
Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

VETERINÄR-
kongressen 

2010



NYHET

En lätthanterlig 
veterinär-exklusiv serie 
som uppfyller behoven 

i din praktik och 
hos dina kunder

Hjälper till att reducera 
uppbyggnad av plack och tandsten
genom kliniskt bevisad rengöringseffekt 
av foderbiten

Stöder hälsosam vikt
med kliniskt bevisade nivåer av
L-karnitin och hög andel fiber

Hjälper till att bibehålla friska urinvägar 
genom kontrollerade nivåer av mineraler och pH 

Hjälper till att ge frisk hud och en glänsande päls
med omega-6 fettsyror 

Stödjer en sund mag-/tarmkanal
med ett balanserat fiberinnehåll 

Exklusivt för veterinärer, nya Hill’s™ Science Plan™ VetEssentials med 
unik näringsteknologi, hanterar de väsentligaste hälsobehoven hos 
dina djurägares hundar & katter, och erbjuder:

• En lätthanterlig serie med bara 9 produkter 

• Endast tillgängligt hos veterinärer för att hålla kunderna lojala till din praktik

Kontakta din Hill’s representant idag 
eller ring 08-85 02 00 för mer info.

www.hillspet.se/vetessentials

De fem väsentliga hälsobehoven som illustreras gäller Hill’sTM Science PlanTM VetEssentials Feline Young Adult.
TMVarumärken ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2010

Avancerad näring med
kliniskt bevisade fördelar

Innehåller en unik 
envägsfiberteknik 
(monodirectional 

natural fibre 
technology)



veterinärkongressen 2010 3

                     Välkomna till
Veterinärkongressen 2010!

I år har Sveriges Veterinärförbund verkat under 150 år vilket firades den 6 oktober i år.
Svenska Veterinärläkarföreningen bildades 1860 med uppgift att främja veterinäryrket och till-
varata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. År 1950 bildades så Sveriges Veterinär-
förbund som en fortsättning till veterinärläkarföreningen. 

Veterinäryrket utvecklades snabbt under 1960- och 70-talen och det uppkom ett behov av fort-
bildning. Förbundets kursverksamhet under denna tid levde inte upp till behovet för en alltmer 
specialiserad veterinärkår. Olika veterinära sammanslutningar som företrädde djursjukhus, prak-
tiker på fältet och forskning tillställde Sveriges Veterinärförbund en skrivelse där det bl.a. står ”vi 
återkommer därför och påpekar att om det inom förbundet inte skapas ett organ med uppgift att 
tillvarata de veterinärmedicinska intressena utöver de fackliga ser vi oss nödsakade att medverka 
till bildandet av ett sådant sällskap utanför förbundet”. Veterinärförbundets styrelse tillsatte då 
snabbt en arbetsgrupp bestående av Sven Tolling som ordförande och med företrädare för åtta 
olika veterinära föreningar och sällskap. Resultatet av deras arbete utmynnade i tillkomsten av 
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS, inom Sveriges Veterinärförbund. Detta skedde år 
1982 och avsikten med SVS var att stärka yrkesfrågornas ställning inom förbundet och verka för 
en förbättrad efterutbildning.

Arbetet i SVS har, under de snart gångna 30 åren, genom dess sektioner och med generalsekre-
teraren som sammanhållande länk varit framgångsrikt. Specialistutbildningar inom områdena 
smådjur och häst har pågått under många år och även inom nöt, svin och livsmedelshygien har 
SVS erbjudit specialistutbildning de senaste åren. Ämnesspecialistutbildningar (steg II) inom flera 
olika veterinära ämnesområden har pågått ett antal år. SVS har också under åren initierat ett stort 
antal s.k. initiativärenden där för veterinärkåren viktiga frågeställningar utretts. Några exempel 
är framtagande av antibiotika och vaccinpolicys. Andra uppgifter för SVS är remisshantering.

Visste du att en av SVS viktigaste, och roligaste, uppgifter är att arrangera den årliga Veterinär-
kongressen? I processen med att ta fram kongressens innehåll arbetar dels de olika sektionerna 
självständigt men kollegiet arbetar även tillsammans. Sektionerna bidrar med program till de 
olika symposierna medan kollegiet gemensamt tar fram program till plenarsessionen. 

Till plenarsessionen försöker vi skapa ett program som ska belysa en angelägen fråga. Så valde 
vi t.ex. att förra året lyfta fram zoonoser. I år rådde i kollegiet stor enighet om att ägna årets 
session åt antibiotikaresistens, ett ämne som är angeläget, inte minst ur ett globalt perspektiv 
på humansidan, men där vi veterinärer även har ett stort ansvar. Vi har bjudit in talare som 
representerar både human- och veterinärmedicin, för att ge oss perspektiv på utveckling av 
resistensproblematiken och för att visa vad vi som veterinärer kan göra nu för att vi i framtiden 
inte ska stå utan detta för både människor och djur så viktiga botemedel.

Sektionerna presenterar som vanligt ett varierat program vid de olika symposierna. Oavsett vilken 
inriktning du har på din veterinära verksamhet hoppas vi därför att du kommer att kunna hitta 
något av intresse och vi hälsar dig varmt välkommen till årets Veterinärkongress.

 Per Jonsson Birgitta Larsson
 Ordförande i SVS Vice ordförande i SVS

Omslagsbild: Montage av Gunnar Brink. Foton: Bengt Ekberg, SVA och istockphoto.com
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program och innehåll
Se även separat programblad

Förteckning över moderatorer, föredragshållare och medarbetare se sidan 273.

aulan PLENARSESSION
09.00–09.10 välkomsthälsning
 Evamari Lewin, Ordförande Sveriges Veterinärförbund

 antibiotika – bot eller hot
 moderator: Bengt Larsson, Jordbruksverket

09.15–09.45 antibiotikasituationen på humansidan – utveckling nationellt och internationellt, 
 perspektiv framåt och vad som görs
	 Otto Cars, Uppsala Universitet __________________________________________________  13

09.45–10.15 bokstavsbakterier hos djur – nya hot och utmaningar
	 Björn Bengtsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt __________________________________  21

10.15–10.45 kaffe

10.45–11.15 smittskydd och vårdhygien, från stallar till djursjukhus, djurslagsövergripande
	 Karin Bergström & Maria Nöremark, Statens Veterinärmedicinska Anstalt __________________  25

11.15–11.45 veterinär förskrivning av antibiotika. Kan vi bli bättre, var går gränsen?
 Får vi använda det som är sistahandsval för oss själva? alternativ?
	 Christina Greko, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

11.45–12.00	 Diskussion

aulan SMÅDJURSSYMPOSIUM	I
 diagnostic imaging: the techniques and their uses
 Chairman: Kerstin Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet

13.00–14.15	 Airway	imaging	–	from	the	nose	to	the	bifurcation,	part	I
 Tobias Schwarz, University of Edinburgh, UK _______________________________________  31 
14.15–15.00	 Airway	imaging	–	from	the	nose	to	the	bifurcation,	part	II
 Tobias Schwarz _____________________________________________________________  31
15.00–15.30 coffee

15.30–16.15	 Scintigraphy	in	small	animals
	 Charles Ley, Sveriges Lantbruksuniversitet __________________________________________  33
16.15–17.00	 Legal	issues	relevant	to	Sweden
	 Margareta Uhlhorn, Sveriges Lantbruksuniversitet & Sandro de Luelmo, Strålsäkerhetsmyndigheten __  41

sal l SMÅDJURSSYMPOSIUM	II
	 behaviour in cats
 Chairman: Ann-Charlotte Möller, Agria Djurförsäkring

13.00–14.15	 Understanding	behaviour	in	multi-cat	households
 Sarah Heath, Behavioral Referrals Veterinary Practice, UK ______________________________  45
14.15–15.00	 Indoor	urine	marking	–	prevention	and	treatment
 Sarah Heath _______________________________________________________________  47
15.00–15.30 coffee
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15.30–16.00	 Feline	feeding	behaviour	–	preventing	obesity
	 Sarah Heath _______________________________________________________________  51
16.00–16.45	 Creating	a	positive	relationship	with	the	veterinary	practice
	 Sarah Heath _______________________________________________________________  55

sal k LIVSMEDELSSYMPOSIUM
	 riskbaserat tänkande med viltet som råvara till livsmedel
12.30–13.30 årsmöte livsmedelssektionen med lättare förtäring

 moderator: Carl Hård af Segerstad, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

13.30–14.30	 Zoonoser	och	andra	viktiga	viltsjukdomar	hos	det	svenska	viltet	–	aktuellt	läge
	 Erik Ågren, Statens Veterinärmedicinska Anstalt _____________________________________  59

14.30–15.00	 Riskbaserat	tänkande	för	trikinbärande	vilt
	 Ulrika Forshell, Statens Veterinärmedicinska Anstalt __________________________________ 	63

15.00–15.30	 kaffe

15.30–16.15	 Jägarens	leveranser	av	små	mängder	obesiktigat	vilt	och	kött	av	vilt
	 direkt	till	konsumenter,	butiker	och	restauranger
	 Krister Scherling, Livsmedelsverket _______________________________________________  65

16.15–16.45	 Livsmedelsföretagarens	ansvar	för	riskhantering	vid	vilthanteringsanläggningar
	 och	uppsamlingscentraler	
	 Fredrik Eklund, livsmedelsföretagare

16.45–17.00	 Paneldiskussion

sal o HUSDJURSSYMPOSIUM
	 juverhälsa i förändring – veterinären i djurskyddsövervakningen
 moderator: Karin Östensson, Sveriges Lantbruksuniversitet

13.30–13.50	 Celltal	i	olika	besättningstyper
	 Marie Jansson Mörk, Svensk Mjölk _______________________________________________  69

13.50–14.10	 Subklinisk	mastit	hos	svenska	mjölkkor
	 Ylva Persson, Statens Veternärmedicinska Anstalt & Svensk Mjölk _________________________  73

14.10–14.30	 Streptococcus agalactiae	in	the	Nordic	countries
	 Jørgen Katholm, Danmark _____________________________________________________  77

14.30–14.45	 Svinhälsoarbete	och	konsumentförtroende
	 Maria Lindberg, Svenska Djurhälsovården

14.45–15.15	 kaffe

	 villkorad läkemedelsanvändning för mjölkkor – hot eller möjlighet
 moderator: Karin Östensson, Sveriges Lantbruksuniversitet

15.15–15.25	 Villkorad	läkemedelsanvändning	till	mjölkbesättningar	–	verklighet	2012?
 Lotta Ternström-Hofverberg, Jordbruksverket ________________________________________  81

15.25–16.15	 Synpunkter	från	fyra	olika	utgångspunkter
	 Marita Wolf (mjölkproducent), Mark Strandell (fältveterinär),
 Thomas Svensson (Distriktsveterinärerna), Ingrid Nordlander (Livsmedelsverket) ______________  83

16.15–16.35	 Erfarenhet	från	fältet	–	kalvprojektet
 Emma Lindgren, Distriktsveterinärerna ___________________________________________  87

16.35–16.55	 Erfarenhet	från	fältet	–	Sundhetsrådgivningen	i	Danmark
 Jørgen Katholm, Danmark _____________________________________________________  91

16.55–17.15	 Paneldiskussion
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stora hörsalen HÄSTSYMPOSIUM
loftet

 equine metabolic syndrome
 Chairman: Katarina Nostell, Sveriges Lantbruksuniversitet

13.30–14.15	 Equine	metabolic	syndrome	–	Evolutionary	origins	and	pathophysiology
	 Andy Durham, The Liphook Equine Hospital, UK ____________________________________  97

14.15–14.45	 coffee

14.45–15.30	 Diagnostik	av	ekvint	metabolt	syndrom	(EMS)
	 Johan Bröjer, Sveriges Lantbruksuniversitet ________________________________________  101

15.30–16.15	 Treatment	and	management	of	equine	metabolic	syndrome
	 Andy Durham _____________________________________________________________  105

16.15–16.30	 Discussion	and	questions

sal j FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
12.30–13.30 försöksdjurssektionens årsmöte (lunch ingår)

 replacement, reduction and refinement 
 in drug development and toxicity testing
 Chairman: Torgny Jeneskog, Ystad

13.30–14.15	 Reduction	and	refinement	at	Safety	Assesment	AZ
	 Kristian Königsson, AstraZeneca _________________________________________________  111
14.15–15.00	 Replacement	of	acute	toxicity	tests	in	drug	development
	 Sally Robinson, AstraZeneca, UK _________________________________________________ 113
15.00–15.30	 coffee

15.30–16.15	 REACH-lagstiftningen:	syfte,	omfattning	samt	lägesrapport
	 Lennart Dock, Kemikalieinspektionen _____________________________________________ 115

aulan SMÅDJURSSYMPOSIUM	I
 skeletal imaging – thoracic imaging – imaging of neoplasias
 Chairman: Charles Ley, Sveriges Lantbruksuniversitet

08.30–09.15	 Spinal	radiography
 Tobias Schwarz, University of Edinburgh, UK _______________________________________ 125
09.15–10.00	 Spinal	Computed	Tomography
	 Tobias Schwarz _____________________________________________________________ 125
10.00–10.30	 coffee

10.30–11.15	 Magnetresonanstomografi	(MRT)	av	ryggkotpelaren	hos	hund	och	katt
	 Martin Rapp, Regiondjursjukhuset Strömsholm _____________________________________  129
11.15–12.00	 Skelettradiologi,	tolkningsprinciper
	 Kerstin Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet ______________________________________ 133
12.00–13.00	 lunch

13.00–13.45	 Thorax	radiography:	review	of	lung	patterns
	 Tobias Schwarz ____________________________________________________________  137
13.45–14.30	 Imaging	of	thorax	trauma
	 Tobias Schwarz ____________________________________________________________  139

Fredagen den 12 november
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14.30–15.00	 coffee

15.00–15.45	 Ultrasonographic	evaluation	of	tumors	and	lymph	nodes	in	dogs
	 Helena Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet _______________________________________ 141
15.45–16.30	 Computed	Tomography	in	cancer	patients
	 Tobias Schwarz ____________________________________________________________  145

sal l SMÅDJURSSYMPOSIUM	II
	 aktuell information och pågående forskning
 moderator: Ragnvi Hagman, Sveriges Lantbruksuniversitet

09.00–09.30	 Information	från	smådjurssektionen	–	rapport	från	etikmötet	i	oktober
 Smådjurssektionen styrelse
09.30–10.00	 Information	från	normgruppen
	 Normgruppen _____________________________________________________________  149
10.00–10.30	 kaffe

10.30–11.00	 Senaste	forskning	rörande	juvertumörer	hos	hund
	 Patricio Rivera, Sveriges Lantbruksuniversitet _______________________________________ 153
11.00–11.55	 Ny	resorberbar	självlåsande	ligatur	testad	vid	ovariohysterektomi	(LigaTie®)
	 Odd Höglund, Sveriges Lantbruksuniversitet ________________________________________ 155
11.15–12.00	 An	update	on	current	research	in	intervertebral	disc	degeneration	in	dogs	
	 and	a	presentation	of	a	new	nucleus	pulposus	replacement	technique	for	surgical	treatment		
	 of	dogs	with	lumbosacral	stenosis
	 Niklas Bergknut, Sveriges Lantbruksuniversitet & Universitetet i Utrecht __________________  157
12.00	 lunch

	

lilla salen SMÅDJURSSYMPOSIUM	III
loftet diagnostic imaging (advanced session)
 Chairman: Margareta Uhlhorn, Sveriges Lantbruksuniversitet

08.30–09.15	 Magnetic	Resonance	Angiography
 Tomas Bjerner, Akademiska Sjukhuset ____________________________________________  163
09.15–10.00	 Cardiac	Magnetic	Resonance	Imaging
	 Tomas Bjerner _____________________________________________________________  163
10.00–10.30	 coffe

10.30–11.15	 Abdominal	Vascular	Computed	Tomography
	 Tobias Schwarz, University of Edinburgh, UK ______________________________________  165
11.15–12.00	 Vascular	Tomography	cont.
	 Tobias Schwarz ____________________________________________________________  165
12.00–13.30	 lunch

sal o HUSDJURS-	OCH	LIVSMEDELSSYMPOSIUM
 helhet för djurvälfärd, folkhälsa och konsumentförtroende
 moderator: Jonas Carlsson, Svensk Mjölk

 forskning och riktlinjer i takt med tiden
08.00–08.15	 Ett	alternativ	till	antibiotikaanvändning	för	kontrollbakterier	i	svinspermadoser
	 Margareta Wallgren, Quality Genetics & Sveriges Lantbruksuniversitet _____________________ 171
08.15–08.30	 Hasskador	hos	mjölkkor
	 Karin Persson Waller, Statens Veterinärmedicinska Anstalt _____________________________  173
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08.30–08.45	 Nordiska	riktlinjer	för	mastitbehandling
	 Jørgen Katholm, Danmark _____________________________________________________ 175

08.45–09.00	 Lägesrapport	kolistudien
 Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt & Svensk Mjölk

	  djurhållning och etik

09.00–09.25	 Etologihänsyn	i	djurhållningen
	 Karolina Westlund, Smittskyddsinstitutet __________________________________________  179

09.25–09.50	 Etiska	funderingar	kring	moraliska	dilemman	i	modern	djurhållning	–	relationen	mellan	
	 	smittskydd,	djurvälfärd	och	konsumentförtroende
	 Helena Röcklinsberg, Lunds Universitet ___________________________________________  187

09.50–10.15	 Visioner	för	djurvälfärd	i	animalieproduktionen
	 Stig-Erik Carlsson, Lantbrukarnas Riksförbund _____________________________________  193

10.15–10.45	 kaffe

	  gränsöverskridande smittor när samhällsfunktionerna behövs

10.45–11.10	 Fallbeskrivning:	Trikinos	hos	ung	spanjor	på	besök	i	Sverige
	 Lars Wesslén, infektionsläkare __________________________________________________  195

11.10–11.35	 Så	samarbetar	myndigheterna	kring	zoonoser	–	exemplet	Q-feber
	 Ann Lindberg, Statens Veterinärmedicinska Anstalt __________________________________  197

11.35–12.00	 EHEC-VTEC
	 Ann Söderström, smittskyddsläkare ______________________________________________  201

12.00–13.00	 lunch	med	årsmöte	för	husdjurssektionen

	  trendspaning i branscher
	 Moderator:	Per Jonsson, Länsveterinär

13.00–14.15	 kovälfärd	i	tre	perspektiv

13.00–13.25	 Signaler	Djurvälfärd
	 Charlotte Hallén Sandgren, Svensk Mjölk _________________________________________  203

13.25–13.50	 Fråga	kon	–	praktiskt	i	djurbesättning
	 Karin Thunberg, validerad djurbedömare _________________________________________  205

13.50–14.15	 FOKUS-kurser	och	Hälsopaketet	Mjölk
	 Mats Scharin, Distriktsveterinärerna _____________________________________________  209

14.15–14.45	 Djurskyddet	i	svenska	grisbesättningar	–	ett	år	efter	mediakrisen
	 Gunnar Johansson, Svenska Djurhälsovården ________________________________________ 211

14.45–15.15	 kaffe

15.15–15.45	 Konsumentförtroende	och	konsumentens	rätt	att	välja
	 Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill ___________________________________________________ 215

15.45–16.00	 Närproducerade	livsmedel	–	ett	framgångsrecept?	Roslagskött.
	 Åsa & Per-Henrik Pettersson, Roslagskött

16.00–16.20	 Diskussion	och	frågor
	 Föreläsarna

16.20–16.30	 Sammanfattning	av	dagen
	 Per Jonsson, moderator
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stora hörsalen HÄSTSYMPOSIUM
	 den åldrande hästenloftet

 	Moderator:	Veronica Roberts, University of Bristol, UK

08.00–09.00	 Aktuella	forskningsinslag
	 –	Initiativärende	om	besiktning	av	häst

	 –	Practical	applications	of	stallion	sperm	selection	by	Single	Layer	
	 Centrifugation	for	artificial	insemination	
	 Jane Morell, Sveriges Lantbruksuniversitet _________________________________________ 	219

09.00–09.45 Investigation	and	weight	loss	in	geriatric	horses
 Andy Durham, The Liphook Equine Hospital, UK ___________________________________  221

09.45–10.15	 kaffe

10.15–11.15	 Pituitary	pars	intermedia	dysfunction	(PPID,	equine	cushing’s	disease)
	 Andy Durham _____________________________________________________________ 	229

11.15–12.00	 The	investigation	and	management	of	liver	disease	in	the	mature	horse
	 Andy Durham _____________________________________________________________  233

12.00–13.00	 lunch

13.00–13.45	 Den	gamla	hästens	tänder	/	Åldersbestämning
	 Ove Wattle, Sveriges Lantbruksuniversitet _________________________________________  243

13.45–14.30	 Utfodring	av	den	gamla	hästen
	 Cecilia Müller, Sveriges Lantbruksuniversitet _______________________________________  253

14.30–15.00	 kaffe

15.00–15.20	 Avlivning/slakt	–	möjligheter	och	regler
	 Evamari Lewin, ordförande Sveriges Veterinärförbund

15.20–16.30	 Paneldiskussion	med	falldiskussioner
	 Andy Durham, Ove Wattle, Katarina Nostell eller Johan Bröjer, Evamari Lewin,

Johan Blix, Roland Werner, Cecilia Müller samt auditoriet

sal j FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
	 can animal welfare be measured?
 moderator: Marianne Jensen Waern, Sveriges Lantbruksuniversitet

09.00–09.45	 Animal	welfare	–	should	it	be	measured?
	 Sarah Wolfensohn, Oxford University, UK _________________________________________  259

09.45–10.15	 coffee

10.15–11.00	 Animal	welfare	–	methods	of	assessment
	 Sarah Wolfensohn ___________________________________________________________  263

11.00–11.45	 Introduction	to	the	Welfare	Quality®	project
	 Harry Blokhuis, Sveriges Lantbruksuniversitet ______________________________________  267

11.45–12.45	 lunch

12.45–13.30	 EU-direktivet	–	hur	påverkar	det	försöksdjursveterinärens	arbete	och	veterinärens	roll?
 John Bräutigam, Jordbruksverket  _______________________________________________  271
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Programmet vid Veterinärkongressen 2010 har som vanligt utformats av Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap. De olika sektionernas symposier har gemensamt planerats av SVS:s vice 
ordförande och respektive utbildningsansvarig tillsammans med moderatorerna. Plenarsessionen 
har utformats av kollegiet i samarbete med Christina Greko, Strama VL, Statens Veterinär-
medicinska Anstalt.

De som sammanställt årets program är: 
Birgitta Larsson, SVS vice ordförande;
Anne Carlswärd och Bodil Ström-Holst, smådjurssektionen;
Therese Frisell och Arja Kautto, livsmedelssektionen;
Karin Roethlisberger Holm, hästsektionen;
Anne Halldén Waldemarson, försöksdjurssektionen;
Malin Åberg och Håkan Landin, husdjurssektionen.

Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap vill härmed också 
framföra ett stort och varmt tack till årets sponsorer och övriga som på olika sätt bidrar till 
genomförandet av Veterinärkongressen:

Kruuse Svenska AB/Hill’s Pet Nutrition som för sjunde året i rad är vår huvudsponsor.

I år har Veterinärkongressen en ny sponsor – Purina Veterinary Diets som sponsrar årets 
Smådjurssymposium.

Vi är också mycket tacksamma för att Boehringer Ingelheim även i år vill bidra till vårt 
get-together-party samt lämna produktinformation. 
 
Vi vill också varmt tacka alla våra deltagande utställare som troget återkommer varje år för att 
ge den svenska veterinärkåren information om senaste nytt inom sina respektive områden och 
samtidigt hjälper oss att hålla deltagaravgifterna nere. Den populära tipspromenaden som alla 
utställare bidrar till har också blivit en tradition och uppskattas särskilt av veterinärstudenterna.

Vi vill också framföra ett varmt tack till VMF och veterinärstudenterna som ställer upp och 
sköter den nog så viktiga kaffeserveringen och dessutom förser den med hembakta godsaker 
att njuta av i pauserna. De står även för viss teknisk hjälp i de olika föreläsningssalarna under 
kongressen.
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PLENARSESSION
Antibiotika	–	bot	eller	hot?
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DITT LABORATORIEVAL

H E M O C U E       V E T E R I N Ä R

Vi ger djuren deras rätta värde!
HemoCue® Hb 201+

HemoCue® WBC

HemoCue

 WBC

HemoCue AB, Box 1204, SE-262 23 Ängelholm, Sweden. Phone +46 77 570 02 10. Fax +46 77 570 02 12.
info@hemocue.se  www.hemocue.com

Snabba analyssystem och korrekta värden gör det möjligt att direkt 
fatta väl underbyggda beslut om vidare åtgärder. Dina patienter får ett 
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Inledning
Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibio-
tikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge. Vår 
situation kan till stor del tillskrivas att vi har ett system 
med en reglerad försäljning av läkemedel, god sjukhus-
hygien, behandlingsrekommendationer för antibiotika, 
riktad information till försrkivare, övrig sjukvårdsper-
sonal och allmänhet samt kontinuerlig övervakning av 
resistensdata och antibiotikaförbrukning. Trots det fortsät-
ter resistensläget att försämras. Det gäller särskilt ESBL-
producerande Gramnegativa tarmbakterier – ett kraftigt 
och snabbt växande problem både i Sverige och globalt. 
Särskilt allvarligt är förekomsten av ESBL-bildande bakte-
rier som dessutom är karbapenemresistenta till exempel de 
med genen NDM-1. Här har vi nått en punkt då behand-
lingsalternativen är nästintill uttömda. Samtidigt utvecklas 
oroväckande få nya antibiotika mot dessa multiresistenta 
Gramnegativa bakterier. 

Antibiotikaresistens är ett globalt problem som kräver 
att internationella aktörer arbetar tillsammans för att hitta 
hållbara lösningar. Värst drabbade är de resurssvaga län-
derna. Där är resistensproblemet ofantligt och beror på 
brist på tillgång till effektiva antibiotika, svaga hälsosystem 
men i vissa länder även en okontrollerad närmast fri försälj-
ning av antibiotika. Även i vissa EU-länder förekommer 
försäljning av antibiotika över disk trots att det bryter mot 
gällande lagar och förordningar. 

EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av anti-
biotikaresistens som ett av de största hoten mot människors 
hälsa. Ansvaret för att tillförsäkra befolkningen tillgång till 
effektiva antibiotika faller i första hand på länders regeringar, 
men ett globalt koordinerat arbete krävs. Här har WHO inte 
tagit det ledarskap som bland annat Sverige krävt. 

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen 
av infektionssjukdomar. Även stora delar av den moderna 
sjukvården hotas då antibiotika är en förutsättning för 
exempelvis cancerbehandlingar, vård av för tidigt födda 
barn och stora operationer. 

En av de viktigaste orsakerna till resistensproblemet är 
felaktigt använd antibiotika. Vi har missbrukat antibiotika 
världen över i decennier. Parallellen med klimatfrågan är 
slående. Alla måste värna om den globala resurs (antibio-
tika) som nu håller på att snabbt ta slut. Kraftfulla åtgärder 
krävs också för att få igång utvecklingen av antibiotika med 
nya verkningsmekanismer. 

Antibiotikaresistens i Sverige
Resistenssituationen i Sverige är inte statisk, utan varierar 
både över tiden och mellan olika regioner. Dessutom till-
kommer nya resistensproblem – och problembilden kan 
fort ändras.

Särskilt utsatta är naturligtvis patienter som har ett 
nedsatt infektionsförsvar. De äldre tillhör en grupp som 
är särskilt drabbade, både av VRE (vankomycinresistenta 
enterokocker) och av den ökande ESBL-resistensen. Men 
bristen på effektiva antibiotika börjar också ses i den öppna 
vården. Patienter med relativt enkla infektioner måste i 
dag remitteras till sjukhus för att få intravenös antibiotika, 
eftersom ingen tablettbehandling finns att tillgå. 

För att kunna möta en ökande resistens behövs bättre 
övervakning av resistenta bakterier i Sverige. Vi måste 
snabbt kunna upptäcka förändringar i resistensläget så 
att vi kan sätta in adekvata motåtgärder och ge patien-
ter rätt antibiotikabehandling. På Smittskyddsinstitutet 
pågår för närvarande ett arbete för ett IT-baserat natio-
nellt övervakningssystem för att kunna möta en ökande 
resistens. 

Utöver detta kan vikten av bra hygienrutiner, minskad 
smittspridning och tillgång till enkelrum i vården inte nog 
understrykas. Här har vårdgivarna ett stort ansvar att se till 
att ständigt återkommande överbeläggningar och omflytt-
ningar på svenska sjukhus undviks. Ökade insatser behövs 
också för att få fram snabbare och mer precisa diagnostiska 
metoder av bakteriella infektioner.

VRE – från några tiotal fall till hundratals
Som exempel på att problembilden snabbt kan ändras kan 
den landsomfattande spridningen av VRE i Stockholms 
län, Västmanland och Halland nämnas. Från att ha varit 
ovanliga i Sverige, indikerade en ökning av anmälda fall 
2007 ett skifte. Under 2008 rapporterades 618 fall vilket 
var nästan 12 gånger så många som året innan. Tack vare 
kombinationen av screening och omfattande lokala vårdhy-
gieniska insatser i de drabbade länen har antalen upptäckta 
VRE-fall minskat under 2009 till 402 fall (1). Centrala 
myndigheter har i samarbete med lokala smittskyddsen-
heter, mikrobiologiska laboratorier och vårdhygieniska 
enheter kartlagt smittspridning, rådande rutiner och vid-
tagna åtgärder och utifrån detta sammanställt ett förslag 
till nationellt vårdprogram som kommer att presenteras 
under 2010.

Antibiotikaresistenssituationen på humansidan: 
utvecklingen nationellt och internationellt

Otto Cars, Professor, Uppsala Universitet, ordförande Strama 
Karin Wahlberg, informatör, Strama 
Ulrica Dohnhammar, apotekare, Strama 
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MRSA-spridning nu främst i samhället
MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) omnämns 
ibland felaktigt som ”sjukhussjukan”. I Sverige sprids dock 
MRSA idag främst i samhället och de som smittas är oftast 
yngre än de som smittas inom vården. Av de 1480 MRSA-
fall som rapporterades 2009 hade 711 fall smittats i Sve-
rige. Cirka 2/3 av de inhemskt smittade fallen av MRSA 
uppgavs vara samhällsförvärvade. Den ökade förekomsten 
av samhällsförvärvad MRSA innebär nya utmaningar. Det 
behövs information om hur man förebygger smittspridning 
i samhället, särskilt i vissa riskmiljöer som till exempel 
förskolan. Strama har därför publicerat ett kunskapsun-
derlag om MRSA i samhället (2) och tillsammans med 
Socialstyrelsen ett dokument om MRSA i förskolan(3). 
Det finns också ett behov av information till sjukvården 
om hur MRSA-bärarskap och smittrisker ska bedömas och 
hanteras enhetligt. Rekommendationer (4) för detta har 
därför publicerats av Socialstyrelsen.

Den MRSA-spridning som förekommer inom vården 
är ändå ett allvarligt problem, dels för att de som smit-
tas riskerar insjukna i framtida MRSA-sjukdom, dels för 
att det ofta rör sig om äldre sjukliga personer. Äldre har 
dessutom ofta många kontakter med sjukvården vilket 
innebär en risk för smittspridning om inte rekommende-
rade hygienrutiner följs. Dessutom kan tilläggas att utbrott 
med MRSA liksom andra resistenta bakterier kan vara 
mycket kostsamma. Beräkningar från Örebro har visat att 
en vårdrelaterad MRSA-infektion kostar nära en miljon 
kronor på ett vårdboende under ett år (5). 

Fortfarande är Sverige ett av de få länder i Europa där 
andelen MRSA utgör mindre än 1 procent av alla invasiva 
S.aureus, se bild 1 nedan.

Kraftig ökning av resistenta Gramnegativa bakterier
Liksom på flera håll i världen har vi i Sverige haft en kraftig 
ökning av fynd av ESBL-producerande bakterier. Totalt 
rapporterades 3 754 fall av ESBL enligt Smittskyddslagen 
under 2009. Vid jämförelse mellan andra halvåren 2008 
respektive 2009 noterades en 27-procentig ökning. Antalet 
anmälda ESBL-fall är idag mer än dubbelt så vanligt som 
antalet MRSA-fall (1).

Det är framför allt de Gramnegativa tarmbakterierna 
Echerichia coli och Klebsiella pneumoniae som producerar 
ESBL. Resistensen innebär att vissa grupper av antibio-
tika (penicilliner och cefalosporiner), som länge använts 
i behandlingen av vanliga infektioner, inte längre är verk-
samma.

ESBL-producerande bakterier kan finnas som del av vår 
normalflora i tarmen. En studie från Uppsala visade till 
exempel att av 100 studerade resenärer som var negativa 
för ESBL före utresa, var så många som 24% koloniserade 
med ESBL-producerande E coli efter hemkomsten. Allra 
högst var risken vid resa till Indien – hela 7 av 8 resenärer 
dit hade förvärvat ESBL under resan (6).

ESBL-producerande bakterier ger upphov till såväl 
sjukhusförvärvade som samhällsförvärvade infektioner, 
till exempel urinvägsinfektioner, infektioner efter buko-
perationer och blodförgiftning. Vanligast är infektioner i 
urinvägarna och kvinnor i åldersgruppen 50–60 år utgör 
den största populationen som diagnostiseras med ESBL-
producerande bakterier. 

När de ger allvarliga infektioner, som vid blodförgift-
ning (sepsis), kan dödligheten vara dubbelt så hög som 
när de orsakas av bakterier utan ESBL. I de flesta länder i 
Europa är mer än tio procent av de E. coli-bakterier som 

Bild 1.  Andelen MRSA av alla blodisolat med S. aureus i EU 2008. Data från EARSS.
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ger upphov till blodförgiftning resistenta mot tredje gene-
rationens cefalosporiner, vilket i princip kan likställas med 
ESBL-producerande bakterier (7). I Sverige är motsvarande 
siffra cirka 3 procent (1). I det europeiska nätverket EARSS 
kan man se att vissa länder har mycket hög förekomst av 
invasiva isolat med K.pneumoniae som är resistenta mot 
tredje generationens cefalosporiner, se bild 2.

Flera utbrott av ESBL har dokumenterats i svensk 
sjukvård som bland annat drabbat neonatalavdelningar 
där de orsakat dödsfall. Liksom för MRSA har rapporter 
visat att utbrott med med ESBL är mycket kostsamma för 
sjukvården. 

Med anledning av den ökande ESBL-resistensen tog 
Strama tillsammans med experter år 2007 fram ett förslag 
till åtgärdsprogram för att bromsa utvecklingen (8). 

En ännu allvarligare utveckling är nya varianter av ESBL 
som dessutom är karbapenemresistenta. Dessa har bland 
annat spridit sig inom vården i USA, Israel, Indien och 
delar av Europa. Under 2009 anmäldes 3 fall av karbape-
nemresistens i Sverige. I samtliga dessa fall fanns en bak-
omliggande historia med sjukvård i södra Europa (1). Ett 
tidigare fall år 2007 av utlandsvård av en svensk patient 
på Kreta föranledde en större utredning i Grekland. Det 
svenska patientfallet var ett av de första kända med KPC-
2-producerande K.pneumoniae i Grekland. Sedan tidigare 
hade man haft problem med andra typer av enzymer som 
bryter ned karbapenemer. 

Den svenska patienten hade en sjukdomshistoria med 
KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och ådrog sig 
en luftvägsinfektion i samband med en semesterresa till 
Grekland. Efter att ha vårdats på sjukhus på Kreta blev 
patienten förflyttad till Sverige där bakterien upptäcktes 
från en odling på spetsen av en central venkateter (9). Detta 
fall och ett ytterligare franskt fall 2008 fick de grekiska 
smittskyddsexperterna att ana oråd och inleda en under-
sökning för att ta reda på hur omfattande problemet var. 
40 grekiska sjukhus deltog och skickade in odlingar på 
K.pneumoniae med nedsatt känslighet mot karbapenemer. 
Under en 11-månadersperiod visade sig 173 patienter från 

18 sjukhus bära på KPC-2-producerande K.pneumoniae. 
Det stora flertalet var av samma typ vilket tyder på en 
möjlig epidemisk spridning (10).

I Sverige har vi hittills inte haft någon känd spridning 
men vi har totalt sett haft ett 16-tal fall av olika typer av 
karbapenemresistens rapporterade till Smittskyddsinstitu-
tet. De flesta fall har varit patienter med urinvägsinfektio-
ner men även sepsis med dödlig utgång har förekommit 
(11). En spridning av karbapenemresistens i svensk sjuk-
vård skulle vara mycket bekymmersam. Mot dessa bakte-
rier är behandlingsalternativen ytterst begränsade – ibland 
fungerar bara två antibiotika, varav det ena är colistin som 
vi lämnade på 70-talet på grund av en ogynnsam biverk-
ningsprofil.

Bakterier med genen NDM-1 är ytterligare en variant av 
karbapenemreistens som nyligen beskrivits och som verkar 
kunna ha en stor spridningspotential. I en aktuell studie 
publicerad i Lancet Infectious Diseases (12), undersöktes 
förekomst av genen NDM-1 i multiresistenta enterobakte-
rier i Indien, Pakistan och Storbritannien. Genen tycks vara 
vanligt förekommande på den indiska subkontinenten, 
framför allt bland Eshericia coli och Klebsiella pneumoniae. 
De flesta Indiska isolat var från patienter med samhällsför-
värvade infektioner vilket tyder på spridning i miljön. Två 
fall har hittills upptäckts i Sverige 2008 och 2010. Båda 
patientfallen hade tidigare sjukhusvårdats i Indien (11). 
Författarna till studien anser att möjligheten för NDM-1 
att bli ett globalt folkhälsoproblem är stor och att samord-
nad internationell övervakning behövs.

Antibiotikaanvändning i Sverige
I ett land som Sverige där antibiotika bara kan fås efter 
receptförskrivning är det självklart läkaren som har det 
yttersta ansvaret för en klok användning av dessa läke-
medel. Den viktigaste åtgärden är att förskrivaren måste 
följa fastställda behandlingsrekommendationer. För detta 
krävs avsatt tid för information och fortbildning från 
landstingens sida. Vidare bör det ske verksamhetsnära kva-
litetsuppföljningar av förskrivarnas följsamhet till rekom-
mendationer.

Den totala volymen förskriven antibiotika är emeller-
tid otillräcklig som kvalitetsmått eftersom stora olikheter 
kan förekomma avseende t.ex. patientsammansättningen 
för enskilda läkare/vårcentraler. För att bedöma kvalitén 
i antibiotikaförskrivningen krävs tillgång till diagnoser 
men detta försvåras av att det idag saknas IT-system som 
i realtid kan koppla diagnos till antibiotikaförskrivningen. 
Därmed är det svårt att exakt veta varför ett visst preparat 
förskrivits och om det i sin tur är förenligt med behand-
lingsrekommendationer. Denna brist har Strama försökt 
kompensera genom att under åren genomföra punktpre-
valensstudier av förskrivningsorsaker på svenska sjukhus 
och på vårdcentraler i öppenvården. Då har ordinationerna 
manuellt registrerats av deltagande sjukhus under en dag 
respektive en vecka i öppenvården. Detta är dock tidsö-
dande och leder inte till en så snabb återkoppling som 
skulle vara önskvärd.

Bild 2.  Andel ESBL (resistens mot tredje generationens cefa-
losporiner) hos invasiva K.pneumoniae isolat i Europa 2008. 

Data från EARSS (http://www.rivm.nl/earss/).
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Om förskrivare enkelt fick tillgång till diagnoskopplade 
data skulle det kunna ge ännu pålitligare kvalitetsbedöm-
ningar – vilket i sin tur är en språngbräda till ett förbättrings-
arbete. Detta ser nu ut att vara på gång för slutenvården. 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, driver för närva-
rande projektet ”Infektionsverktyget – Fas 1 Vårdrelaterade 
infektioner”. Tanken är att det ska kunna ge en löpande 
registrering av vårdrelaterade infektioner och av antibioti-
kaordinationer i slutenvården. Registreringen sker genom 
en ”pop-up-ruta” i datorn som dyker upp vid varje anti-
biotikaordination och som tar cirka 10 sekunder att kryssa 
i. Pilotprojekt inleds i Uppsala och Västra Götalands läns 
landsting och från och med sommaren 2011 är avsikten att 
alla landsting ska kunna ansluta sig.

Stora brister finns i kunskapen om hur befintliga anti-
biotika skall användas optimalt för att förlänga deras livs-
längd. Sådana kunskapsluckor gäller till exempel optimal 
dosering och behandlingstid. Det är t.ex. sannolikt att 
behandlingstiden för vanliga diagnoser inom både öppen 
och sluten vård skulle kunna förkortas avsevärt, men sådana 
studier har inte varit av intresse för läkemedelsindustrin. 
Här finns ett stort behov av riktade satsningar på oberoende 
klinisk behandlingsforskning.

Utöver detta är informationssatsningar till allmänhe-
ten – patienter, småbarnsföräldrar, förskolepersonal och 
personal inom äldreomsorgen – av stor betydelse. I öppen-
vården förskrivs antibiotika ofta på grund av infektioner 
i luftvägarna där en stor del av dessa infektioner orsakas 
av virus mot vilka antibiotika saknar effekt. Även många 
lindriga bakteriella luftvägsinfektioner läker precis lika bra 
utan antibiotika. Genom att öka medvetenheten om detta 
kan förväntningarna och efterfrågan på antibiotika minska. 
Det är också av stor vikt att sprida information om vikten 
av att minska smittspridning genom goda hygienrutiner 
inom exempelvis förskola och äldreomsorg.

Minskad antibiotikaförskrivning i öppenvården
Det är känt att förskrivningen av antibiotika har en stark 
koppling till såväl uppkomst som spridning av resistenta 
bakterier. Förskrivningen av antibiotika i öppen vård utgör 
90 procent av all förskrivning. En ljuspunkt är därför att 
den totala förskrivningen i öppenvården minskat med ca 
30 procent sedan början av 1990-talet. Antibiotikaför-
skrivningen till barn 0–4 år har mer än halverats sedan 
toppnoteringen 1992, se bild 3. Under 2009 minskade 
antibiotikaförskrivningen i öppenvården markant i alla 
Sveriges län jämfört med året innan (1).

Stora regionala skillnader
Fortfarande varierar dock antibiotikaanvändningen stort 
mellan olika regioner i Sverige. Totalt skrevs det ut 392 
antibiotikarecept per 1000 invånare under 2009. Väster-
bottens län låg lägst med 311 recept/1000 invånare. Stock-
holms län toppade fortfarande listan med 430 recept/1000 
invånare. Dessa skillnader kan inte förklaras med att sjuk-
domsbilden varierar i landet. Skillnaderna gäller både total 
mängd antibiotika samt vilka typer av antibiotikapreparat 
som används (1).

Som ett steg för att försöka komma till rätta med dessa 
skillnader föreslog Strama år 2009 ett nationellt mål för 
antibiotikaanvändningen i öppenvården. På fem års sikt 
bör det skrivas ut högst 250 antibiotikarecept per tusen 
invånare och år. Sverige skulle då ligga i nivå med Neder-
ländernas antibiotikaförskrivning på humansidan. Det 
skulle innebära en minskad förskrivning i alla län men 
mest uttalat i storstadsregionerna. Utöver detta föreslogs 
två kvalitetsmål för luftvägs- och urinvägsantibiotika. 

I slutenvården har antibiotikaanvändningen under de 
senaste åren växlat från ett stort användande av bredspek-
trumpreparaten cefalosporiner till ett ökat användande av 
antibiotika med smalt spektrum som penicilliner. Trenden 
fortsätter och är ännu tydligare under 2009. Men även här 
ses stora skillnader mellan länen (1).

EU
En undersökning som genomfördes bland intensivvårds-
läkare i 24 EU-länder 2009 tecknar en mörk bild över 
framtidens sjukvård (13). 80% av de 95 tillfrågade intensiv-
vårdsläkarna svarade att ställningstagande till behandling av 
resistenta bakterier var ett stort problem i deras yrkesutöv-
ning. Mer än hälften av läkarna hade behandlat minst en 
patient med helt eller nästan helt totalresistenta bakterier 
under de senast sex månaderna. Åtta läkare hade behandlat 
mer än tio sådana patienter.

I en rapport 2009 anger en sammanfattning av läget 
i EU att resistensen hos vanligt förekommande human-
patogener överstiger 25% i flera av EU:s medlemsländer. 
Situationen är särskilt allvarlig när det gäller de Gramne-
gativa bakterierna. Sjukdomsbördan orsakad av antibioti-
karesistens uppskattas till 25 000 dödsfall per år inom EU, 
respektive 1,5 MDR i produktionsbortfall och ökade hälso- 
och sjukvårdskostnader (14). Detta är sannolikt en grov 
underskattning av både sjukdomsbördan och kostnaderna.

Trots rekommendationer från EU:s ministerråd att anti-
biotika endast skall vara tillgängligt mot recept (15), går det 
fortfarande att köpa receptfritt i flera EU-medlemsländer. 
Data över försäljningen av antibiotika samlas in av nätver-
ket ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Con-

Bild 3.  Antibiotika till olika åldersgrupper 1987–2009, 
recept/1000 invånare och år. Källa Apoteken ServIce AB, Concise.
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sumption). Tillgänglighet till data, metoder för samman-
ställning och inte minst distributionsvägar för läkemedel 
skiljer sig åt mellan de deltagande länderna, men jämförelse 
av försäljningssiffror ger ändå en bild av de stora variatio-
nerna i hur antibiotika används inom Europa (bild 4).

Nyligen undersökte forskare i det europeiska nätverket 
GRACE variationer i antibiotikaförskrivning vid nedre 
luftvägsinfektion i öppenvården i 13 EU-länder. De fann 
stora skillnader mellan länderna som inte kunde förklaras 
bero på kliniska skäl (16). För att komma tillrätta med 
onödig och felaktig antibiotikaanvändning är, sedan 2008, 
den 18 november utsedd till Europeiska antibiotikadagen. 
Det är ett initiativ som drivs av den Europeiska smitt-
skyddsmyndigheten ECDC. 

En utblick utanför EU
Att försöka teckna en helhetsbild av den globala resistens-
situationen och dess konsekvenser-ökad morbiditet, mor-
talitet  kostnader för sjukvården – är inte möjligt. Något 
globalt övervakningssystem finns inte och det kunskaps-
luckorna är enorma. 

En extrapolering från en studie i USA ger vid handen 
att infektioner med resistenta bakterier beräknas kosta 
hälso- och sjukvårdssystemet i USA 20 miljarder dollar 
årligen. Dessa infektioner resulterar i 8 miljoner extra dagar 
tillbringade på sjukhus (17). I en studie från amerikanska 
smittskyddsmyndigheten CDC uppskattas att cirka 19 000 
personer i USA dör varje år enbart till följd av MRSA 
(meticillinresistenta S.aureus) (18).

Antibiotikaresistens har ofta betraktats som ett pro-
blem som huvudsakligen drabbar sjuhuspatienter i rika 
länder. Det har nu blivit alltmer uppenbart att antibioti-
karesistens är ett utbrett globalt problem vars konsekvenser 

drabbar fattiga länder mycket hårt. En studie av barn med 
svåra infektioner på ett av de största sjukhusen i Tanzanias 
huvudstad Dar Es Salaam visade att dödligheten i infektio-
ner med multiresistenta Gramnegativa bakterier var 43% 
(19). Det är också känt att upp till 70% av nyfödda med 
sepsis i låg- och medelinkomstländer inte längre går att 
behandla med de preparat som rekommenderas av Världs-
hälsoorganisationen på grund av resistensutveckling mot 
dessa preparat (20). I fem länder i södra Asien beräknas 
nära 100 000 barn dö i neonatal sepsis varje år till följd 
av antibiotikaresistens (presentation av professor Zulfiqar 
A. Bhutta (21)).

Oroväckande få nya antibiotika på gång
I samband med Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 
sammanställdes en rapport över resistenssituationen kontra 
utvecklingen av nya antibiotika, The bacterial challenge: 
time to react (14). 

Av de 15 antibakteriella substanser med nya verknings-
mekanismer som bedöms kunna användas mot multire-
sistenta bakterier befinner sig majoriteten i tidiga faser 
av läkmedelsutvecklingen. De flesta är riktade mot bak-
terier där behandling redan finns tillgänglig. Endast två 
av substanserna har bevisad aktivitet mot multiresistenta 
Gramnegativa bakterier.

Det finns flera orsaker till att det råder en allvarlig brist 
på nya antibiotika. Förutom vetenskapliga svårigheter finns 
det också en brist på relativ lönsamhet i förhållande till 
andra läkemedelsområden. Trots att det finns en global 
brist på effektiva antibiotika, betalar det sig inte tillräckligt 
väl för industrin att ta fram nya preparat som bör användas 
återhållsamt och där resistensutveckling kan förväntas för 
eller senare, även om medlen används rationellt. Bristen på 

Bild 4.  Antibiotikaanvändning i öppenvård i 30 europeiska länder, dyngsdoser/1000 invånare och dag. 
Källa: ESAC
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utveckling av antbiotika med nya verkningsmekanismer är 
allvarlig och en orsak till att den offentliga sektorn måste 
medverka till att ta fram en ny ”affärsmodell” som bygger 
på samverkan med akademi och små och stora läkeme-
delsföretag.

Internationell samordning krävs 
Under de senaste 10 åren har antibiotikaresistensproble-
met fått ökad uppmärksamhet internationellt, men detta 
har inte lett till tillräckligt kraftfulla politiska åtgärder. Ett 
undantag är framför allt EU, där såväl EU:s hälsominister-
råd, EU-kommissionen ECDC som medlemsländerna givit 
frågan allt högre prioritet. Antibiotikaresistens har varit 
en prioriterad hälsofråga under flera på varandra följande 
EU-ordförandeskap.

Sveriges EU-ordförandeskap 2009 fokuserade på den 
akuta bristen på nya antibiotika genom konferensen ”Inno-
vative Incentives for Effective Antibacterials”. Konferensens 
huvudfokus var finansieringsalternativ och regelmässiga 
drivkrafter för läkemedelsindustrin att ägna sig åt forsk-
ning och utveckling av nya antibiotika. I samband med 
konferensen publicerades en rapport som diskuterar olika 
möjliga stimulansåtgärder ”Policies and incentives for pro-
moting innovation in antibiotic research. 2009”(22).

Med utgångspunkt i diskussionerna vid konferensen 
förhandlade sedan det svenska ordförandeskapet fram råds-
slutsatser som antogs på EU:s hälsoministermöte i december 
2009. I slutsatserna uppmanas EU-kommissionen att inom 
24 månader utarbeta en handlingsplan med konkreta förslag 
till incitament för att utveckla nya effektiva antibiotika, 
inklusive metoder för att säkerställa en rationell användning 
av de nya läkemedlen. Dessutom initierades en transat-
lantisk arbetsgrupp mellan EU och USA som nu har lyft 
frågan högt upp på den internationella politiska agendan. 

Den 6–8 september 2010, ett år efter EU-konferensen 
i Stockholm, stod Sverige som värd för ytterligare en kon-
ferens, denna gång arrangerad av det Sidastödda interna-
tionella nätverket ReAct-action ion antibiotic resistance, 
i samverkan med Uppsala Universitet. Nu vidgades såväl 
perspektivet som deltagandet till att omfatta hela världen. 
På konferensen deltog representanter för alla viktiga aktö-
rer inom området; internationella folkhälsoorganisationer, 
myndighets- och regeringsrepresentanter, internationell 
forskarexpertis samt företag inom läkemedelsutveckling 
och diagnostik.

Budskapet från Uppsalamötet omfattar:
• En delad syn på antibiotikaresistens som universellt 

problem. I likhet med global uppvärmning kräver det 
gemensam handling, inte minst från nationella reger-
ingars sida.

• En tydlig signal från läkemedelsindustrin om att inves-
teringar i forskning och utveckling av nya antibiotika 
och diagnostiska metoder måste frikopplas från för-
säljningen, i syfte att driva innovationer samtidigt som 
användningen av antibiotika begränsas. Detta kräver 
nya affärsmodeller, offentlig finansiering och politiskt 
engagemang.

• En stark rekommendation till alla intressenter att 
begränsa onödig antibiotikaanvändning, samtidigt som 
livsviktiga mediciner görs tillgängliga och överkomliga i 
utvecklingsländer.

• En plan för förbättrad övervakning av antibiotikaresis-
tens världen över, genom delad information och ökade 
satsningar på insamling av data. Ett globalt övervak-
ningssystem är nödvändigt för både begränsad använd-
ning och behovsdriven utveckling av nya preparat.

Det är uppenbart att ett starkt internationellt ledar-
skap fortfarande saknas för antibiotikaresistensfrågan. 
Sverige och de övriga Nordiska länderna krävde genom 
en resolution i 2005 WHO:s högsta beslutande organ, 
Världshälsoförsamlingen, 2005 att WHO skulle stärka 
sitt ledarskap och att aktivt stödja medlemsländerna i sitt 
arbete med att säkerställa ett enhetligt och tvärsektoriellt 
arbete för att motverka antibiotikaresistens. Dessvärre har 
mycket lite skett inom WHO sedan resolutionen antogs 
och ett koordinerat arbete för frågan saknas fortfarande 
inom WHO.

Socialminister Göran Hägglund skrev nyligen i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet att Sverige har tagit på 
sig ledartröjan i den internationella kampen mot resistens 
och måste fortsätta driva utvecklingen. Sverige har bland 
annat inlett samarbeten med Kina och Indien . Förhopp-
ningsvis kommer insikten i världen snabbt öka om det 
akuta behovet av ett globalt samarbete för att möta den 
ökande antibiotikaresistensen – ett problem som många 
idag uppfattar som ett av de största hoten mot folkhälsan.
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Bakgrund
Antibiotikaresistens är enligt Världshälsoorganisationen, 
WHO, ett globalt hot mot folkhälsan. Resistens är ytterst 
en följd av användning av antibiotika och ett uttryck för 
bakteriernas förmåga att anpassa sig till en omgivning med 
antibiotika. Om förvärvad resistens mot ett antibiotikum 
blir vanlig hos ett bakteriespecies förlorar substansen i bety-
delse för behandling av infektioner orsakade av sådana 
bakterier och behandlingsarsenalen måste förnyas med 
”nya” antibiotika effektiva mot bakterierna.

Tidigare ersattes antibiotika som på så vis ”förlorats” 
med nya substanser i ett slags kapprustning mellan läkeme-
delsindustri och bakterier. Så är inte längre fallet eftersom få 
nya antibiotika kommer ut på marknaden. Antibiotika blir 
på så vis en ändlig resurs och det är viktigt att ”livslängden” 
för de antibiotika som fortfarande är verksamma blir så 
lång som möjligt genom att resistensutveckling motverkas.
Resistens förekommer hos många olika bakterier och mot i 
stort sett alla antibiotika. Men fokus riktas ofta på MRSA, 
ESBL och VRE som i media onyanserat framställs som 
”mördarbakterier”. Dessa ”bokstavsbakterier” orsakar sjuk-
husspridda infektioner hos människor men finns numera 
också utanför sjukhusmiljön. Förekomsten av bokstavs-
bakterierna i Sverige ökar men läget är mycket bättre än i 
de flesta andra länder. En mindre känd ”bokstavsbakterie” 
är MRSP som på kort tid blivit ett problem i smådjurs-
sjukvård. Avsikten är att här kortfattat beskriva bakterierna 
bakom bokstäverna ur ett veterinärmedicinskt perspektiv 
och att belysa de zoonotiska konsekvenserna.

MRSA
Staphylococcus aureus är en bakterie som ungefär hälften av 
alla människor periodvis bär, vanligen i näsan, men även 
på andra slemhinnor och på huden. Bakterien är en vanlig 
orsak till variga infektioner och sprids mellan individer vid 
direkt eller indirekt kontakt.
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) har för-
värvat resistens mot beta-laktamantibiotika som är en viktig 
grupp antibiotika dit penicilliner och cefalosporiner hör. 
Stammar av MRSA är ibland resistenta också mot andra 
antibiotikagrupper men det är ingen regelmässig egenskap.

MRSA bärs, liksom S. aureus, oftast symtomlöst men 
när bakterien orsakar infektioner kan de vara svåra att 
behandla. MRSA uppmärksammades först som orsak till 
sjukhusspridda infektioner, men diagnosticeras nu oftare 

hos personer utan kontakt med sjukvården. I Sverige är 
fynd av MRSA hos människor anmälningspliktigt enligt 
Smittskyddslagen.

Under 2000-talet har antalet rapporter om MRSA hos 
djur ökat. Tidiga rapporter beskrev oftast förekomst hos 
sällskapsdjur och hästar, som regel i samband med sårin-
fektioner. De MRSA-typer som påvisades förekom redan 
bland människor vilket tyder på att djuren smittats av 
människor.

Ett paradigmskifte i synen på MRSA som zoonos inträf-
fade 2004 när det i Nederländerna upptäcktes att många 
människor som hade kontakt med grisar bar MRSA. Det 
visades snart att MRSA var vanlig också bland grisar och 
att en specifik grupp, MRSA ST398, dominerade. Samma 
typ visade sig vara vanlig bland grisar i flera länder och finns 
också hos andra lantbruksdjur som kalvar, slaktkycklingar 
och mjölkkor men också hos andra djur som t.ex. hästar.

MRSA-ST398 och andra typer i klonkomplexet CC398 
(LA-MRSA, livestock-associated) tycks ha utvecklats i 
djuruppfödningen och kan kolonisera flera olika djurslag 
inklusive människa. MRSA CC398 är sällan associerad till 
sjukdom hos djur men har isolerats i samband med juverin-
fektion hos mjölkkor, sårinfektion hos hästar, hudinfektion 
hos grisar och luftvägsinfektion hos hundar.

I Sverige påvisades MRSA hos djur första gången 2006 
och fynd av bakterien hos djur är sedan 2008 anmäl-
ningspliktigt. Uppgifter om förekomst av MRSA hos djur 
i Sverige baseras både på rutinundersökningar med kli-
nisk frågeställning och på riktade undersökningar av grisar, 
mjölkkor, hästar och hundar. Till och med augusti 2010 
har MRSA konfirmerats hos 16 hundar, 3 katter, 15 hästar 
och i ett prov från grisar. 

De svenska fallen hos hundar och katter var associe-
rade med sårinfektioner och isolaten är av MRSA-typer 
som är vanliga bland människor i Sverige. De flesta fallen 
hos hästar har också varit djur med sårinfektioner men 
majoriteten av isolaten är av MRSA CC398 liksom det 
hittills enda fallet bland svenska grisar. Isolaten av MRSA 
CC398 är resistenta, förutom mot beta-laktamer, också 
mot tetracyklin, gentamicin och trimetoprim, men de är 
känsliga för fluorokinoloner.

Den zoonotiska risken med MRSA hos sällskapsdjur 
är att djuren kan vara bärare av bakterien, på samma sätt 
som andra medlemmar i en familj, med risk för återsmitta 
till människor. Men det är inte sannolikt att spridning av 

Bokstavsbakterier hos djur 
– nya hot och utmaningar

Björn Bengtsson 
Leg vet, docent
Enhet för Djurhälsa och Antibiotikafrågor, 
Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
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MRSA mellan sällskapsdjur skapar en reservoar av bety-
delse för sjukvården.

Så är emellertid fallet bland lantbrukets djur vilka kan 
bli reservoarer för MRSA CC398 som kan föras över till 
människor. Personer i kontakt med djuren löper mycket 
större risk att vara koloniserad eller infekterad än de utan 
djurkontakt. MRSA CC398 är därmed en arbetsmiljörisk 
i länder där bakterien är vanlig bland lantbrukets djur. 
Djurägare, veterinärer och slakteriarbetare betraktas som 
riskgrupper i sådana länder. Livsmedel bedöms inte vara 
en betydelsefull spridningsväg för MRSA till människor.

MRSA CC398 anses ha lägre virulens och spridnings-
förmåga mellan människor än andra typer av MRSA och 
utgör bara en liten del av antalet rapporterade MRSA 
infektioner hos människor. Men en hög andel bärare av 
MRSA CC398 i riskgrupper är ett patientsäkerhetsproblem 
som belastar sjukvården. I länder där MRSA är ovanligt i 
sjukvården får detta stor betydelse medan det är av mindre 
betydelse i länder där MRSA är vanlig. Nederländerna 
och Danmark är exempel på länder med låg förekomst 
av MRSA i sjukvården och där bärarskap och infektioner 
orsakade av MRSA CC398 dokumenterats hos människor i 
riskgrupper. Detta leder till stora kostnader för sjukvården.

ESBL
ESBL står för ”extended spectrum beta-lactamases” vilket 
är en grupp enzymer som bryter ner penicilliner och cefa-
losporiner. Dessa antibiotika är viktiga i sjukvården och 
bakterier som bildar ESBL är därför mycket problematiska. 
En stor mängd enzymer klassas som ESBL och gruppen 
utökas hela tiden med nya varianter. Några enzym har 
mycket brett spektrum och inaktiverar antibiotika som 
tidigare varit den sista möjligheten till behandling

ESBL är i första hand ett problem bland gramnegativa 
tarmbakterier och påvisades först hos Escherichia coli. Men 
enzymerna finns också hos bakterier inom släktena Kleb-
siella och Enterobacter och även hos Proteus, Pseudomonas 
och Salmonella.

Hos människor har bakterier som bildar ESBL blivit 
vanligare sedan millennieskiftet. Samtidigt har det epi-
demiologiska mönstret förändrats på samma sätt som för 
MRSA; tidigare förekom infektioner på sjukhusen men 
idag påträffas de i ökande omfattning även ute i samhället. I 
Sverige är fynd av ESBL hos människor anmälningspliktigt 
enligt Smittskyddslagen.

ESBL-bildande bakterier har påvisats hos flera olika 
typer av sällskapsdjur och hos hästar. Ibland har fynden 
varit associerade till sjukdom hos djuren. Sådana bakterier 
har också påvisats hos vilda djur och vilda fåglar och i miljö-
prover. Hur vanliga bakterierna är hos dessa djurkategorier 
är oklart eftersom systematiska undersökningar saknas men 
inget talar för att de hittills fått stor spridning.

Situationen är annorlunda för lantbrukets djur där 
rapporter från olika delar av världen tyder på att ESBL-
bildande Escherichia coli och Salmonella spp. blivit vanligare 
hos slaktfjäderfä, kalvar och grisar. Det finns misstankar att 
ökningen är kopplad till användning av cefalosporiner, som 

ceftiofur, till lantbruksdjur. Också i EU visar nationella 
övervakningsprogram en ökning av cefalosporinresistent 
Escherichia coli, troligen ESBL-bildande, hos slaktkyckling 
i några länder (Tabell 1).

I Sverige har några tiotal ESBL-bildande Escherichia coli 
och Klebsiella spp. påvisats i kliniska prover från hund, katt 
och häst. Men riktade undersökningar 2008-10 tyder på 
att förekomsten är låg bland dessa djurslag. Bland slaktsvin 
och kalvar påvisades inte ESBL-bildande Escherichia coli 
i riktade undersökningar 2008 respektive 2009. Men hos 
slaktkyckling har sådana bakterier påvisats under 2010. 
Resultaten är preliminära och undersökningen pågår hela 
2010.

Gener som kodar för ESBL finns ofta på s.k. plasmider 
och kan överföras mellan gramnegativa bakterier. Iden-
tiska gener och plasmider har påvisats hos Escherichia coli 
från människor och från djur. Detta tyder på ett utbyte 
av resistensgener mellan bakterier hos djur och bakterier 
hos människor.

Bakterier hos djur skulle alltså kunna vara en reservoar 
av resistensgener som kan påverka läget i sjukvården men 
betydelsen av detta är oklar. En tänkbar spridningsväg är 
via livsmedel. Överföring av ESBL-bildande Salmonella-
bakterier via livsmedel har dokumenterats medan läget är 
mer oklart för bakterier som Escherichia coli. För att utreda 
frågan har EU kommissionen under våren 2010 uppdragit 
åt EFSA att värdera risken, föreslå system för övervakning 
och föreslå möjliga riskhanteringsåtgärder.

VRE
Enterokocker tillhör den normala tarmfloran hos män-
niskor och djur men de är opportunister och kan orsaka 
infektioner hos individer med nedsatt motståndskraft. 
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) har förvärvat 
resistens mot vankomycin som är ett sista linjens antibio-
tikum för behandling av infektioner med enterokocker hos 
människor. Infektioner med VRE kan därför vara svåra att 
behandla och bakterierna har sedan början 1990-talet i 
hela världen ökat i betydelse som orsak till sjukhusspridda 
infektioner. I Sverige är fynd av VRE hos människor anmäl-
ningspliktigt enligt Smittskyddslagen.

VRE är inget kliniskt problem i veterinärmedicin och 
vankomycin har marginell betydelse för behandling av 
djur. Men under mitten av 1990-talet var VRE mycket 
vanliga i tarminnehåll hos slaktfjäderfä och slaktsvin i 
många länder. Bakterierna var också vanliga i kött från 
dessa djurkategorier. Anledningen var att antibiotikumet 
avoparcin från mitten av 1970 talet och fram till millen-
nieskiftet användes för att öka tillväxten hos lantbruksdjur. 
Avoparcin är en analog till vankomycin och användningen 
som tillväxtbefrämjare selekterade för vankomycinresistens 
hos enterokocker i djurens tarmflora.

VRE hos djur kan spridas till människor. Förekomst 
hos lantbrukets djur är mest problematisk eftersom det 
innebär en risk för spridning via livsmedel. Men de stam-
mar av VRE som finns hos djur har sällan påvisats som 
orsak till infektioner hos människor. Den zoonotiska faran 
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är istället att VRE hos djur blir en reservoar av gener för 
vankomycinresistens. Generna är överförbara mellan olika 
bakterier och samma gener finns hos VRE hos djur och 
hos VRE från människor. En ökad exponering för VRE, 
genom till exempel livsmedel, ger ett ökat bärarskap hos 
människor och därmed en risk att generna förs över till 
bakterier anpassade till människor.

Detta scenario var skälet till att avoparcin förbjöds i EU 
1998 och successivt i andra länder. Efter förbudet minskade 
förekomsten av VRE i djurens tarmflora men bakterierna 
finns fortfarande kvar om än i liten mängd. Reservoaren 
av resistensgener har alltså minskat avsevärt och därmed 
också riskerna för påverkan av resistensläget i sjukvården.

I Sverige användes avoparcin till slaktkyckling bara en 
kort tid i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 
Hos svenska lantbruksdjur påvisades inte heller VRE under 
1990-talet när många länder rapporterade de högsta före-
komsterna. Men paradoxallt nog påvisades en låg men 
ökande förekomst hos svensk slaktkyckling från 2000 
och några år därefter. Ökningen påvisas bara om selektiva 
odlingsmetoder används vilket visar att andelen VRE av 
enterokockerna i kycklingarnas tarmflora är mycket liten. 
VRE har inte påvisats hos svenska grisar, nötkreatur och 
hundar.

Orsaken till ökningen bland svensk slaktkyckling är inte 
känd. Men det är visat att en klon av Enterococcus faecium 
med resistensgenen van A spridits mellan slaktkycklingbe-
sättningar med början runt millennieskiftet. Spridningen 
tycks ha avstannat men VRE finns i tarmfloran hos cirka en 
fjärdedel av de kycklingar som undersöks i samband med 
slakt inom ramen för SVARM. Detta är olyckligt men inget 
talar för att svensk sjukvård påverkats eftersom majoriteten 
av VRE från människor i Sverige bär vanB genen som inte 
kan sättas i samband med VRE hos djur – varken i Sverige 
eller i andra länder.

MRSP
Staphylococcus pseudintermedius är en koagulaspositiv sta-
fylokock som tillhör normalfloran på hud och slemhin-
nor hos hundar och katter men som förekommer även 
hos andra djur. Bakterien sprids vid direkt eller indirekt 
kontakt. Den är opportunistisk och som sådan en viktig 
orsak till infektioner hos hundar och katter. I första hand 
förknippas den med hud- eller sårinfektioner.

Meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius 
(MRSP) har, liksom MRSA, förvärvat resistens mot beta-
laktamantibiotika som penicilliner och cefalosporiner. 
Infektioner med MSRP kan därför vara svåra att behandla. 
Bakterien är ofta resistent också mot andra antibiotika även 
om det inte är en regelmässig egenskap. Hundar och katter 
kan bära MRSP symtomlöst och en svensk undersökning 
visar att hundar kan bära bakterien en längre tid efter det 
att en manifest infektion läkt av.

MRSP rapporterades första gången i Sverige 2006. 
Antalet konfirmerade fall har sedan dess ökat och bakte-
rien förefaller vara etablerad bland svenska djur. Fynd av 
bakterien hos djur är sedan 2008 anmälningspliktigt och 
under 2009 konfirmerades 121 fall hos hundar, 7 hos katter 
och ett fall hos en häst. På samma sätt har en ökad före-
komst av MRSP rapporterats från flera länder och mycket 
tyder på en spridning bland sällskapsdjur av ett mindre 
antal kloner. MRSP är nu etablerad som en besvärlig orsak 
till infektioner i djursjukvården, framförallt hos hundar. 
Likheterna med MRSA i humansjukvården är påtagliga.

Det är visat att MRSP kan föras över till och kolonisera 
människor i kontakt med djur. Sådan kolonisation tycks 
oftast vara kortvarig men människor kan föra bakterien 
vidare till andra djur vilket är av stor betydelse i djursjuk-
vården.

Den zoonotiska betydelsen av MRSP är inte helt klar-
lagd men bakterien anses inte vara en viktig orsak till infek-

Land År Antal isolat % R Källa

Finland 2005 380 0.2 EFSA1

Norge 2006 190 0.5 EFSA

Spanien 2006 96 20.8 EFSA

Tyskland 2006 50 28.0 EFSA

Sverige 2007 296 1.0 EFSA

Danmark 2007 114 1.8 EFSA

Österrike 2007 43 0.0 EFSA

Frankrike 2007 101 2.0 EFSA

Italien 2007 54 11.1 EFSA

Nederländerna 2007 43 20.9 EFSA

Schweiz 2007 284 1.1 EFSA

Canada 2007 180 36.8 CIPARS 2007

Danmark 2008 141 0 DANMAP 2008

Nederländerna 2008 440 15.0 MARAN 2008

Sverige 2010 95 1.1 SVARM 2010 (prel.)

Tabell 1.  Andel (%) Escherichia coli resistent mot cefotaxime eller ceftiofur. Slumpmässigt valda isolat från icke selektiv odling av 
tarminnehåll från friska slaktkycklingar. Brytpunkt för resistens: cefotaxime MIC >0.25 mg/L; ceftiofur MIC >1 mg/L.

1  The Community summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from animals and food in the European Union 2004-2007.



24 veterinärkongressen 2010

tioner hos människor. MRSP har dokumenterats som orsak 
till infektioner hos människor men antalet rapporter är 
litet.

MRSP har i djursjukvården många likheter med MRSA 
i humansjukvården. Detta inkluderar betydelsen som orsak 
till vårdrelaterade infektioner men den roll människor har 
för spridning av MRSP till djur liknar mycket den roll säll-
skapsdjurdjur spelar i spridning av MRSA till människor.

Hot och utmaningar
Förekomst av bokstavsbakterierna hos djur kan innebära 
problem med svårbehandlade infektioner också i djursjuk-
vården. Men viktigare är den zoonotiska risken, d.v.s. att 
djur blir en reservoar för bakterier som kan föras över till 
människor. Zoonotiska infektionsämnen som Salmonella 
och Campylobakter är väl kända, men zoonotisk resistens 
som MRSA, ESBL och VRE är nya utmaningar för svenska 
veterinärer.

Bokstavsbakterier sprids som andra infektionsämnen 
utifrån förutsättningar som är specifika för varje bakterie. 
Att motverka spridningen kräver kunskap om bakterierna 
och kännedom om epidemiologiska förlopp. Grundläg-
gande är att minska selektionstrycket som gynnar resi-
stenta bakterier genom ansvarsfull och rationella använd-
ning av antibiotika. Detta måste kopplas med rutiner för 
att minska och förhindra spriding av bokstavsbakterierna 
till djurpopulationer, mellan djur och från djur till män-
niskor. Detta innefattar smittskydd på flera nivåer i såväl 
djuruppfödning som i djursjukvård.
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Smittskydd och vårdhygien, vad betyder det?
Författarnas tolkning av smittskydd är enkel, att skydda 
mot smitta. Ordet vårdhygien är lånat från humansidan 
och målet där är minsta möjliga antal vårdrelaterade infek-
tioner. Vårdhygien blir därmed begränsad i rum men inte 
nödvändigtvis i aktivitet jämfört med smittskydd. 

Smittskyddstänkandet och vårdhygien i ett historiskt 
perspektiv
Redan Giovanni Maria Lancini (1654–1720) utarbetade 
fungerande rekommendationer för att hindra spridning av 
boskapspest baserat på bland annat avlivning av smittade 
djur, restriktioner för förflyttningar och säker kadaver-
hantering (5). Åtgärder som fortfarande tillämpas vid viss 
sjukdomsbekämpning. Senare, under mitten av 1800-talet, 
presenterade Ignaz Semmelweis sina tankar om vårdhygien. 
Han noterade att dödligheten i barnsängsfeber var högre på 
en klinik där läkarstudenter gick direkt från obduktions-
salen till förlossningsavdelningen jämfört med en klinik 
på samma sjukhus med enbart barnmorskestudenter som 
inte deltog i obduktionsverksamheten. Semmelweis drog 
slutsatsen att ”något”, han visste dock inte vad, följde med 
från obduktionssalen till förlossningen. Han beordrade 
handrengöring med klorlösning innan läkarstudenterna 
gick till förlossningsavdelningen och dödligheten sjönk 
till samma nivå som på barnmorskekliniken. Det var dock 
först efter Semmelweis död som hans teorier vann mark. En 
senare, retrospektiv statistisk analys av Semmelweis data, 
visar att det verkligen var en skillnad i dödlighet (17). Av 
dessa pionjärer lärde vi oss alltså att profylaktiskt skyddande 
mot smitta och sjukdom fungerar. 

Man kan i sammanhanget inte låta bli att även nämna 
utvecklandet av vaccin som profylax i slutet av 1700-talet 
samt, när infektionen väl är ett faktum, antimikrobiella 
medel under 1900-talet. Senare har också arbete för gene-
rellt friskare och mer motståndskraftiga djur och därmed 
minskad smittrisk börjat slå igenom. Detta är också viktiga 
delar i ett genomtänkt smittskyddstänkande men tas inte 
vidare upp här. 

Den tysta smittspridningen 
Eftersom bakterier och virus inte ses med blotta ögat och 
ständigt finns omkring, på och inuti oss vet vi sällan vilka 
mikrober som finns var i varje ögonblick. Det medför att 
smittspridning kan vara ”tyst”, dvs. vi märker inte att den 

sker förrän vi upptäckt de första fallen genom symptom, 
eller andra diagnostiska metoder. 

Under den period som smittspridning är tyst kan konse-
kvenserna bli stora om inte åtgärder vidtas för att förhindra 
den. Ett exempel på detta är det stora mul- och klövsju-
keutbrottet i Europa 2001 då framförallt Storbritannien 
drabbades. Uppskattningsvis hade spridning till över sjuttio 
besättningar hunnit ske innan det första fallet upptäcktes 
(15), och utbrottet resulterade i ekonomiska förluster på 
£ 3,1 miljarder och 4 miljoner djur avlivades på grund av 
sjukdomsbekämpning och ytterligare 2,9 miljoner avliva-
des av djurskyddsskäl (22).

Ett exempel från humansidan som illustrerar den tysta 
smittspridningen samt effekten av förebyggande hygien-
åtgärder är utbrottet av nya influensan H1N1, populärt 
kallad ”svininfluensan”, 2009. I Sverige gick en bered-
skapsplan igång med vaccin till alla som ville vaccinera 
sig och med omfattande kampanjer om handhygien, 
inklusive spritning. Utbrottet kan ha påverkat sjuklighe-
ten i populationen, men inte på det sätt som var väntat. 
Det förväntade var ett ökat antal rapporterade sjukdagar. 
Försäkringskassan rapporterade istället ett minskat uttag 
av vård-av-barn-dagar (VAB) under hösten 2009 (7) och 
Smittskyddsinstitutet rapporterade om ett minskat antal 
anmälda sjukdomsfall. Det kan vara en tillfällighet, men 
Smittskyddsinstitutet framför i sin årsrapport för 2009 att 
detta också kan bero på den förbättrade hygienen som blev 
en konsekvens av influensautbrottet (20). 

Utöver spridning av smittsamma sjukdomar innebär 
spridning av resistenta bakterier ett högaktuellt problem. 
Detta problem har ytterligare aktualiserats under somma-
ren 2010 genom fynd av meticillinresistent Staphylococcus 
aureus (MRSA) hos en svensk slaktgris (21). Ofta är sprid-
ningen av resistenta bakterier tyst. De kan spridas utan att 
ge sjukdom och först när de ger infektioner och blir ett 
problem tas prover, alternativt upptäcks de vid olika screen-
ingar. Ett minskat användande av antimikrobiella medel är 
viktigt för att sakta ner utvecklingen av bakteriers resistens, 
men det är inte hela lösningen, eftersom många redan resi-
stenta bakteriekloner är framgångsrika i sin spridning. Det 
innebär att smittskydd och vårdhygien blir extra viktigt för 
att förhindra vidare spridning av resistenta kloner. 

Av studier i Sverige har framkommit att en del djurä-
gare med nöt, svin får eller getter inte tycker att förebyg-
gande smittskyddsrutiner är nödvändiga ”när vi inte har ett 
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utbrott” och att de förväntar sig en varning innan ett utbrott 
(19). Från djursjukhushåll har kommentarer nått oss i form 
av ”jamen, vi har ju inga problem ” och därmed underförstått 
inte heller behov av utökad vårdhygien. Det ska poängteras 
att långtifrån alla tycker så, bland veterinärer, bönder och 
andra som arbetar professionellt med djur finns naturligtvis 
många som arbetar för ett ökande smittskyddstänkande.

En värld – en hälsa
Även om vi arbetar med veterinära frågor är det i sam-
manhanget viktigt att minnas att mikroorganismer kan 
vara zoonotiska. Salmonella är ett klassiskt exempel på 
zoonos som både flera olika djurslag och människor kan 
infekteras av, liksom MRSA. En ökad handel med djur och 
djurprodukter och ett ökat resande bidrar till geografisk 
spridning och gör också att begreppet ”en värld – en hälsa” 
verkligen har fått en innebörd. Som exempel på hur allting 
hänger samman kan nämnas att de MRSA infektioner 
som hittills påvisats bland hundar i Sverige är av en typ 
som redan tidigare förekommit hos människa (13) och att 
hästar med MRSA i Sverige företrädesvis haft en variant 
som kopplas till grisar, kalvar och fjäderfä men även hästar 
i framförallt Mellaneuropa (6, 26).

Det finns flera andra faktorer som påverkar både risk 
för smittspridning mellan besättningar och ökar konse-
kvenserna av sådan smittspridning. Besättningar med ani-
malieproducerande djur går mot större och större enheter 
(14), vilket medför större flöden av personal, yrkesmässiga 
besökare och transporter och därmed ökade krav på smitt-
skyddsrutiner för att hindra spridning. Nyligen genom-
förda studier visar att det sker en omfattande förflyttning 
av livdjur i Sverige (18), även om den inte är på nivå med 
den som ses i vissa länder i Europa, och livdjursförflytt-
ningar har identifierats som en riskfaktor för spridning av 
resistenta bakterier (10).

Vidare bedrivs på djursjukhus idag avancerad vård 
vilket innebär fler nedsatta individer. Tillsammans med 
skadad yttre barriär (infartskanyler, katetrar, operationssår 
osv.) kan det öka risken för infektioner vilket ställer ännu 
högre krav på vårdhygien, detta har tidigare diskuterats på 
humansidan (23). 

Vårdhygien på djursjukhus och smittskydd på gårds-
nivå är en del av den globala hälsan. I sin yrkesroll kan 
veterinären bli en smittlänk inom och mellan djurslag, till 
exempel från hund eller häst till gris eller nöt samt även 
till andra människor. Det finns flera studier (Mellaneu-
ropa och Nordamerika) där veterinärer, teknisk personal 
samt veterinärstudenter har konstaterats bära på MRSA i 
högre grad än genomsnittspopulationen (4, 8, 9). Vidare 
har konstaterats att grisfarmare i Holland har högre före-
komst i näsan av en MRSA-typ (CC398, som kopplas till 
animalieproducerande djur) än genomsnittsholländaren 
(24, 25). Veterinärer och djursjukskötare står inte utanför, 
utan har möjlighet att påverka och bli föregångare genom 
omsorgsfullt smittskydds- och vårdhygienarbete, där en 
viktig del också är att sprida kunskap till djurägare om 
vikten av förebyggande smittskyddsarbete. 

Ytterligare en infallsvinkel ur det zoonotiska perspektivet 
är det lagstagade arbetarskyddet med klart angivet arbets-
givaransvar. I arbetsmiljölagen anges arbetsgivarens ansvar 
för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall kan undvikas. Ytterligare detaljbestämmelser 
gällande smitta och smittorisker finns i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, AFS 2005:1 – Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 
– smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. 

På gång inom området – internationellt och nationellt
Smittskydd är ett område som fått alltmer fokus inter-
nationellt under senare tid. I EUs strategi för djurhälsa 
2007–2013 är principen “Det är bättre att förebygga än att 
behandla” och på flera ställen betonas vikten av att förhin-
dra smittspridning (11). WHO;s beslutande organ fastslog 
i maj 2005 en resolution där medlemsländer uppmanas att 
motverka antibiotikaresistens (27). I den svenska proposi-
tionen ”Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikare-
sistens och vårdrelaterade sjukdomar” (1), från 2005 ingår 
en handlingsplan som även innefattar veterinärmedicinen 
och föreskriver att vården ska vara av god kvalitet med en 
god hygienisk standard. World Organisation for Animal 
Health (OIE, www.oie.int) uttrycker “One World – One 
Medicine – One Health” där veterinärer tillskrivs ett stort 
ansvar men även möjligheter världen över att delta i smitt-
skyddsarbetet. World Small Animal Veterinary Association 
(WSAVA) deklarerade på den årliga världskongressen 2010 
formationen av en ”One Health Committee”, som ska 
driva frågor och forskning runt detta (3). FECAVA (the 
Federation of European Companion Animal Veterinary 
Association) har på svenskt initiativ tillsatt en arbetsgrupp 
som jobbar på en gemensam europeisk hygien- och anti-
biotikapolicy för smådjurspraktiker (12).

På nationell nivå finns en revision av Sveriges Veteri-
närförbunds Antibiotikapolicy för Hund och Kattsjukvård 
utkommen 2009 (2). Vidare har djursjukskötarprogram-
met (SLU, Skara) från 2009 blivit 3-årig och i studiepla-
nen ingår vårdhygien som ett eget ämne. Det fortgår även 
arbete nationellt med en allmän hygienpolicy på smådjur-
sidan, och på lokal nivå upprättande av hygienrutiner, 
antibiotikapolicies, m.m. initierat av intresserade kollegor 
runt om i landet. På initiativ av Jordbruksverket pågår 
också för närvarade en översyn av Statens jordbruksverks 
föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende zoonoser, 
med särskild fokus på hantering av MRSA. 

Nationell forskning inom området
På nationell nivå pågår forskning relaterad till smittskydd 
och vårdhygien. Det första utbrottet av MRSA- infektioner 
efter operativa ingrepp hos hästar i Sverige initierade en 
studie som syftar till att minska smittrisken mellan hästar, 
samt mellan häst och människa på djursjukhus genom att 
försöka identifiera riskfaktorer och förbättra vårdhygien-
rutinerna. Projektet, Vårdrelaterade Infektioner på Djur-
sjukhus, Antibiotika och vårdhygien (VRID AV), pågår 
för närvarande på några hästsjukhus. Studien har möjlig-
gjorts med hjälp av Stiftelsen Hästforskning. Upplägget i 
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korthet är att registrera följsamhet till hygienrutiner, som 
handtvätt, handdesinfektion, klädregler m.m. Parallellt 
registreras incidensen av några utvalda vårdrelaterade infek-
tioner. Allt görs före och efter införande eller revidering 
av hygienrutiner med utbildning och genomgång med 
de anställda. Idén kommer från humansidan där man i 
ett projekt kallat VRISS (vårdrelaterade infektioner ska 
stoppas) har gjort liknande utvärderingar och detta är det 
första projektet som görs inom veterinärsidan i Sverige. 
Målet är att kunna ge evidensbaserade råd och rekom-
mendationer om vårdhygien till hästsjukhus och kliniker 
och förhoppningsvis även utarbetande av praktiskt genom-
förbara hygienregler till ambulerande veterinärer, stuterier, 
ridskolor, travstallar m.m. 

Ytterligare en studie som pågår på hästsidan, är att följa 
hästar som genomgått MRSA infektioner med provtag-
ning efter att infektionerna läkt för att fastställa om de 
blir långtidsbärare. Studien är finansierad av medel från 
Jordbruksverket. 

Även smittskydd på gårdsnivå har undersökts. Under 
2006 genomfördes en enkätstudie till svenska lantbrukare 
med nöt, gris, får eller getter gällande rutiner vid kontakter 
med andra besättningar. Av studien framkom att det var en 
stor variation mellan olika djurägare. Generellt hade stora 
besättningar med enbart grisar bäst rutiner, medan det var 
sämre med smittskyddstänkandet i besättningar med nöt, 
får eller get eller blandade djurslag. Av studien framkom 
också att det var en stor variation mellan olika kategorier 
av besökare. Husdjurstekniker och veterinärer hade över-
lag bäst rutiner bland de undersökta kategorierna, medan 
t.ex. djurtransportörer och försäljare generellt hade sämre 
rutiner. Av studien framkom också att en del djurägare 
vidtog åtgärder med syfte att förhindra smittspridning men 
åtgärderna var egentligen inte effektiva för att uppnå syftet. 
Exempelvis hade vissa djurägare en isolering för nyinköpta 
djur, men isoleringen förhindrade egentligen bara nos-
nos-kontakt och indirekt spridning var fullt möjlig. En 
trolig förklaring till detta är en bristande förståelse hos vissa 
djurägare för hur sjukdomar sprids och hur smittvägarna 
kan brytas (19). 

Från humansidan kan som exempel nämnas ett forsk-
ningsprojekt med förebyggande smittskyddsrutiner inom 
dagbarnvården. Genom införande av enkla hygienrutiner 
med fokus på förbättrad handhygien har en positiv effekt 
på hälsan och som en följd minskat antal sjukdagar bland 
både barn och anställda kunnat påvisas (16) .

Den veterinära rollen
Som konstaterats står vi inför utmaningar med ökande risk 
för spridning av både infektionssjukdomar och resistenta 
mikroorganismer. Vi måste som yrkeskår ta nästa steg och 
lyfta nivån inom smittskydd och vårdhygien ytterligare. 
God hygien är en kvalitetsstämpel för djurbesättningar, 
djursjukhus och ambulerande veterinärer m.fl. och det kan 
även användas i marknadsföring.

Olika situationer kan kräva olika rutiner för att upp-
rätthålla gott smittskydd. Situationen på ett djursjukhus 

skiljer sig till exempel från den ute på gården. Men grund-
principerna är i mångt och mycket lika. Nedan ges lite 
generella idéer. 

Till att börja med är det viktigt att ha djurägaren och/
eller personalens öra. Här spelar chefer, besättningsveteri-
närer osv. en avgörande roll då de kan visa vägen genom 
engagemang och styrning. 

Alla involverade behöver förstå hur smitta sprids, både 
direkt och indirekt samt även tyst spridning, dvs. förstå att 
även djur som inte har uppenbara symptom på smittsam 
sjukdom kan utgöra en risk. 

En riskbedömning på den egna arbetsplatsen kan vara 
till hjälp. Tänk er att alla djur kan vara potentiella bärare 
av smittsam infektionssjukdom eller resistenta bakterier. 
Gå med det i minnet igenom flödet av djur, människor 
och utrustning och vid vilka punkter smitta skulle kunna 
överföras direkt eller indirekt. 

Nästa steg kan vara att se över den personliga hygienen, 
särskilt handhygien, samt rengöring och desinfektion av 
instrument och inredning som är i kontakt med djuren. 
Tillgång till kläder som kan tvättas i 60° C, tillräckligt med 
rena ombyten eller engångskläder är naturligtvis viktigt. 

En översyn av lokaler och tankar hur man kan sanera 
vid ett utbrott kan vara bra innan något händer istället att 
göra översynen när man står mitt i ett utbrott. Till hjälp 
kan eventuellt behövas någon utomstående med kunskap 
i ämnet då man lätt blir hemmablind. Rutiner ska finnas 
sammanfattade skriftligt och alla ska få ta del av dem. 
Det förhindrar ”glidning” i rutinerna som kan ske genom 
muntlig tradition vid introduktion av ny personal. Har 
man inga hygienregler tidigare så kan det vara bra att ta det 
viktigaste först och sedan höja kraven eftersom. 

Tänk på att rutinerna ska fungera varje dag och för all 
framtid tills det är dags för en revision. Se till att det är 
lätt att göra rätt. Till exempel ska handdesinfektionsmedel 
finnas lätt tillgängligt där det behövs, annars kommer det 
inte att användas. 

Ett sätt att följa upp eventuella brister i smittskydd och 
vårdhygien och därigenom möjliggöra riktade åtgärder är 
att dokumentera och föra statistik över t.ex. antal postope-
rativa sårinfektioner eller att indirekt mäta handdesinfek-
tion genom att gå igenom inköp av handdesinfektions-
medel över tid.

I den ambulerande verksamheten är det angeläget att 
uppmuntra djurägare till ett bättre smittskyddstänkande. 
Veterinärer kan här fungera som en viktig förebild och 
kan hjälpa djurägare att förstå fördelarna med förebyg-
gande smittskyddsarbete och t.ex. uppmana dem att skaffa 
gårdsegna skyddskläder. I den ambulerande verksamheten 
är det nödvändigt att också tänka på smittspridningen 
mellan djurslag, särskilt för de resistenta bakterierna som 
ofta inte känner djurslagsgränser är det viktigt att du som 
veterinär inte fungerar som spridare mellan djurslagen. 

Ytterligare en aspekt som också är kopplad till vårdhy-
gienen är antibiotikarutinerna och där finns på smådjurs-
sidan veterinärförbundets Antibiotikapolicy för Hund och 
Kattsjukvård som kan användas som ett stöd (2). 
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Sammanfattning
Smittskyddsrutiner och vårdhygien fungerar både för 
att förhindra spridning av resistenta bakterier och för att 
förhindra spridning av många infektionssjukdomar. I det 
veterinära arbetet är det både viktigt att förhindra spridning 
av antibiotikaresistens eller sjukdomar i det egna arbetat, 
och även att sprida information och kunskap om hur andra 
ska gå tillväga. Det är en värld och en hälsa. Vårdhygien 
och smittskydd på gårdsnivå påverkar den globala hälsan 
och vad du gör kan t.ex. påverka möjlighet att använda 
antibiotika för att bota humansjukdom nästa gång du, eller 
någon av dina närstående, behöver vård.

vidare läsning
Som tips på vidare läsning kan följande nämnas:

Veterinary Clinics of North America, Equine Practice, Infection 
Control. Volume 20, 2004, eds Fairfield T.B, Weese J.S. I voly-
men samlas olika artiklar rörande infektionskontroll hos häst.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Soci-
alstyrelsen 2006, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkata-
log/Attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf

Vårdhygien i praktiken – en nationell verksamhetstillsyn. Socialsty-
relsen 2007. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/
Attachments/9012/2007-109-5_rev_20071095.pdf

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjuk-
vården m.m., SOSFS 2007:19

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-19/Documents/2007_19.
pdf
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Introduction
Imaging is an essential step in the diagnostic work up of 
dogs and cats with cough and other signs of respiratory 
disease. Conventional radiography has been the mainstay 
of airway imaging for many years. It is a quick, non-inva-
sive diagnostic tool to screen the entire airways and lungs 
at a low cost. These criteria ensure that radiography will 
probably remain our first line diagnostic imaging tool for 
patients with respiratory disease for many years to come. 

Limitations of Conventional Radiography
However there are a number of limitations of conventional 
radiography for patients with respiratory signs. 

organ superimposition
Airway patency is a major criterion in the search for causes 
of respiratory signs. Particularly the upper airways (nose, 
pharynx, larynx, trachea) are difficult to assess because of the 
many superimposing structures that can potentially opacify 
them. Although nasal radiographs can reach relatively high 
specificity for the diagnosis of nasal neoplasia, they lack in 
sensitivity for assessment of the extent of disease, particularly 
in the nasopharynx (1). Pharyngeal and laryngeal obstruc-
tion is equally difficult to assess radiographically. In the 
canine trachea, luminal reduction is often misinterpreted as 
“overlap” of neighboring structures. Small airway collapse is 
almost impossible to reliably assess radiographically.

Pulmonary opacity Fluctuations
Pulmonary opacity mainly depends on the amount of air in 
the lungs, which in terms is highly dependent on the respi-
ratory phase. The amplitude of physiologic changes often 
dwarfs expected differences between normal and diseased 
lung and so does their radiographic correlate. As a result, 
the term “interstitial lung pattern” is rendered meaningless 
in many cases and some radiologists have abandoned its 
use all together (the author is not one of them - yet) (2). 
It can therefore be very difficult to interpret apparent mild 
lung opacity changes.

Functional-morphologic disease Correlation
Many respiratory diseases do not have marked macro-
scopic morphologic changes. Consequently these have few 
common and specific radiographic changes. The radio-
graphic accuracy for chronic bronchitis is for instance very 

poor due to insufficient bronchial thickening and overlap 
of age- and disease-related bronchial mineralization (3). 
Another example is pulmonary thromboembolism where 
most animals even with severe clinical signs are radio-
graphically normal. 

Potential of Advanced Imaging Modalities 
To overcome these difficulties a number of other imaging 
modalities have been applied. Each imaging modality offers 
different solutions and has its own shortcomings. 

Ultrasound 
Thoracic ultrasound is the established imaging modality 
for the heart (echocardiography). Echocardiography and 
thoracic radiography are complementary exams for dogs 
and cats with respiratory signs attributable to cardiac dis-
eases. Echocardiography is very specific and sensitive, but 
for heart assessment only, whereas radiography offers rea-
sonable pulmonary assessment (edema etc.) that is critical 
for treatment planning. 

Non-cardiac thoracic ultrasound is limited to the exam-
ination of the mediastinum, peripherally non-aerated lung 
and pleural space but is particularly useful if fluid drainage 
or biopsies are required.

In experienced hands ultrasound is very useful to 
examine laryngeal and cervical tracheal collapse (4). In 
these often acutely dyspneic animals the cause of airway 
obstruction can often be diagnosed and aspirated (masses) 
without general anesthesia (5).

The advantages of ultrasound for the respiratory system 
are related to its cross-sectional nature (eliminating super-
imposition), excellent soft tissue contrast and ability to 
perform a real-time exam without the need for general 
anesthesia in many patients.

Computed Tomography
Helical CT allows imaging of a large body section in a rela-
tively short time period, particularly with multi-slice units. 
High-resolution CT allows visualization of unprecedented 
detail of the lower airways and lung (6). The combination 
of these features has made CT very attractive for small 
animal respiratory imaging. Currently CT does require 
general anaesthesia with few exceptions.

Tracheobronchial CT allows evaluation of the entire 
airways and is useful in the assessment of obstructive airway 
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disease. Dynamic CT allows observation of the respiratory 
cycle at a given location. To reduce blurring artifacts over-
lapping reconstructions are extremely helpful. Orthogonal 
and “paddle wheel” reconstructions allow assessment of 
bronchiovascular structures along their anatomic direction. 
This is particularly helpful for masses associated with the 
bronchial tree. 

CT imaging of lung tissue is particularly useful for 
interstitial disease, metastatic lung diseases and pre-oper-
ative assessment of lung masses (7-10). The selection of 
proper slice width, helical pitch, display field of view, spa-
tial algorithm and viewing window are crucial to obtain 
maximal detail of subtle changes. CT has also been proven 
very helpful in the characterization of idiopathic pulmo-
nary fibrosis, characterization of mediastinal lymph nodes 
and pulmonary thromboembolism. 

CT-assisted fine needle aspirates can be acquired for 
various mass lesions and are particularly attractive if lesions 
are deeply seated and thereby not approachable with ultra-
sound guidance.

nuclear medicine
Scintigraphy is a truly functional imaging modality with 
poor anatomic resolution and therefore best used in com-
bination with other imaging modalities that complement 
in this regard. Selected indications for dogs and cats with 
respiratory signs include pulmonary perfusion scintigraphy 
for the diagnosis of pulmonary thromboembolism and 
ciliary scintigraphy for the diagnosis of ciliary dyskinesia 
with 99mTc-MAA.

magnetic resonance Imaging
MRI is rarely used for the work-up of respiratory signs 
in dogs and cats due to poor detail of well aerated tissue, 
long acquisition times and associated artifacts compared 
to CT. It can be used in the diagnosis of thoracic masses. 
Specifically designed cardiac MRI protocols and airway 
MRI using polarized noble gases show potential for future 
applications in animal patients. 

Conclusions
Several shortcomings of conventional radiography of the 
respiratory system can be overcome with advanced imaging 
modalities. Thoracic ultrasound is particularly attractive 
to further work-up of peripheral lesions without general 
anesthesia. Thoracic CT has become the gold standard 
for pre-operative planning of masses, metastatic diseases 
assessment and diagnostic aspirates that would be difficult 
to obtain by other means. With the onset of multi-slice 
CT, sub-minute examination times may allow CT use for 
much wider applications in small animals and eventually 
replace radiography in many instances. Exciting new vistas 
remain to be explored!    
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Introduction
In 1991 small animal nuclear scintigraphy was described as 
being used ‘far below its potential in veterinary medicine’ 
(Lamb 1991), and although there has been considerable 
advancement in small animal scintigraphy techniques 
I think the comment is still applicable today. Nuclear 
scintigraphy is not a new diagnostic imaging technique, 
with the first publications of the technique appearing in 
the 1950’s and the first veterinary publication in 1959. 
The first scintigraphy examinations were done using 
scintilator detector hand probes which produced rather 
cryptic printouts rather than the images we are used to 
today. The gamma camera was developed during the 1960’s 
and in the 1970’s that the first veterinary scintigrams were 
made. During the past 40 years many techniques involving 
all the organs of the body have been developed for small 
animal scintigraphy. Recently rapid developments in 
computer technology have lead to improvements both in 
the images that are possible to acquire and the way that 
image information can be used to diagnose disease.

Veterinary scintigraphy in Sweden was first introduced 
in the early 1990’s and the first veterinary dedicated scintig-
raphy facility was opened at SLU in 1992. Equine skeletal 
scintigraphy has traditionally been the major case load at 
SLU, but over the years the proportion of small animal 
examinations has steadily increased. During 2008 the 16 
year old gamma camera and gantry at SLU were completely 
replaced, which resulted in significant improvements in 
image quality.

Basic physics
Scintigraphy differs from other diagnostic imaging 
techniques that use ionising radiation since it detects the 
emission of ionising radiation from the animal, rather 
than the transmission of radiation through the animal. 
For the scintigraphy examination a radiopharmaceutical 
is injected into an animal and the radiation that is emitted 
from the animal is then detected by a gamma camera. The 
gamma camera transforms the radiation that it receives 
into light, which is transformed into an electrical signal 
and the signal is then digitized so it can be viewed as an 
image on a computer. A radiopharmaceutical is a chemical 
substance which contains and thus transports a radioactive 
atom (the radionuclide). The radionuclide used for almost 
all veterinary scintigraphy examinations is technetium-

99m (99mTc), since its six hour half life, narrow spectrum 
gamma radiation emission, simple on site generation 
and compatibility with many radiopharmaceuticals 
make it safer, usually more effective and easier to work 
with than other radionuclides. There are many types of 
radiopharmaceuticals and each one localizes in specific 
regions of the body or in specific tissue/cell types. This 
means that radiopharmaceuticals can be developed to 
examine the location/concentration or function of organs 
or specific tissues/cells. 

Studies can be acquired as static or dynamic (figure 
1). Static studies require that the body part to be exam-
ined remains still for a predetermined time or number 
of counts (one count equals gamma ray photon that has 
been detected by the gamma camera), and results in a 
single image which is a summation of the gamma radiation 
emitted from that body part during the acquisition time. 
A dynamic study is composed of multiple short fixed time 
static studies that can be used to show change of pattern 
of gamma radiation emission over time. Dynamic studies 
have a so called frame rate, for example 1 frame per 10 
seconds acquired for 3 minutes will result in a study con-
taining 18 frames and each frame is a static image that has 
taken 10 seconds to acquire. The frames can be used to; 
make a movie sequence of motion of a radiopharmaceuti-
cal in a body region, plot a time verses activity curve, and 
use motion correction so a diagnostic static image can be 
obtained even in a moving animal. The term counts per 
pixel is used when analysing a scintigram, this refers to 
the number of gamma ray photons that have detected in 
a single pixel of the scintigram.

Images can be evaluated subjectively comparing pat-
terns and degrees of the radiopharmaceutical uptake in 
the image with the ‘normal’ image, or objectively where 
activity in a specific region of the image or during a spe-
cific time period of the acquisition can be measured, and 
these can be compared to ‘normal values’. Scintigrams 
have poor spatial resolution, thus when changes are seen 
it is usual to use another imaging technique such as radi-
ology, ultrasound, computer tomography (CT) or less 
commonly magnetic resonance imaging (MRI) to further 
investigate the origin of the radiopharmaceutical uptake. 
When evaluating images subjectively there are a range of 
look up tables (LUT) that can be used to assign shades of 
grey or colours to pixels (figure 2) with different numbers 
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of counts, the LUT used is varies depending on personal 
preference. When looking at scintigrams they are viewed 
as if our eyes were in the gamma camera, this is because 
the image is created by the radiation emitted from that 
surface of the animal.

Safety
Radiopharmaceutical doses used in small animals are very 
low and exposure of staff and owners is expected to be 
very low. Gamma rays are like x-rays in that they are non-
particulate ionising radiation, but gamma rays originate 
from the nucleus where as x-rays originate from electron 
interactions. The gamma radiation emitted by 99mTc has an 
energy of 140keV which is only mildly higher than routine 
diagnostic x-rays, but a major difference is that gamma-
radiation is emitted continuously from a scintigraphy 
patient. Radiation principles regarding emitted radiation 
are the same for scintigraphy as for radiology, i.e. minimise 
exposure time, maximise distance and use lead shielding 
(Neuwirth and Romine 2000). Scintigraphy examinations 
also give the possibility of radioactive contamination 

of animal handlers. Contamination can occur from 
the radiopharmaceutical both during the preparation 
and dosage, and via excretions by the patient. Of most 
concern is ingestion of the radiopharmaceutical excreted 
by the patient since this then becomes an internal source 
of radiation which brings it much closer and sometimes 
in direct contact with some of the bodies most radiation 
sensitive organs. The route of excretion depends on the 
radiopharmaceutical used, but for most technetium 
radiopharmaceuticals the urine is the primary route of 
excretion, and some is also excreted in the faeces, sweat and 
saliva. 99mTc has an effective half life (takes into account 
the physical half life and rate of excretion from the body) 
of just under five hours, and so levels of 99mTc remaining 
in the animal 24 hours after the radiopharmaceutical 
injection are extremely low. Common doses for human 
bone scans are 600–800 MBq, and for equine bone scans 
3500–5500 MBq. In comparison a 20kg dog receives 
approximately 300-600 MBq for a bone scan, 70 MBq 
for a scintigraphy GFR, and 60 MBq for a trans-splenic 
portal scintigraphy. This low dose means that small animal 
patients that have scintigraphy examinations do not have 
to be confined or isolated after scintigraphy procedures. 
Owners are instructed that during the 24 hours after a 
scintigraphy examination the animal must not have contact 
with children or pregnant women, to avoid contact with 
the animals urine and faeces, and that hands should be 
washed after handling the animal.

Skeletal scintigraphy
The most common indication for skeletal scintigraphy 
is lameness that cannot be localised from a clinical 
examination and routine radiographs, with several 
publications giving nice case examples (Schwarz, Johnson 
et al. 2004; Samoy, Van Ryssen et al. 2008; van Bruggen, 
Hazewinkel et al. 2010). Skeletal scintigraphy can also be 
useful to evaluate the ‘activity’ of a radiological change if 
the clinical significance of that change is uncertain.

                              A                                                 B
Figure 1.
A, static image of a bone phase study. B, dynamic study of a normal trans-splenic portal scintigraphy.

                             A             B
Figure 2.
A, continuous blue-green-red LUT. B, Grey scale LUT.
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The major strengths of skeletal scintigraphy are its 
ability to scan a relatively large area to localise the region 
of an abnormality, its ability to show a functional image 
and its high sensitivity to early skeletal changes. These 
attributes make scintigraphy an excellent imaging choice 
when discospondylitis is suspected and radiographic 
changes are absent (Stern, McCarthy et al. 2007). Skeletal 
scintigraphy can be very useful for detection of osseous 
metastases (especially mammary, prostate and thyroid gland 
carcinomas, and hemangiosarcomas) (Lamb 1991). The 
value of scintigraphy for detecting metastases originating 
from primary bone tumours is perhaps less than expected 
with detection rates of metastases being relatively low 
(likely due to the metastases often being soft tissue nodules 
within soft tissue structures) and scintigraphy generally 
overestimating the size of primary bone tumours. 

The detection of abnormalities of the medial coronoid 
process of the ulna with skeletal scintigraphy (figure 3) 
has recently been shown to be very useful in dogs with a 
lameness localised to the elbow but no radiological changes, 
and particularly in older dogs (Punke, Hulse et al. 2009; 
van Bruggen, Hazewinkel et al. 2010). 

There are 2 radiopharmaceuticals that are commonly 
used for skeletal scintigraphy, 99mTc-disodium oxidronate 
(HDP) and 99mTc-methylene diphosphate (MDP), with 
both having similar features. The exact mechanism of 
uptake of HDP and MDP is not completely understood, 
but their uptake by the bone is dependent on blood flow and 
osteoblast activity. The radiopharmaceuticals are distributed 
around the body within minutes of the injection (vascular 
phase), then pass into the soft tissues (soft tissue phase) 
and finally localise in the skeleton (bone phase). Maximum 
uptake by the skeleton occurs at about 1 hour post injection, 
although bone uptake can often be seen within several 
minutes of injection. Bone phase images are usually acquired 
about 2 hours post injection since at this time the amount of 
activity in the soft tissues is low relative to the high activity 
in the skeleton. Vascular and soft tissue phase images have 
not proved helpful in the investigation of occult lameness 
in dogs (Schwarz, Johnson et al. 2004) so the mainstay 
of small animal skeletal scintigraphy is the bone phase. 

Regions of increased radiopharmaceutical uptake are usually 
investigated with radiology or less frequently CT, ultrasound 
or MRI to clarify the cause of the uptake. Occasionally, 
abnormal areas of decreased radiopharmaceutical uptake 
are detected due to abnormalities such as bone cysts, acute 
infarction and atrophic non-union.

Dogs and cats are sedated for the skeletal scintigraphy 
examination so that they remain still during image 
acquisition, can be accurately positioned and handling 
is minimised. Static images are taken, and almost always 
orthogonal views and often opposite views are taken of each 
region. Images are evaluated qualitatively for pattern and 
intensity of radiopharmaceutical uptake, and evaluation of 
a contralateral non-lame leg is often used to help define 
individual variation from abnormalities. Due to active 
physes young animals have different patterns of uptake 
compared to older animals.

The anatomical resolution of skeletal scintigrams 
is relatively poor, thus scintigraphic abnormalities are 
usually further investigated with other imaging techniques, 
particularly radiology and CT. Skeletal scintigraphy is 
considered to have a high sensitivity and low specificity 
for detecting the cause of lameness (Schwarz, Johnson et al. 
2004; Samoy, Van Ryssen et al. 2008). The reason specificity 
is low is because increases in osteoblast activity can be seen 
in small areas of clinically insignificant bone formation or 
exercise/stress induced bone remodelling and although 
these result in areas of increased radiopharmaceutical 
uptake, they are not necessarily causes of lameness.

Glomerular Filtration Rate (GFR) Scintigraphy
The GFR is the volume of fluid filtered from the renal 
Glomerular capillaries into Bowmans capsule per unit time, 
thus it measures the ability of the kidneys to filter and 
remove wastes. Scintigraphy GFR is the least invasive and 
most rapid method available to measure GFR in dogs and 
cats, and the reliability of the method has been shown to 
be comparable to standard methods of GFR determination 
(Krawiec, Badertscher et al. 1986). Only scintigraphy 
GFR and CT GFR can evaluate the GFR of each kidney 
individually (all other methods give a global value). Animals 
are not sedated for scintigraphy GFR whereas CT GFR 
requires general anaesthesia. GFR measurements have been 
shown to be more sensitive for detecting mild/early kidney 
disease compared to measurement of serum creatinine and 
urea (Gleadhill, Peters et al. 1995).

Indications for GFR examination include; suspected 
kidney disease in a nonazotemic animal, assessment 
of contralateral kidney function when removal of one 
kidney is being considered, monitoring treatment for 
glomerulonephritis, assessment of suitability of hyperthyroid 
cats for radioactive iodine treatment, as a prognostic 
indicator for animal with renal disease, and to evaluate for 
obstructive uropathies. Scintigraphy GFR has also been 
used to monitor renal function in cats involved in kidney 
transplantation procedures.

Figure 3.
Lateral and caudomedial views of a dog with a moderate focal 
increase in radiopharmaceutical uptake in the medial coronoid 
process region.
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In a study of hyperthyroid cats (Adams, Daniel et 
al. 1997) it was found that GFR examination (using a 
cut off value 2.25ml/kg/min) prior to treatment of the 
cats with radioactive iodine detected not only the already 
azotemic cats but more importantly detected all cats that 
were nonazotemic prior to treatment but became azotemic 
within 30 days after treatment. All the cats in the study 
that had a normal GFR before treatment also had a normal 
GFR, were nonazotemic and could concentrate their urine 
30 days after the treatment. So GFR scintigraphy is a very 
valuable test for cats that are candidates for radioactive 
iodine treatment for hyperthyroidism.

Technetium-99m dietylene-triaminepentaacetic acid 
(DTPA) is the radiopharmaceutical used for scintigraphy 
GFR. DTPA is not excreted or reabsorbed in the renal 
tubules, thus removal of the DTPA from the blood depends 
entirely on Glomerular function. Since only a very small 
amount of DTPA binds to plasma protein it is possible 
to calculate the GFR by measuring its rate of uptake in 
the kidneys.

The GFR can be calculated from the scintigrams using 
either a regression correlation, which must be established 
for each lab (Gates method) or by expressing GFR relative 
to plasma volume that is calculated using a Patlak plot 
of the kidney and left ventricle regions of interest. The 
advantage of the plasma volume method is that, in contrast 
to Gates method, hydration and body conformation should 
not influence the results of the GFR. 

GFR scintigraphy takes about 10 minutes and is 
done in 4 steps. Animals are not sedated for the GFR 
examination, and may go home with their owners directly 
after the examination.
• The exact amount of radioactivity to be injected is meas-

ured by counting the activity in front of the gamma 
camera.

• The animal is positioned in left lateral recumbency and 
the gamma camera is positioned dorsally to include the 
kidneys and the thorax (figure 4). A dynamic study is 
obtained with a frame rate of 1 frame per 10 seconds 
for 5 minutes.

• The camera is rotated 90 degrees above the dog and a 
static lateral 60 second image is made to measure the 
kidney depth. 

• The camera is then returned to its original position and 
the injection tubing, cannula and syringe are counted 
on a stand.

The most important information obtained from the 
GFR is the time activity curve (figure 5). This shows the 
rate of uptake and excretion of the radiopharmaceutical 
by the kidneys, and with this information the GFR values 
are calculated using a computer program. The normal 
values used at SLU are derived from measurements from 
a group of clinically normal dogs that were examined with 
scintigraphy GFR as part of a Doctoral Thesis (Kampa 
2006). Normal dogs have a total GFR greater than 2.66ml/
min/kg (Gates method) or 30.8ml/min/L (Plasma method) 
and individual kidney values greater than 1.3ml/min/kg 

(Gates method) or 15.4ml/min/L (Plasma method). No 
normal values are available from SLU for cats, but normal 
values for dogs, humans and other mammals are very 
similar so it is assumed that normal values for cats will be 
close to dogs, thus dog normal values are used. There has 
been the suggestion in the literature that cats might have 
a mildly lower normal GFR compared to dogs, and several 
references consider total GFR values above 2.5ml/min/kg 
as normal for cats (Uribe, Krawiec et al. 1992; McCord, 
Steyn et al. 2008).

 Time to peak can also be measured. This is the time 
from injection to maximum kidney activity, and is 80-210 
seconds in normal dogs (Kampa, Wennstrom et al. 2002). 
A prolonged time to peak indicates slow renal uptake of the 
radiopharmaceutical, or delayed outflow of urine (intra-
renal or post renal obstruction) (figure 6). Delayed outflow 
of urine will also result in a lack of decrease of the time 
activity curve after the peak activity.

Portal scintigraphy
Portal scintigraphy is used to investigate the presence of 
macroscopic vascular shunts between the portal vasculature 
and the systemic circulation resulting in bypass of the 
hepatic sinusoids, so called portosystemic shunts. When 
signalment, history, clinical signs and changes in blood 
parameters (especially high post prandial bile acids and 
high ammonia) suggest a portosystemic shunt then portal 
scintigraphy is a rapid and reliable method of determining 
whether or not a shunt is present.

 In 2007 SLU changed the scintigraphy technique 
from the traditional per-rectal portal scintigraphy to 
trans-splenic portal scintigraphy (TSPS)(Cole, Morandi 
et al. 2005). The TSPS method results in a nuclear 
angiogram of the portal vasculature and uses a lower dose 
of technetium compared to the per-rectal method. Dogs are 
lightly sedated (acepromazine maleate and butorphanol) 
with and cats anaesthetised (propofol and isoflurane) for 

Figure 3.
Lateral and caudomedial views of a dog with a moderate focal 
increase in radiopharmaceutical uptake in the medial coronoid 
process region.
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TSPS. An injection of approximately 40-80 MBq of 99mTc-
pertechnetate (the salt of 99mTc obtained directly from the 
99Mo/99mTc generator) is suspended in 0.2ml saline and is 
injected using ultrasound guidance into the spleen (figure 
7). The images are obtained as a dynamic study using 1 
frame per second over a 3 minute period. The animals 
may go home after they have recovered from the sedation/
anaesthesia.

The information from the portal scintigraphy can be 
evaluated in several ways. The dynamic frames can be 
examined individually (figure 1B) or these images can be 
played as a movie. The TSPS method gives such good 
definition of the pathway of the movement of the pertech-
netate bolus that usually a diagnosis can be made from 
looking at these images. Using a summated static image 
from the dynamic study, regions of interest can be manu-
ally drawn around the region of the liver and the region 
of the heart. A time activity curve can be generated using 

the data from the regions of interest and show whether 
the activity reaches the liver or the heart first, calculate the 
transit time and see the relative activity in the liver region 
compared to the heart region (figure 8A and 8B). In normal 
dogs using the TSPS technique the activity arrives in the 
heart 5 to 10.8 seconds after the liver (this is the transit 
time). If the activity reaches the heart before the liver, the 
transit time is less than 5 seconds and the activity in the 
heart is persistently higher than the liver this indicates a 
portosystemic shunt.

                                                        A                                                     B
Figure 5.
A. Time activity curve of a normal dog. 1 is the vascular phase, 2 is the uptake phase, 
3 is the outflow phase. B. Logarithmic plots of kidney uptake (red and blue) and left 
ventricle activity (blue).

Figure 6.
Time activity curve showing prolonged time to 
peak from a dog with low GFR and slow renal 
uptake of the radiopharmaceutical.

Figure 7. 
Ultrasound guided injection of 99mTc-pertechnetate into the 
spleen for trans-splenic portal scintigraphy.

Figure 8A.

Figure 8B.
Liver (yellow) and heart (red) regions of interest drawn on a summated static 
image of a shunt negative (A) and a shunt positive (B) TSPS study with the cor-
responding time activity curve. The transit time in the normal dog is 9 seconds 
compared to the transit time of 2 seconds in the dog with the shunt. The dog 
with the shunt has persistently higher activity in the heart region compared to 
the liver region.
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Using TSPS it is possible to differentiate single 
compared to multiple shunts, but it is not possible to 
distinguish intrahepatic shunts from extrahepatic shunts 
and animals with hepatic microvascular dysplasia may have 
normal portal scintigraphy studies. Three image patterns, 
suggesting shunt type have been recognised by the pathway 
of the pertechnetate from the splenic injection to the heart 
in TSPS images; portoazygous shunts, porto/splenocaval 
shunts and internal thoracic shunts (Morandi, Cole et al. 
2005). Thus, scintigraphy is very good at determining 
whether or not a shunt is present but, except in the case of 
multiple acquired shunts, it is rarely possible to be certain 
of shunt morphology from the TSPS study. For this reason 
a positive portal scintigraphy is usually followed up with 
either; ultrasound, intra-operative mesenteric portography, 
CT angiography or Magnetic Resonance Angiography 
(Time of Flight or Contrast Enhanced) examination to 
get the morphological information the surgeon requires.

There is limited information available regarding the use 
of TSPS in cats but from the few cases we have examined 
in the Diagnostic Imaging Clinic at SLU we have found 
it very useful. Left gastric portocaval shunts are the most 
common type of shunt in cats and since the left gastric 
vein empties into the splenic vein TSPS should work well 
with these types of shunts.

An occasional problem with the TSPS technique is 
leakage of the pertechnetate from the intra-splenic injection 
into the peritoneal cavity. This poses no risk to the animal 
but can create some problems for image interpretation due 
to the increased background activity in the abdominal 
region and the reduced amount of activity in the bolus of 
activity that passes through the portal vein. This problem 
has occurred in a small number of studies at SLU but we 
have found that repeating the intra-splenic injection several 
minutes later has resulted in diagnostic studies.

A technique of TSPS using 99mTc-mebrofenin has been 
described for normal dogs (Morandi, Cole et al. 2007). The 
intra-splenic injection of mebrofenin results in a nuclear 
angiogram of the portal vasculature similar to that obtained 
with pertechnetate except that a much higher percentage 
of mebrofenin is retained in the liver. Thus, in normal 
dogs only a very small amount of activity reaches the 
heart in mebrofenin TSPS, and this should result in very 
high levels of certainty for shunt diagnosis. Additionally 
mebrofenin can be used to evaluate hepatic function since 
mebrofenin passes through the liver via the same transport 
mechanism as bilirubin. The hepatic function study is 
performed by taking static images of the abdomen every 
5-15 minutes for 1-2 hours after the mebrofenin injection. 
Abnormal hepatic function is indicated prolonged blood 
pool activity, retention of the radiopharmaceutical in the 
liver region and prolongation of the time taken for the 
radiopharmaceutical to pass into the intestinal tract. The 
hepatic function study should be most useful in dogs that 
are negative for a portosystemic shunt in the angiogram 
phase of the examination, to further investigate the cause 
of their liver disease.

Thyroid scintigraphy
The thyroid glands are particularly suited to scintigraphy 
due to their high uptake of 99mTc-pertechnetate (via 
trapping within the follicular cells) and radioiodine (via 
organification). Pertechnetate is most commonly used for 
thyroid imaging due to the ease of handling and low cost 
compared to radioiodine and good image quality. 

Indications for thyroid scintigraphy include; evalua-
tion of a cervical mass (is it thyroid tissue?), assessment of 
thyroid neoplasia (localisation, metastasis, ectopic tissue, 
differentiate functional from non-functional tumours, 
detect residual thyroid tissue after thyroidectomy) (figure 
9), and differentiate hypothyroidism from Euthyroid sick 
syndrome.

For thyroid scintigraphy of cats and dogs a 50 MBq dose 
of 99mTc-pertechnetate is given intravenously. Approximately 
5 minutes later sedation is given. Static images of the thyroid 
and thoracic regions are obtained with the dog/cat lying 
on the face of the gamma camera, 15-20 minutes after 
the pertechnetate injection. Images of the thyroid gland 
region are taken with a high-resolution collimator. The 
animals may go home with their owners directly after the 
examination once the animal has recovered from sedation.

Several drugs can interfere with thyroid scintigraphy. 
The use of iodine containing contrast agents 4-6 weeks 
prior to radioiodine thyroid scintigraphy causes a significant 
decrease of radioiodine uptake and thus artificially low 
activity within the thyroid. The use of Iohexol prior to 
pertechnetate scintigraphy in cats has been investigated(Lee, 
Pease et al. 2010). The study found only a very small effect 
of the Iohexol on the thyroid uptake but suggests avoiding 
doing pertechnetate thyroid scintigraphy within 14 days of 
administration of iohexol. The effects of iodine containing 
contrast agents on canine thyroid scintigraphy have not 
been studied. Methimazole has been found to cause 
increased uptake of pertechnetate in the thyroid glands of 
normal cats for 2-3 weeks after administration (Nieckarz 
and Daniel 2001). The type of sedation or anaesthesia 
used for the thyroid scintigraphy examination also has an 
effect on thyroid gland uptake (Schaafsma, Pollak et al. 

                                 A                                      B
Figure 9.
Thyroid scintigraphy with technetium of a dog with thyroid 
carcinoma. A. Ventral view of the cervical region and left view of 
the thorax. B. Thoracic views are taken to check for metastases. 
The increased activity in the stomach region is a normal region of 
localisation for technetium.
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2006), thus it is important to use normal values obtained 
from studies using the same sedation protocols. Other 
drugs that are suspected to reduce pertechnetate uptake by 
the thyroid glands are thyroid hormone supplementation, 
sulphonamides and phenylbutazone.

In the past many thyroid scans were performed at SLU 
on hyperthyroid cats to evaluate the size and activity of the 
thyroid glands. A review of the cats treated at SLU (Dahl 
2005) found no relation between uptake patterns in thyroid 
scintigrams and the clinical outcome of the cats treated 
with radioactive iodine. Treatment of hyperthyroidism 
with radioactive iodine, rather than surgery, also means the 
information from scintigraphy in these cats is less useful. 
Adding to this is information from a recent publication 
that confirmed that scintigraphy cannot reliably distinguish 
between thyroid carcinoma and adenoma in cats (Harvey, 
Hibbert et al. 2009), which was one of the original reasons 
for doing thyroid scintigraphy on hyperthyroid cats. 
Thus, now it is very rare to do thyroid scintigraphy on a 
hyperthyroid cat at SLU.

When evaluating thyroid scintigrams a thyroid 
to salivary ratio is calculated by dividing the counts in 
the thyroid gland regions of interest by counts in the 
zygomatic salivary gland regions of interest. Normal cats 
have a thyroid-salivary gland ratio of 0.48-1.66 (Henrik-
son, Armbrust et al. 2005). Normal thyroid glands are a 
smooth oval shape and the lobes are usually similar size 
and intensity but some Euthyroid cats do have asymmetric 
thyroid glands(Scrivani, Dykes et al. 2007).

Thyroid scintigraphy can be very helpful in dogs to 
differentiate hypothyroidism from the Euthyroid sick 
syndrome A recent study (Diaz Espineira, Mol et al. 
2007) found that thyroid scintigraphy had the highest 
discriminatory power to differentiate between primary 
hypothyroidism and non-thyroidal illness, but it is 
important to remember that scintigraphy should only 
be used in cases. It is important to remember that this 
examination should only be used to discriminate between 
dogs with primary hypothyroidism and dogs with non-
thyroid illness in cases where the results of blood tests are 
not satisfactory to give a certain diagnosis, or when the 
results of blood tests are not considered reliable in light 
of the animals clinical presentation. Thyroid scintigraphy 
should not be used as the initial screening test for dogs with 
clinically suspected primary hypothyroidism.

The procedure for thyroid scintigraphy to detect 
hypothyroidism is different to a routine thyroid scintigraphy. 
The dog is still given 50 MBq of 99mTc-pertechnetate, but 
scans (also done with sedation) are not performed until 
60 minutes post injection, and scans of the syringe used 
to give the pertechnetate are done pre and post-injection. 
The interpretation of the images requires a measurement 
of the actual activity in each thyroid gland and calculating 
the ratio of this activity with the total dose of technetium 
given. Dogs with non-thyroid illness have thyroid uptakes 
of 0.39 to 1.86% of the injected dose, and dogs with 
primary hypothyroidism have uptakes of 0.03 to0.26% of 

the injected dose. The dog may go home with as soon as 
they have recovered from the sedation.

Scintigraphy techniques are available in humans to 
search for hyperfunctioning parathyroid tissue (mainly 
parathyroid adenoma) in patients with hypercalcemia. 
Unfortunately, these techniques have not proved to be 
useful in dogs with studies showing very low sensitivity 
and specificity for detecting hyperfunctioning parathyroid 
tissue (Matwichuk, Taylor et al. 2000).

Other techniques
Many other types of scintigraphic examination have 
been described, more than can be covered in this brief 
presentation. One of the most elegant is scintigraphy 
to assess mucociliary clearance function in dogs with a 
clinical suspicion of ciliary dyskinesia. This examination 
is done by placing a drop of 99mTc-MAA in the caudal 
trachea of an anaesthetized dog and the movement 
of this drop is followed with multiple static images 
taken during a 40 minute period. Both ventilation and 
perfusion scintigraphy can be performed on the lungs, with 
pulmonary perfusion imaging being particularly helpful 
when pulmonary thromboembolism is suspected. First 
pass angiocardiography scintigraphy is a rapid and accurate 
way of identifying and quantifying left to right, and right 
to left cardiac shunts. Lymphoscintigraphy can be used 
to identify sentinel lymph nodes in animals with cancer 
and this can be particularly useful guiding treatment for 
mammary neoplasia.
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Det är viktigt att komma ihåg att röntgenstrål-
ning tillhör gruppen joniserande strålning och 
är skadlig för kroppens celler. Av denna anled-

ning finns det en strålskyddslag som omfattar joniserande 
strålning och vars syfte är att skydda människor, djur och 
miljö mot skadlig verkan av strålning (Strålskyddslagen 
(1988:220)).

Strålskyddsmyndigheten (SSM) ger ut föreskrifter 
med strålskyddskrav för verksamheter som arbetar med 
joniserande strålning och har bl.a. gett ut föreskrifter och 
allmänna råd om röntgenverksamhet inom veterinärme-
dicinen (SSMFS 2008:30). 

Att äga eller använda en röntgenutrustning kräver enligt 
strålskyddslagen tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten 
och tillståndshavaren måste känna till villkoren i tillståndet, 
innehållet i föreskrifterna och säkerställa att dessa följs av 
personalen. 

Verksamheten ska ha en dokumenterad plan för strål-
skyddsorganisationen som beskriver hur de olika uppgif-
terna i strålskyddsarbetet är fördelade och med namngivna 
personer som ansvarar för de olika momenten. Det ska även 
finnas en kvalitetshandbok för strålskydd som innehåller 
• Kopior av tillståndet.
• Tillämpliga föreskrifter
• Strålskyddsorganisationsplan.
• Svenska bruksansvisningar till röntgenutrustningarna.
• Rutiner för utbildning av personalen.
• Arbetsinstruktioner och beskrivningar av undersöknings-

metoder.
• Scheman för funktionskontroller.
• Rutiner för rapportering av oplanerade händelser av 

betydelse från strålskyddssynpunkt.

Tillståndshavaren ansvarar också för att de stråldoser som 
orsakas av verksamheten understiger dosgränserna och är 
så låga som möjligt (SSMFS 2008:51). Detta underlättas 
genom ett aktivt strålskyddstänkande hos personalen och 
genom följande skyddsåtgärder:
• Använd blyförkläde, thyroideaskydd samt blyhandskar
• Inga händer i primärstrålfältet (oavsett handskar eller 

inte)!
• Stå så långt ifrån primärstrålfältet som möjligt (dvs. stå 

alltid vid röntgenbordets kortsidor och inte på långsi-
dorna).

• Tillämpa ALARA principen (As Low As Reasonably 
Achievable) dvs exponera inte i onödan! T.ex.
º Använd så låga exponeringsvärden som möjligt.
º Ta så få exponeringar som möjligt men av god diag-

nostisk kvalitet.
º Skärma av primärstrålfältet så mycket som möjligt.
º Använd optimerat bildregistreringssystem (analogt 

eller digitalt).
• Erbjud djurägare över 18 år att hålla sitt djur vid under-

sökningen för att minska stråldosen till personalen.
• Söv eller sedera djuren om ingen medicinsk kontraindi-

kation föreligger.
En viktig aspekt är också att det finns tillräcklig radiologisk 
kompetens inom verksamheten för att kunna ta vara på 
informationen som finns i röntgenbilderna och därmed 
minimera onödiga exponeringar.

Lokalerna som används för röntgenverksamhet skall vara 
strålskärmade så att kravet i § 3 i föreskriften SSMFS 
2008:11 är uppfyllt. Lokalerna ska även vara korrekt 
märkta.

Det är viktigt att strålskyddsarbetet inom djursjukhuset/
djurkliniken förblir aktuell och uppdateras regelbundet 
så att det blir en naturlig del av verksamheten och inte 
stannar vid en gammal dammig pärm som står gömd på 
något kontor.

Aktuella föreskrifter och allmänna råd liksom information 
och blanketter finns att hämta på SSM:s hemsida 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Legal Issues Relevant to Sweden

Margareta Uhlhorn 
Avdelningen för bilddiagnostik, Sveriges Lantbruksuniversitet,  
Box 7054, 750 07 Uppsala

Sandro de Luelmo 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
171 16 Stockholm
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För anteckningar:
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SMÅDJURSSYMPOSIUM	II
Behaviour	in	Cats



Förändringar i livet?

Minska oron med 
CALM

Finns endast hos veterinär
Ska ni flytta..? Introducera en ny familjemedlem..? Åka på semester..?
Du kanske inte har tänkt på det, men när du förändrar sådant som ditt djur är vant vid, kan det  
orsaka stress. Detta kan i sin tur leda till oro och beteendeförändringar.

CALM är ett nytt dietfoder med tillskott av en naturlig substans, som minskar  
konsekvenserna av negativ stress för ditt djur. 

Royal Canin Sverige AB, Box 4133, 422 04 Hisings Backa, Tel: 031-742 42 40, E-post: vet.info@royalcanin.se, www.royalcanin.se
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Changing feline demographics
As the cat increases in popularity as a companion animal 
the number of households owning cats is increasing and 
the number of homes with more than one cat is also on 
the rise. If we consider natural feline behaviour we can 
understand why these changes are potentially stressful for 
the domestic cat and approach the setting up and mainte-
nance of multicat households in a way that minimises the 
potential for problems.

Feline social behaviour 
Cats were once thought to be asocial creatures and the 
poem by Rudyard Kipling promoted the image of “the cat 
who walks by himself ”. Cats were only thought to come 
together for breeding and outside of the mating season they 
were considered to be solitary creatures. When groups of 
cats were identified they were thought of in terms of loose 
aggregations, like animals round a waterhole. However, 
scientific study of feline interactions revealed that cats are 
indeed social creatures and they can form significant rela-
tionships with their fellow felines. The natural composition 
of feline social groupings is of female cats who are related 
to one another and mothers, grandmothers, aunties, sisters 
and daughters live together in communal areas where they 
can provide defence for the kittens within the group, both 
through their physical presence and through communal 
nursing and the provision of shared antibodies. Males are 
often relegated to the periphery of the social grouping with 
one adult tom usually breeding the majority of females in 
his territory and other males being generally rejected from 
the area in a decisive manner. 

Effects of social structure on feline hostility
Although cats are social creatures this is a relatively recent 
development of their behaviour in evolutionary terms. In 
feral situations group size is determined by resource avail-
ability and competition over resources within social groups 
is therefore unnecessary. However, hostility to outsiders 
protects resource availability and can therefore be consid-
ered as a highly adaptive behaviour. Contact with total 
strangers is kept to a minimum and much of feline com-
munication is aimed at keeping distance between individu-
als. The behaviours which are designed to keep strangers at 
bay include olfactory, vocal and visual communication but 
when strangers come into close proximity the aggression 
between them can be intense. Within social groups overt 

physical aggression is mild and rare and aggressive signals 
are designed to avoid out and out physical conflict wherever 
possible. Feline survival is a solitary affair and self preserva-
tion is a high priority. There is no need for co-operation 
within feline society in order to improve access to vital 
resources and hierarchical structure is therefore unneces-
sary. One of the consequences of this is that the concept of 
turn taking is alien to feline culture and behaviours which 
are designed to induce submission have no place in cat to 
cat or cat to human interactions. Last minute diffusion of 
conflict, which is so characteristic of canine interactions, 
is therefore impossible within feline society and cat to cat 
aggression invariably results in injury once the threshold of 
physical confrontation is crossed. A lack of reliance on social 
interaction for survival reduces the feline instinct to repair 
relationships after conflict and when aggression occurs in a 
feline context the victim is usually expected to leave.

Feline independence
The lack of reliance on social contact is reflected in the 
cat’s ability to survive alone and whether out of necessity 
or choice, all cats are capable of existing in a social vacuum. 
This does not mean that all cats will choose to avoid feline, 
or human, company but they can take it or leave it and 
most will adapt readily to a solitary existence. However, 
some individual variation is certainly seen and research 
has explained this by identifying different requirements 
for social contact within feline society. Low requirement 
cats are generally found to live on the periphery of social 
groupings whereas high requirement cats are more likely to 
live within the social group. Those cats with higher social 
requirements may arguably be better suited to a domes-
tic environment but even when social interaction does 
take place in the feline world it is important for people to 
acknowledge that it takes a different format to interaction 
in the context of obligate social creatures like people and 
dogs. Feline interaction is characterised by low intensity 
and high frequency interactions and cats are content to 
pass their owners or feline housemates on a regular basis 
and simply send a brief vocal signal in their direction. 
In contrast human social interaction is characterised by 
high intensity but low frequency interactions and there-
fore owner expectation of social communication between 
owners and cats and also between cats in the same house-
hold can be unrealistic. One possible result of this mis-
understanding between the species is that owners project 

Understanding Behaviour in Multi-Cat Households
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their own need for social company onto their cat and multi 
cat households are formed. In situations where the cats 
concerned are related to one another it is possible that 
social interaction will continue in a beneficial manner but 
when social compatibility is not considered the resulting 
situation can be extremely stressful for the cats concerned. 

Maintaining feline society
The most important consideration in multi-cat households 
is the issue of social compatibility and while cats may co-
exist under the same roof that does not necessarily mean 
that they belong to the same social grouping. The most 
ethologically sound groupings are siblings but even then, 
when cats are forced to share territory they have some 
fundamental behavioural requirements which include:
• Free and immediate access to important resources when 

required
• The provision of privacy
• The ability to escape from or avoid potential stress

In many domestic situations these basic feline require-
ments are simply not met and cats in multi-cat households 
are subject to chronic low grade stress as a result. Overt 
aggression is certainly a possible manifestation of this situ-
ation but more subtle effects may be evident and problems 
relating to freedom of movement around the house and to 
indoor deposition of urine are not uncommon. 

The consequence of restricted access to resources
Cats do not share important resources between social 
groups and yet in multi-cat households cats are regularly 
expected to share resting places, feeding stations and water-
ing holes even though their social behaviour indicates that 
they consider themselves to be causal housemates rather 
than members of the same family! 

The implications of this can be far reaching and one 
scenario which tends to foster a mistaken belief that all is 
well within multi-cat households is a willingness by the cats 
to come together at feeding times. This proximity at feed-
ing time is often taken as a sign that all is fine within the 
cat colony but it is important to remember that food is a 
vital resource and behaviours are often suppressed in order 
to allow access to the nutrition. The cats will therefore 
suspend hostility for long enough to eat their meal but in 
many cases the resource of the water bowl is not considered 
to be so valuable and the resulting restriction of access to 
water can have profound implications in terms of health, 
since a decreased level of water intake is an important risk 
factor for conditions such as interstitial cystitis. Indeed 
where recurrent lower urinary tract disease occurs within 
a household it is always worth enquiring about the social 
relationships between the cats that live there.

An expectation for cats from differing social groupings 
to share latrine facilities may lead to the onset of house 
soiling problems while a lack of access to three dimensional 
space can lead to a significant decrease in physical exercise 
and an increased risk of obesity. 

Lack of privacy over latrine facilities can sometimes be 
solved by the use of covered trays but every case has to be 
judged on its own merits since the use of hooded litter trays 
can lead to issues of ambushing and make cats more reluc-
tant to use the facilities provided. It is therefore important 
to experiment with facilities until owners find something 
that provides for the needs of all of the cats within the 
household. This may mean increasing the number of trays 
available and also increasing the number of locations in 
which they are found so that the cats within the home can 
get to the toilet without running the gauntlet of a member 
of another social group.

One of the important feline coping strategies in terms 
of social stress is to hide and in many modern multi-cat 
households this is often not possible due to the human 
preference for floor to ceiling furniture and open plan 
rooms! Lack of access to retreats can result in cats feeling 
exposed and vulnerable and when coupled with insufficient 
supply of other vital resources, such as food and water, 
the result can be chronic stress which leads to self directed 
behaviours such as over grooming.

Conclusions
Cats are social creatures but their social behaviour differs 
greatly from that of people and dogs. They will naturally 
live in small groups of related individuals and avoid con-
tact with other felines. It is therefore understandable that 
cats can find it stressful to live in a domestic environment 
and to share their core territory with cats that they are not 
related to. However, by paying attention to natural feline 
behaviours and modifying the environments accordingly 
we are able to offer ethological solutions and to manage 
multi-cat households in a way that effectively minimises 
the stress for our feline companions.

Two of the most useful rules in the setting up of multi 
cat households are the selection of potential housemates, 
after considering natural feline behaviour, and the restric-
tion of the number of cats in any one household to socially 
compatible levels from a feline perspective. Paying careful 
attention to the introduction process is always important 
and the provision of sufficient levels of vital resources to 
allow individual access for all cats whenever they feel they 
need them will increase the possibility of cats co-existing 
successfully within a multi-cat household. 
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Introduction
Indoor urine marking is a classic example of normal feline 
behaviour which is out of context and therefore consid-
ered to be inappropriate by owners. In its natural context 
urine marks are used as a means of communication and 
cats use them in order to distribute their own scent and 
not to cover odours from other cats. The urine message is 
directed toward other cats, with the purpose of avoiding 
unnecessary encounters and potential confrontation, but 
is also directed toward the perpetrator themselves with the 
purpose of increasing a sense of security and belonging. 
Although a cat will smell the urine mark of another cat 
there is no fearful or intimidative response and it will sniff 
at the scented post and possibly flehmen and then walk on 
having noted the information. Exactly what information is 
conveyed by urine marks remains unclear, but it has been 
noted that urine is not only sniffed but can also induce 
a flehmen response, although the use of flehmen varies 
from cat to cat and appears to be most common towards 
the scent mark of a strange male. The use of flehmen sug-
gests the detection of pheromonal information within the 
mark and therefore social communication appears to be 
an important part of the message.

Within feline social groups there are communual odours 
which are made up of the scents of all of the individual 
members of that group and for the domestic pet cat its 
social odour profile will include of the scent of the human 
members of that group together with the scent of the inani-
mate objects within that household. For the more sensitive 
individuals any disruption of that odour can be very chal-
lenging and hence introduction of new family members, 
such as babies or new boyfriends, and introduction of 
new furniture can lead to outbursts of spraying behaviour 
within the home. In this context it appears that the depo-
sition of urine enables the cat to surround itself with its 
own scent and thereby increase its feeling of confidence. 
It is also thought that scent marking is used by the cat to 
associate with the smell of the humans and indeed the other 
animals in their social group.

The odour of a scent mark changes with age due to a 
combination of differential evaporation of volatiles and the 
production of new smells by micro-organisms and this is 
very important in the perpetuation of an indoor spraying 

problem. As the mark decays and its odour changes so the 
cat is induced to go back to the mark and top it up and 
most owners will comment that the cat has regular places 
within the home where it sprays repeatedly.

In many conditions the symptoms show similarities whilst 
the underlying causes are very different and require differ-
ent treatments. This is true for urine marking and it would 
appear that there are two distinct forms of urine marking. 
It has been shown that male cats will sniff urine from in 
oestrus females for longer than urine of anoestrus females 
and although males generally spend longer investigating 
urine sprays than females, a female that is in oestrus will pay 
great attention to the sprayed urine of males especially if 
they are strangers. Such spraying behaviour associated with 
sexual activity is both normal and transient and is often 
identified by the presence of other sexual behaviours such 
as characteristic male and female vocalisation. The other 
type of urine marking is given various terms such as anxiety 
related or reactional urine marking and for most domestic 
cat owners, whose pets are neutered at a pre-pubertal age, 
this is the type that is most often encountered.

Reactional marking can occur with any cat, male or female, 
neutered or entire. It is a reaction to something that has 
occurred, or is anticipated, within its territory and which 
poses a possible challenge to the cat’s security. The problem 
may resolve when the cause is removed or accepted by the 
cat. The main differences from sexual marking are the 
absence of other sexual behaviours such as vocalisation and 
the more widespread area in which marks are deposited. 
Causes of reactional marking are many and varied but are 
all events in the cat’s environment (ie alterations to core 
territory) to which it is reacting: for example introduction 
of a new item (furniture, carpet, person or animal), reor-
ganisation of existing items (including redecoration), or 
introduction to a new environment (temporary or perma-
nent). Urine marking is common in multi-cat households, 
and social stress is an important factor in these cases. 

Preventing indoor marking
Feline territory is divided in a central core area which is sur-
rounded by a home range and then leads into a much larger 
hunting range. The core area is where the cats eat, sleep 
and play and it represents the safe zone of the territory. 
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It is only occupied by cats from the same social grouping 
and therefore marking behaviour is unnecessary within this 
part of the territory. In order to prevent the onset of indoor 
marking it is therefore necessary to establish the home as 
a core territory and to minimise any factors which could 
jeopardise that status. 

Provision of suitable eating, sleeping and playing oppor-
tunities will be key to establishing a core territory and this 
should be done by taking natural feline behaviour into 
consideration. Each cat within the household will need its 
own feeding station, since eating is not a social behaviour 
in a feline context. Sleeping opportunities will be enhanced 
by the provision of elevated resting places which offer the 
opportunity to rest in seclusion and the use of cat aerobic 
centres which offer a combination of scratching posts, 
observation platforms and resting hammocks and tunnels 
can be very useful. Offering cats the opportunity to play 
within the core territory is important on many levels. Most 
owners find it very easy to play with young kittens on a 
regular basis but it is important to remember that play 
needs to continue throughout life and should provide a 
suitable outlet for predatory skills. 

In addition to providing a designated core territory which 
offers security and therefore decreases the potential for 
developing indoor urine marking it is also important to 
ensure that this core is not threatened by social intrusion 
from outside or by incompatibility within the household.
Cat flaps can be a very useful invention from a human per-
spective and offer the cat freedom of access to the outside 
world. However, they can also present a potential source 
of intrusion and it is therefore advisable to install devices 
which offer the maximum security. Modern microchip 
operated flaps probably offer the best level of protection 
against intrusion from neighbouring cats, although very 
persistent individuals can find a way to break in through 
most cat flaps that are on the market! Another way of 
minimising perceived threat from neighbouring cats is to 
develop a time share system for the feline neighbours but 
this obviously relies on human co-operation which is not 
always forthcoming. In addition to actual invasion of the 
core territory cats are also very susceptible to the negative 
effects of visual invasion and ensuring that the core terri-
tory is visually secure is another way of reducing the risk of 
indoor marking. Remember to place important resources 
such as food and water stations and latrines away from 
windows or patio doors and arrange feline resting places 
within the home so that they are not vulnerable to visual 
invasion from cats outside.

Social threat is not only a risk from cats in the outdoor 
environment and prevention of indoor urine marking also 
relies on the suitable selection of feline housemates, taking 
into consideration the natural basis of social groupings. 
Cats will naturally form social relationships with siblings 
and therefore littermates make good potential household 

companions. In contrast unrelated individuals have less 
natural basis for forming successful social relationships 
and individuals of significantly differing ages, for example 
those under 2-3 years of age and those over that limit, 
can also struggle to form successful relationships due to 
their differing social behaviour as a result of the natural 
maturation process. If the household consists of more than 
one natural social grouping of cats it will be essential to 
establish one core territory per social group in order to 
prevent the necessity for marking behaviour within the 
home. This can pose a significant challenge to owners of 
large number of cats in relatively small houses and should 
be considered before adding more cats into an already 
established feline household.

Treating reactional indoor marking 
There are three components of the approach to treating 
indoor urine marking if it occurs. Namely:
1. Breaking the habit 
2. Removing the need
3. Ceasing all punishment

1. Breaking the habit.
Cleaning the soiled areas effectively is vitally important. 
As cat urine deposits decay there is a natural drive to top 
up the marks in order to keep the signal fresh and this 
habitual topping up is a significant factor in the mainte-
nance of indoor urine marking problems. There are plenty 
of products on the market, but beware of those that contain 
ammonia or chlorine. Certainly to the human nose these 
products smell clean, but to the cat they smell like urine 
and can add to the problems rather than help. The most 
effective cleaning regime is to scrub the area with a 10% 
warm solution of a biological washing powder (to remove 
the protein component of the deposit) and, after rinsing 
it and leaving it to dry, spray the area with surgical spirit 
(to remove the fat component). It is then important to 
ensure that the area is completely dry before allowing the 
cat access once again.

The use of deterrents is commonly advocated and people 
have described very elaborate contraptions for this pur-
pose. However these methods are based on the princi-
ple of making it uncomfortable or unpleasant to engage 
in marking behaviour and they rely on the induction of 
negative emotional state, such as fear, in the cat in order 
to suppress the behaviour. Any method that induces a 
negative emotional state will decrease the cat’s perception 
of safety and security and is therefore contraindicated in 
the treatment of urine marking behaviour. While it is true 
that such techniques can lead to a rapid cessation of the 
behaviour in the location where the aversive deterrent is 
applied it should be remembered that in many cases the 
cat simply moves its marking behaviour to less obvious and 
less accessible locations and in others the cat internalises its 
negative emotion and may start to exhibit other, potentially 
more detrimental, behavioural signs, such as over groom-



veterinärkongressen 2010 49

ing or inter-cat aggression. The use of aversive deterrents 
is therefore not to be recommended.

2. Removing the need
Increasing home security by redefining the area as a core 
territory will help to remove the need to spray. Core ter-
ritories are defined by the actions of eating, sleeping and 
playing and therefore increasing the provision of these three 
activities will help to remove the need for indoor marking. 
Feeding more frequent, but smaller meals, providing preda-
tory play opportunities using puzzle feeders and fishing rod 
style toys and increasing the availability of elevated resting 
places will all help to decrease insecurity and increase feline 
confidence. Ensuring that the territory is physically secure 
by installing a microchip operated cat flap and decreasing 
visual vulnerability within the core territory, by moving 
key resources away from windows and even considering 
temporary obscuring of windows and patio doors, are also 
going to be important measures.

Where the source of stress is not identified and the cat 
is showing signs of severe lack of confidence restriction of 
access in the household to a smaller number of rooms, or 
in some cases even one room, in order to decrease the size 
of the cat’s defendable territory can help. 

Use of drug support is sometimes needed in cases of indoor 
marking. When it is employed it is important that it is seen 
as an adjunct to behavioural therapy and not a substitute for 
it. Drugs such as the tricyclic antidepressants, for example 
Clomipramine, or the SSRIs, such as Fluoxetine, can be 
used on a short term basis to give a more rapid cessation 
of the behaviour than can be achieved with behavioural 
therapy alone. This is good for owner compliance but also 
serves to break the habit of indoor marking. The medication 
is being used to reduce anxiety and improve the cat’s positive 
emotional balance so that it is more acceptable to a change 
of perception of the home as a safe and secure core territory.

Identify triggers and remove
Ideally any trigger for marking behaviour should be identi-
fied and if possible removed. Extensive history taking will 
necessary to identify these triggers and in all too many cases 
it is either not possible to identify the source of conflict 
or not possible to remove it once it has been identified. 

Use pheromone therapy 
The product Feliway ,which is a synthetic analogue of the 
F3 fraction of the feline facial “pheromone”, has given 
very promising results through its effect of enhancing the 
perception of the home as safe and secure environment. 
Its availability as a diffuser device has increased the level of 
success and made it a very important tool in the treatment 
of indoor marking problems in cats.

3. Ceasing all punishment
The final rule when dealing with spraying cats is to never 
punish. Any interaction which induces a negative emo-

tional state in the cat is going to decrease its perception of 
safety and increase the risk of marking behaviour occur-
ring. The use of deterrents has been mentioned earlier in 
relation to methods that have been advocated to break the 
habit of indoor marking. It is important to cease the use of 
these deterrents and of any direct punishment since, even 
if the cat is caught in the act, the chances are that induc-
ing negative emotion in the cat will create more problems 
than it cures. At worst punishment can result in a cat that 
sprays more frequently, but in less detectable places, and it 
can totally destroy the cat owner partnership and remove 
any trust, so beware.
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Feline Feeding Behaviour – Preventing Obesity
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Introduction
Over recent years there has been increasing concern over 
the proportion of domestic cats that can be classed as being 
clinically obese. 

Obesity can be defined as an excessive accumulation 
of fat in the adipose storage areas of the body resulting in 
a body weight in excess of 15–20% higher than the ideal 
physiological weight of the individual. The condition is 
considered to be a risk factor in a number of medical con-
ditions, such as pulmonary disease, hepatic disease and 
diabetes mellitus, and is also considered to be a factor in 
increasing anaesthetic risk.

Obesity can result from organic causes and good vet-
erinary care is needed both in the form of preventative 
medicine and through the early detection of organic dis-
ease. In addition obesity has potential behavioural causes 
which can include behavioural disorders, such as anxiety 
and depression, as well as environmental and lifestyle influ-
ences. Preventing obesity in cats involves improving owner 
understanding of natural feline behaviour and improving 
the accuracy of communication between owners and their 
cats.

Managing feline activity
One of the keys to avoiding obesity in cats is to ensure 
that they lead full and active lives. For many cats access to 
the outdoor world gives them the opportunity to express 
their normal behaviours and to take frequent exercise, both 
mental and physical. However, with the increasing threat 
to cats from road traffic accidents many owners are opting 
to keep their cats indoors and in these circumstances it is 
essential that steps are taken to ensure that they have the 
freedom to express most of their natural behaviours in 
their indoor environment. Guidelines for considering the 
behavioural aspects of weight control do not only apply to 
indoor cats and owners need to be aware of the behavioural 
needs of every cat in order to ensure that they have an 
appropriate balance between energy input and expenditure.

Predatory behaviour
Hunting and hunger
Many owners do not like the idea of their pet killing birds 
and small mammals and they attempt to curtail this behav-
iour by feeding more cat food, in the hope that a well 
satisfied cat will not have the desire to hunt. Unfortunately 

this approach will never be successful since the motivation 
to hunt is not directly linked to the sensation of hunger. 
This makes perfect sense from an evolutionary perspective 
since if a species that hunts alone waits until it is hungry 
before it tries to detect and dispatch its prey, it runs a very 
high risk of dying from starvation. Instead the cat is tuned 
for the kill at all times and when movement and sound 
combine to trigger the natural predatory instinct even the 
best fed pet will not be able to resist the desire to pounce. 

Hunting through play
In their natural habitat the cat is remarkably inefficient in 
the hunting process and only one in fifteen of all hunting 
expeditions actually results in a successful kill. This means 
that a cat has to engage in more than one hundred expedi-
tions per day if it is to fulfil its nutritional requirements 
and predatory behaviour is therefore an important factor 
not only in the daily time budget of the cat, but also in 
its balance of energy input and expenditure. In order to 
ensure that domestic cats have adequate opportunities to 
express their natural behaviour it important for owners to 
appreciate the phenomenal importance of hunting and to 
ensure that their pet has the opportunity to search for and 
dispatch prey of one sort or another on a regular basis. If it 
is not acceptable for cats to have access to outdoors, play 
must be used to provide hunting opportunities and toys 
will need to stimulate hunting behaviour thereby offering 
the cat the opportunity to practice the sequence of eyeing, 
stalking and pouncing.

In order to achieve this it is important for owners to 
select toys which include the following important features:

• Rapid and unpredictable movement
• High-pitched sound
• Small “prey” size

In addition to searching for prey cats should also be 
given the chance to catch and dispatch it and predatory 
style toys must be suitable for this purpose. They must 
not run any risk of fragmenting or breaking when the cat 
attempts to kill them and ideally they should yield some 
form of food reward when the cat eventually succeeds in 
making the kill. 

The old fashioned rolled up piece of paper or tin foil 
can work very well as a predatory toy but the owner needs 
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to be on hand to move it in an unpredictable and exciting 
fashion. It is possible to add to the value of this sort of 
play by rolling the paper down stairs or along ledges and 
incorporating an element of agility into the game. Pampas 
grass can be an attractive toy for cats since it offers variable 
texture and unpredictable movement and has the advantage 
that it not dependent on owner interaction to stimulate 
feline interest. 

Fishing rod toys are another excellent choice for owners 
who have limited time, since they not only encourage the 
cat to engage in independent predatory behaviour but also 
offer owners the opportunity to play with the cat while 
carrying out other activities. 

Puzzle feeders, which engage the cat in some form of 
activity in order to gain access to the food, are also a valu-
able addition to the cat’s toy box. In the early stages of 
introduction it may be necessary to use high value food 
treats, such as prawns, in order to increase the cat’s interest 
in the feeder but the long term aim is to use the device to 
dispense the daily ration and thereby increase the energy 
expenditure involved in the feeding process. Hiding a pro-
portion of the daily food ration around the house and 
changing the location of feeding stations on a regular basis 
can also be beneficial and provide much needed mental 
stimulation.

Physical exercise 
For cats that have access to outdoors the majority of their 
physical exercise will be provided through their hunting 
expeditions, defence of their territory and exploration of 
their outdoor environment. However, for the indoor cat it 
is necessary for owners to provide opportunities for physi-
cal exercise through scratching and play. Over recent years 
there has been a trend toward the use of cat aerobic centres 
and these can be very good value. They incorporate the 
opportunity to climb, balance and scratch and many of 
them also have small toys suspended from them, which 
offer the opportunity to practice paw to eye co-ordination. 
Scratching posts provide an opportunity for play but they 
are also fulfil a very necessary function since scratching 
is an important behaviour for cats and one that needs to 
have an acceptable outlet within the home. Probably the 
most important features of a scratching post are its height, 
its stability and its surface texture. Tall posts allow cats to 
scratch at full stretch and the surface material needs to 
offer a good purchase for the claws. Wooden scratching 
facilities can help to transfer scratching behaviour into an 
outdoor context and if the cat is destined for an indoor life 
it is necessary to avoid future confusion by ensuring that 
the material on the scratch post does not resemble any of 
the household furnishings.

Providing an appeasing environment
Cats need to feel safe and secure within their home environ-
ment. To this end owners need to provide facilities for the 
main behavioural functions of eating, sleeping and play-
ing and also ensure that the cat has the ability to control 

its own stress through the natural mechanisms of hiding 
and retreating. One of the problems with tidy modern 
homes is that feline hideouts on the tops of wardrobes 
and bookcases are often lost by the installation of fitted 
furniture and, in a home where everything has its place, 
secure bolt holes are often in short supply. As a result the cat 
often finds itself constantly on display and correspondingly 
vulnerable. Taking steps to provide the cat with a constant 
and predictable environment, both in terms of physical 
structure and scent profiles, will help to increase the cat’s 
security, while the provision of access to high up resting 
platforms, secure bolt holes and hideaways will decrease the 
use of oral appeasing behaviours, such as over grooming 
and over eating. If all of the furniture in the house is fitted 
it may be necessary to put up shelves for the cat to rest on 
or clear out part of a cupboard or wardrobe to offer a safe 
hideout. Placing bedding material on top of fridge-freezers 
or kitchen units can be one option and radiator cradles can 
also be used to increase the secure space available. Provid-
ing a three dimensional world not only helps to reduce the 
risk of behavioural disorders which may be risk factors for 
obesity but it also encourages physical activity and helps 
to ensure appropriate energy expenditure as well. 

Catering for feline social behaviour
Although cats can learn to appreciate and value human 
company they do not have a fundamental requirement 
for it. This can cause problems of communication, since 
the owner is often keen to maximise interaction with their 
pet and feels rejected when the cat chooses to spend time 
alone. In many cases owners will feed extra food in an 
attempt to encourage social interaction and cats will learn 
to manipulate their owner’s behaviour in order to gain 
access to food. However, feeding is not an innately social 
experience for the cat and play is more likely to be effective 
as a social facilitator in feline circles. It has been shown that 
cats will voluntarily spend more time in the company of 
their owners when they are able to feel in control of the 
interaction and therefore using food to lure the cat into 
its owner’s presence may not only be a risk in terms of 
inducing obesity but may also be ineffective in terms of 
the cat-owner bond.

Feeding
Since feeding is not a social activity for cats it is important 
to provide feeding opportunities which reflect the func-
tional nature of this behaviour. Cats eat to refuel and they 
are physiologically designed to take in very small amounts 
of food on frequent occasions throughout the day. Feeding 
two meals a day makes no sense from a feline perspective 
and, since the cat is likely to take a couple of mouthfuls 
and then walk away, this feeding regime can often lead to 
problems of miscommunication between the species. The 
owner is likely to interpret the cat picking at the food as 
a sign that it does not like it and try to replace the diet 
with something more palatable. For a short time the cat 
may respond to this by consuming larger quantities of the 
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new food but after a while it settles back to a more natural 
feeding pattern and begins to pick at the food again. The 
owner misinterprets this as a sign that the cat no longer 
likes the food and the process begins again! 

The main features of feline feeding are the need for 
exploration to locate a food source, the time consuming 
nature of the consumption of food as a daily activity and 
the presence of self regulation of food intake in cats in the 
wild. In order to encourage the self-regulation of intake 
in domestic cats it is helpful for kittens to be exposed to 
an ad lib supply of food from a very early age and to be 
encouraged to actively locate their food by hiding it or by 
using puzzle feeders. It is also important to consider the 
links between highly palatable foods and the sensitivity 
of satiation control. If palatable food is only available for 
short periods of time in set locations (i.e. twice daily meals) 
then satiation is unlikely to be reached and the cat may cry 
out. Most owners will respond to these cries by offering 
more food and within no time the cat has learned to use 
its behaviour to control the supply. Since owners derive 
comfort from their pet seeking them out in this way they 
will often increase the amount of food that they offer as a 
way of rewarding the social interaction and before long the 
cat is at risk from developing problems of obesity. 

Conclusion
By paying attention to the behavioural needs of the cat it is 
possible for owners to not only maximise their pet’s calorific 
output but also establish self control of food intake. Physi-
cal exercise and mental stimulation are both important 
aspects of this behavioural approach to prevention of feline 
obesity and maximising these activities not only decreases 
the risk of behavioural disorders associated with anxiety 
and insecurity, but also helps to maintain a healthy balance 
between energy input and expenditure.
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Introduction
Cats are becoming increasingly popular pets and they are 
now numerically more common within UK households 
than man’s traditional best friend, the dog. More and 
more cats are being seen within veterinary practices and 
the importance of appropriate handling of cats in a veteri-
nary context is increasing. An understanding of the cat’s 
natural behavioural patterns and their influence on feline 
behavioural responses is essential and veterinary person-
nel need to learn how to effectively handle cats in order to 
minimise stress for the cat and practice staff alike as well 
as to minimise the risk of physical injury. It is important 
to consider ways in which confrontational encounters with 
cats may be prevented as this is the key to creating a positive 
relationship with the veterinary practice.

The relevance of feline ethology
There are a number of aspects of visits to the veterinary 
practice which make them a particular challenge for cats.

1. Moving away from home
Cats are territorial creatures and they rarely leave their 
home environment. When they do the process of trans-
portation is often associated with a negative destination 
such as the veterinary practice or cattery. As a result the cat 
basket and car become conditioned aversive stimuli and the 
sight of the cat carrier or the experience of travelling com-
monly triggers anxiety responses. Indeed the cat carrier is 
often seen as a fear-inducing stimulus and confrontational 
encounters around the basket add to the tension and fear 
related to the experience of leaving home. Repeated trips 
to the veterinary practice lead to a build up of learned asso-
ciations which prepare the cat for conflict. In most cases 
owners keep the cat carrier in a cupboard and only bring 
it out when they are transporting the cat to the practice. 
This favours a rapid association between the carrier and 
the unpleasant experience and results in the cat arriving at 
the practice in an agitated and aroused state.

2. Coping with restrictive handling 
During a veterinary examination there is a need for inti-
mate handling and a level of physical restraint. Cats are 
commonly lacking in appropriate habituation for such 
procedures and since the primary feline defence strategy is 
flight this decreases their inherent tolerance of close physi-

cal contact. Handling cats in a way that restricts their per-
ceived level of control over the situation will exacerbate 
feelings of confinement and increase the likelihood of fight 
responses being selected as a means of dealing with the 
apparent threat from veterinary staff. It is important to 
remember that the veterinary practice is often associated 
with pain or discomfort associated with disease, treatment 
or even prophylactic procedures such as vaccination or 
worming. The possibility of negative emotional reactions 
to the veterinary context are therefore further complicated 
by the conditioning of a fear response through association 
with pain or discomfort. 

3. Diffusing conflict 
One of the major differences between cats and dogs in 
relation to displays of aggression relates to their differing 
capacities to diffuse conflict once it has occurred. Dogs are 
social pack animals with an inherent need for social interac-
tion and as a result of their hierarchical social structure they 
have a range of appeasement gestures, which enable them 
to diffuse conflict. In contrast the cat has a co-operative 
social system based on territorial responses and while they 
can value and appreciate social interaction they have no 
fundamental need of it. At the end of the day cats are soli-
tary survivors and their communication systems are largely 
based on a desire to avoid strangers and keep their distance 
in order to avoid confrontation. However, many of these 
signals are ineffective in the veterinary context and the 
likelihood of physical confrontation is therefore increased. 
In adult cats the lack of a hierarchical social structure means 
that the role of submissive behaviour is minimal and the 
lack of appeasement signals in the feline behavioural rep-
ertoire leads to an inability to diffuse conflict. This has 
serious implications in a veterinary context where cats find 
that they are unable to maintain a safe distance and are 
therefore more inclined to lash out with intense aggressive 
responses in order to deal with the perceived threat. 

Increasing emotional stability in cats
In order for domestic cats to cope well with the pressures 
of living in a human environment there are certain factors 
which need to be taken into consideration. Some of these 
are outside the control of the veterinary practice but it is 
worthwhile advising people who are considering taking 
on a kitten to pay attention to the potential influences 
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of genetics and early rearing environment on the behav-
iour of their pet. Research has specifically identified the 
influence of the tom on the boldness of his offspring and 
breeding from confident toms and queens will increase the 
probability of producing confident and emotionally stable 
kittens. Exposing kittens to a wide range of social and 
environmental experiences during their primary socialisa-
tion period will also decrease the incidence of fear related 
responses and specific introduction to restrictive handling 
is essential for a cat that is destined to be a domestic pet. 

Preparing kittens for the specific experience of the 
veterinary practice
The veterinary practice poses certain specific challenges 
for the cat and it is important to take time to introduce 
kittens to the range of activities associated with this venue. 
Habituating kittens to confinement, travel and exami-
nation in gradual stages will be the most successful way 
of decreasing the risk of unwanted behavioural responses 
during veterinary examination and creating a positive rela-
tionship with the veterinary practice.

1. Habituation to the travelling basket 
It is important for kitten owners to work to establish 
positive associations with the carrier. This is best achieved 
through leaving it on display within the home and feed-
ing kittens within the basket or allowing them to sleep 
in it. Providing tasty food rewards, as well as daily food 
ration, inside the carrier allows the kitten to gain positive 
reinforcement as it explores the carrier independently. It 
is very important that owners do not force the kitten into 
the carrier as this will serve to increase negative percep-
tions. Provision of cosy and comfortable bedding within 
the carrier is another way of increasing positive associations. 

2. Habituation to car travel
Taking kittens in the car for short journeys, which are not 
associated with any aversive experience, will help to latently 
inhibit any fearful response. Visits to the veterinary practice 
for a purely social experience can be additionally beneficial. 

3. Habituation to restrictive handling
In order to assist in the creation of a positive relation-
ship with veterinary practices it is essential that kittens are 
introduced to the concept of restrictive handling as early as 
possible. Ideally kittens of less than 7 weeks of age should 
be lifted frequently, touched all over and gently restrained 
on a regular frequent basis. Daily examinations of eyes, 
ears and teeth within the home environment will help to 
increase the kitten’s acceptance and owners can maximise 
the benefits of these experiences by associating them with 
the provision of high value food rewards. Specific positive 
experiences, such as the delivery of small amounts of fish 
pate or marmite onto the back of the tounge each time the 
mouth is opened, can help to give a positive perception of 
veterinary handling. 

4. Habituation to the scents of a veterinary environment
It is important to consider the influence of scent and audi-
tory signals on fearful responses in cats. Ideally kittens 
should be exposed to the smells and sounds of a veteri-
nary context as early as possible and in an unchallenging 
manner. 

Borrowing a laboratory coat from the practice and 
allowing kittens to sniff at it in association with playtimes 
can help. Sound stimuli such as the bleeping of an elec-
tronic thermometer and the opening of syringe packaging 
can also be introduced within the home and using Feliway 
diffusers in the home and in the veterinary practice can 
assist in forming positive scent associations.

Effective handling during the consultation 
In the majority of cases the cat would rather flee than fight 
and this is certainly true when they encounter the veteri-
nary practice for the first time. Using minimal restraint 
in order to get the job done is always the best course of 
action and it is best to start with this approach. If necessary 
restraint can be gradually increased as the cat’s confidence 
increases. 

Breaking the examination process down into small 
stages and allowing the cat to recover between them 
decreases the risk of exceeding its threshold of tolerance. 
Learning to read feline body language and facial expres-
sions is essential if veterinary personnel are going to avoid 
unnecessary conflict. Paying attention to subtle changes 
in ear position or body tension can help to avoid injury 
and while temporarily suspending handling and allowing 
the cat to return to a calm emotional state may appear to 
delay proceedings it will actually be very beneficial in the 
long run. 

One feature of feline arousal is that it will persist for 
as long as 30 minutes or more after the actual challenging 
situation has been removed and this means that cats that 
have been returned to the peace of their cage or basket may 
still react aggressively when they are approached again, even 
if some minutes have elapsed. It is therefore far better to 
interrupt a procedure at the very first signs of tension than 
to keep going until the cat is significantly aroused and run 
the risk of inducing even more significant delay.

Conclusions 
The veterinary practice is a potentially threatening envi-
ronment for the cat and their natural behaviour does not 
prepare them for dealing with it. An appropriate under-
standing and application of learning theory combined with 
an understanding of feline ethology is therefore essential 
in order to create and sustain a positive relationship with 
our feline patients.
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Inledningsvis, 
Välkommen kära kollega!
Sitter du nu och ska lyssna på föredraget så kan du nedan 
se att det finns ett antal aktuella viltsjukdomar nedteck-
nade i stolpform, ett litet Viltsjukdoms-ABC, så slipper du 
anteckna så förtvivlat. Läser du detta långt i efterhand så 
blir noteringarna nedan en hänvisning till vad som är (eller 
var) aktuellt eller på gång på något sätt på viltsjukdomssi-
dan i Sverige och även något från vår omvärld, i tiden runt-
omkring år 2010. Zoonotiska sjukdomar och sjukdomar 
hos det matvilt – jaktbart vilt som skjuts med syfte att ätas 
– tas upp och ventileras. Tanken med sammanställningen 
och föredraget är att du ska få de sjukdomsnamn och stöd-
ord som behövs för att verka insatt i aktuella viltsjukdomar. 
Du som veterinär är en viktig länk för att hjälpa oss att 
informera och besvara frågor från jägare och allmänhet i 
övrigt om vad som är ”farligt”, när det rör vilt och viltkött. 
För att inte skapa en ogenomtränglig textmassa så hänvisar 
jag för närmare detaljer rörande sjukdomarna till ett par 
knapptryckningar på någon internet-baserad sökmotor av 
eget val. Utan att försöka täcka in alla sjukdomar på alla 
vilda djurslag, eller varje spännande udda diagnos vi har 
hittat, så ska föredraget ge en överblick av vad Viltsektionen 
på SVAs Enhet för patologi och viltsjukdomar diagnosti-
serar och sysslar med just nu.
 
Material och metoder
Material och metoder som används i SVAs verksamhet 
är främst obduktioner och övriga patologiska undersök-
ningar. Viltsjukdomar har systematiskt undersökts genom 
fallviltsundersökningen sedan slutet av 1940-talet, där Karl 
Borgs tidiga undersökningar av främst jaktbart vilt gav 
en god bas av information och kunskap. Jägarkåren har 
genom jaktkortsavgiften betalt stora delar SVAs viltun-
dersökningar, men från 2006 har statliga anslag ökat både 
tillgängliga medel och utökat uppgifterna till att ha ett 
viltsjukdomsövervakningsprogram för alla svenska dägg-
djur och fåglar, där groddjuren också får komma med. SVA 
undersöker kostnadsfritt insända döda vilda djur eller delar 
av vilda djur, t.ex. förändringar som hittas vid urtagning 
eller styckning av jaktbart vilt. Undersökningar av hägnat 
vilt och fynd från viltbesiktning på vilthanteringsanlägg-
ningar utförs enligt SVAs prislista. 

SVAs arbete med vilt innebär även att besvara e-post- 
samt telefonfrågor, besvara remisser, föreläsa och ta emot 

studiebesök, samt forska och publicera för att sprida kun-
skap om viltsjukdomar. Kontakter med er kollegor, andra 
professionella inom viltsidan och med allmänheten är helt 
avgörande för att få in observationer, rapporter och lämp-
ligt material för undersökning inom vår fallviltsundersök-
ning, som utgör basen för vår verksamhet. 

Resultat av senaste åren 
undersökningar och diskussion
Nedan följer en liten ABC för viltsjukdomar år 2010: 
Referenser samt mer info och aktuellt kan läsas bl.a. i 
nedladdningsbara rapporter och broschyrer i pdf-format 
från www.sva.se, under Djurhälsa/ Vilda djur, samt under 
Undersökningar & produkter/Rapporter & broschyrer, 
förutom i referenslistan nedan.
 
Aelurostrongylus falciformis – grävlinglungmask, ny parasit 
påvisad i Sverige 2009. Rapporterad i Norge 2006. Förefal-
ler ej vara patogen. 

Angiostrongylus vasorum – fransk hjärtmask: Några cm 
lång nematod, vuxen mask hittas i lungpulsådern och höger 
hjärtkammare. Snigel är mellanvärd. Rödrävar smittade på 
Sydkoster, en positiv rödräv i Skåne 2009. Drabbar hundar. 
Vanligt i Köpenhamnsområdet. Risk för smitta till Sverige 
är troligast via t.ex. danska hundar på besök. 

aviär influensa, AI – s.k. fågelinfluensa. Hittas som 
lågpatogen aviär influensa på bl.a. gräsänder. Utbrott med 
högpatogen aviär influensa H5N1 skedde februari 2006 
i Sverige. Här drabbades huvudsakligen fågelarterna vigg, 
svan och storskrak, enstaka fall på bl.a. berguv, ormvråk 
och gråtrut, samt en mink. Övervakning av aviära influ-
ensavirus pågår på EU-nivå sedan 2006. Högpatogena 
AIV hittas bäst genom att undersöka hittade döda fåglar. 

Batrachochytrium dendrobatidis – se Chytridsjuka
Baylisascaris transfuga – upp till ca 25 cm lång tarmne-

matod hos brunbjörn. Visat sig vara spridd men i begrän-
sat område i Sverige. Ej patogen för björnen. Troligen låg 
zoonosrisk.

biobank – SVAs vävnadsbank innehåller ca 50 000 
frysta vävnadsprover från drygt 10 000 vilda djur, för 
framtida forskning.

blåtunga – Av 779 prov från hjortdjur var en enda älg 
skjuten på jakt strax efter blåtungevirusutbrottet i Sverige 
2008 positivt avseende antikroppar, men blåtungevirus 
påvisades inte.

Zoonoser och andra viktiga viltsjukdomar hos 
det svenska viltet – aktuellt läge 

Erik Ågren, Leg. vet., Dipl. ECVP
Bitr. statsveterinär, Enhet för patologi och viltsjukdomar, 
SVA, 751 89 Uppsala 
Erik.Agren@sva.se
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blyförgiftning – se även örnar. Blysplitter från kulskott 
transporteras långt i muskulatur och därmed in i styckde-
taljerna. Var inte snåla med att rensa och putsa viltköttet. 
Jägare i USA har högre blyhalter i blodet än icke-jägare…

botulism – svårdiagnosticerad sjukdom, se Fågeldöd. 
Chytridsjuka – År 2010 påvisades för första gången 

positiva fall av chytridsvamp på svenska frilevande grod-
djur, vanlig padda (Bufo bufo). Chytridsjuka är en svamp-
sjukdom som drabbar amfibier; groddjur och salamandrar. 
Svampen orsakar förtjockning av groddjurens tunna och 
känsliga hud, vilket medför elektrolyt- och syretran-
sportrubbningar samt död för vissa grodarter. Andra 
grodarter bär på svampen utan att bli sjuka, bl.a. afrikanska 
klogrodor (Xenopus sp.) som anses vara spridaren av smittan 
runtom i världen när de användes som graviditetstest(!) 
från slutet av 1930-talet. Svampen heter Batrachochytrium 
dendrobatidis, träna på att uttala det och imponera på din 
omgivning! Bd kan det förkortas som, och sjukdomen heter 
chytridiomykos, chytrid disease på engelska. 

CWd – Chronic Wasting Disease, en prionsjukdom, 
hjortdjurens motsvarighet till BSE. Sprider sig lateralt via 
urin, feces, kadaver. Sitter i lymfatisk vävnad. Finns bara 
i Nordamerika. Screening av hjortdjur inom EU under 
2007 var helt negativ.

duvpest: se Paramyxovirus-1.
dvärgbandmask – Ekinokockos. Vänligen skilj på Echi-

nococcus granulosus (Eg), hundens dvärgbandmask, och E. 
multilocularis (Em), rävens dvärgbandmask. Eg har histo-
riskt funnits hos ffa renar och renskötare i Sverige under 
första hälften av 1900-talet. Fynd av cystor av Eg ökar 
hos älg och ren i norra Finland, där vargar är bärare av Eg. 
Genom slaktbesiktning av ren och vilt, samt undersök-
ningar av obducerade vargar bedöms läget för Eg i Sverige 
vara gott, dvs det finns ingen spridd smitta. Största risken 
för införande av smitta torde vara insmugglade hundar 
från östra Europa. Em finns i alpregionen i Europa, och 
gnagare som åker med transporter, eller möjligen rävar eller 
mårdhundar från Danmark/Tyskland är största risken för 
att få in smittan. SVA övervakar Em genom att årligen göra 
undersökningar på skjutna rödrävar.

eHeC – och STEC har hittats hos bl.a. vilt i Tyskland, 
ev. reservoarer och smittrisk för människa.

ejder – Somateria mollissima. Hög dödlighet med 
utmärglade vuxna djur under våren 2009. Födobrist på 
övervintringen i södra östersjön, eller annan bristsjukdom, 
toxisk påverkan? 

ekinokockos – se Dvärgbandmask
Fladdermöss – Zoonotiskt intresse ur rabiessynpunkt. 

Fladdermöss har Bat lyssavirus, inte ”riktig” rabies. Enstaka 
människor dör ändå. EBLV rabies antikroppar påvisade på 
svensk fladdermus 2009, men inget virus. Coronavirus: 
SARS-liknande virus, bärs av fladdermöss. White Nose 
syndrome – Wns: Finns i östra USA och ev. i Europa? 
Geomyces destructans, en jordlevande svamp som drabbar 
fladdermöss i vinterdvala i USA. Vit svampväxt på nosen 
ger namnet. Massiv dödlighet där, men enstaka fynd i 

Europa antyder att gamla världens fladdermöss kanske 
inte dör av svampen.

Fågeldöden – Från år 2000 observerades främst som-
martid ett stort antal döda vuxna trutar i Blekinge skärgård. 
Trutar noterades vara förlamade i vingar och ben innan de 
dog. Vid obduktioner på SVA var fåglarna i normalt hull 
och mag-tarmkanalen var tom på innehåll. Histopatolo-
giskt var fåglarna helt negativa. Botulism är diagnostiskt 
knepigt att påvisa, men kunde konstateras på ett antal 
fåglar. Undersökningar rörande tiaminhalter i hjärnvävnad 
visade att svenska trutar hade lägre halter än kontrolldjur 
från Island. Fågeldöden bland trutarna har efter ett decen-
nium minskat, och bakomliggande orsaker eller samband 
mellan smittämnen, födoval, lokala miljöaspekter mm, har 
inte kunnat bindas ihop ännu.

Fältharesjuka – EBHS, European Brown Hare Syn-
drome. Harens calicivirus som ger akut hepatit och död. 
Ses sporadiskt, årligen.

grävlingar – se även Angiostrongylus falciformis. I 
England är grävling noga studerad, då den sprider bovin 
tuberkulos till boskapen, och samtidigt är både fredad och 
omhuldad av djurvännerna där. Svårt läge. I Sverige jagar 
vi grävlingen och kokar lädersmorning av fettet.

gulknopp hos grönfinkar – se Trikomoniasis hos finkar.
Harar – Harpest alt. tularemi orsakad av Francisella 

tularensis bakterier. Akut död hos skogshare (Lepus timi-
dus) och lite långsammare effekt hos fältharar (Lepus euro-
peus). Finns utbrett i större delen av landet numera, då 
fälthararna sedan några år börjar drabbas och smittan 
hittas i södra Sverige. Zoonos. Smitta vid direktkontakt 
eller via myggbett. För harar se även fältharesjuka och 
yersinios. 

Hårlösa älgar – masskläckning av hjortlusflugor 
(Lipoptena cervi) och flertalet hårlösa älgar uppträdde sam-
tidigt sommar och höst 2006. Kopplingen inte helt klarlagd

Invasiva arter – ”Invasive alien species”. Främmande 
arter. Aktuellt på vilt: Mårdhund (Se Nyctereutes procyonis). 
Intressanta smittämnen beror på vad de kan bära med sig 
och var de kommer ifrån (Finland och ev. Danmark snart?). 
Bra filmtema…

Järv – Gulo gulo, hör till stora rovdjur. Ca 400 djur i 
Sverige. Ses oftast på SVA som skjutna djur, efter skyddsjakt 
eller med frågeställningen jaktbrott.

Kaniner – Kaninpest alt. myxomatos: orsakas av ett 
koppvirus/leporipoxvirus. Ögonlock, läppar och vulva 
svullnar upp, kaniner blir försvagade och dör. Alternativ 
diagnos för död kanin utan svullna ögonlock är kaning-
ulsot, se rvHd

Listerios – Listeria monocytogenes. Kan isoleras även från 
vilda djur, och därmed en livsmedelshygienfråga när det 
gäller matvilt som ska ätas.

Livsmedelshygien – Information och kunskap hos 
jägarna är helt avgörande på köttkvaliteten av viltkött; 
från det att skjuta ett vilt, ta ur, transportera, flå, hänga, och 
sedan stycka, förpacka och förvara slaktkroppen. Allas vår 
uppgift att försöka förbättra hanteringen. Tvätta händerna!
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Lodjur – Lynx lynx En del svenska län har nu världens 
tätaste lodjursstammar. Licensjakt sker årligen. De flådda 
kropparna skickas in till SVA för undersökningar och prov-
tagning. Se även öronskabb.

man-made disease – Mänsklig påverkan: toxikoser, 
utsläpp, illegal jakt, förgiftningar, osv.

morbillivirus – hos marina däggdjur. Sälar dör av ”säl-
valpsjuka” (Phocid distemper)

myiasis - massiva fluglarvsangrepp runt hornbasen på 
kapitala råbockar under sensommaren uppmärksammades 
i ett antal fall 2009. Har även rapporterats från Schweiz. 
Väderberoende eller andra faktorer?

neospora – N. caninum, encellig parasit som liknar 
toxoplasma. Antikroppar hittats på bl.a. varg. 

Nyctereutes procyonis, mårdhund. Invasiv art som 
kommit in från Finland och är oönskad. Stort utrotnings-
projekt leds av Svenska Jägareförbundet. Risk för inflytt-
ning via Danmark eller Tyskland, den senare som också 
har tvättbjörnar i det fria... Vilka smittor som är att oroa 
sig är de som finns i tidigare grannlandet....

okända etiologier – Flertalet syndrom eller noterade 
sjukdomar och dödsfall är ännu inte lösta ur etiologisyn-
punkt: Rådjursdiarré, trutdöden, hjärninflammationer 
hos igelkottar m.m. Det finns arbete och forskning att 
utföra… 

Papegojsjuka – Chlamydophila psittaci. En intracellu-
lär bakterie som finns även hos vilda fåglar där antikrop-
par hittas serologiskt i varierande prevalens. Zoonotiska 
aspekter diskuteras, men oklart vilken risk det egentligen 
innebär.

Paramyxovirus-1 hos duva: Duvpest. Kallas inte New-
castle sjuka förrän det drabbar höns. Samma virus dock.

Q-feber – Coxiella burnettii, rikettsiabakterie. Ska 
undersökas på älgprover från SVAs biobank det kom-
mande året.

rovdjur – alla kroppar och delar av döda djur från de 
stora rovdjuren varg, lo, björn och järv ska enligt föreskrif-
ter skickas till SVA för undersökning och provinsamling. 
Besiktningsmän tar också prover från djur skjutna under 
jakt på björn, lo och varg, som arkiveras på SVA.

rvHd – Rabbit Viral Hemorrhagic Disease, kaningul-
sot, tidigare X-sjuka. Kaninernas calicivirusorsakade akuta 
hepatit, särskiljs från fältharesjuka. Akut döda kaniner.

rådjursdiarré – Noterades rikligt i slutet av 1990-talet, 
och verkar återkomma senaste åren. Etiologin inte klarlagd, 
pestivirus har diskuterats men inte fastställts.

salmonella – hittas på vårvintern hos småfåglar som dör 
vid foderborden. Hittas som tarmpassanter hos bl.a. hare 
och rådjur som också gillar fågelfoderbord. Lokala fynd av 
salmonella hos igelkottar i Skåne. Se Salmonellaportalen 
på SVAs hemsida för mycket mer info: http://www.sva.se/
sv/Salmonellaportal/

skabb – Sarcoptes scabiei. Ses hos rödräv, lodjur, varg, 
mård, vildsvin. Inte påvisad på grävling, trots fula hudsår, 
som oftast kommer från slagsmål. Chorioptesskabb – se 
öronskabb.

Trikomoniasis hos finkar: Encelliga flagellaten Tricho-
monas gallinae har sedan sommaren 2008 påvisats i norden 
hos grönfinkar, och i färre antal bofinkar eller andra tätt-
tingar. Svåra nekroser i svalg och kräva leder till sekundär 
bakterieinfektion och död i svält och sepsis. Funnen i Eng-
land sedan 2005, och sprider sig 2010 i norra Västeuropa.

Trikiner – se föredraget nedan, av Ulrika Forshell, para-
sitologen SVA.

Toxoplasma – zoonotisk encellig parasit. Påvisats hos 
harar. Visats kunna smitta även via kött. Serologiskt påvisat 
hos rådjur och älg. 

Tularemi – se harpest
Utter Lutra lutra-populationen ökar vilket ses indirekt 

via en kraftig ökning av trafikdödade djur. Hanarna har 
ofta små cystor längs sädesledarna, troligen en embryonal 
rest; dvs. ett bifynd. Hittas också hos brunbjörnhanar.

vargar Canis lupus-varginflyttning är politiskt bestämt 
för att öka det genetiska materialet i landets vargpopula-
tion. SVA gör smittriskbedömningen inom utredningen 
rörande import av östliga vargar. Klart hösten 2010.

vildsvin-stammen ökar i antal och sprider sig geogra-
fiskt. Hudskabb (Sarcoptes scabiei) diagnosticerades hos fri-
levande vildsvin under 2009. Trikinundersökning är stort, 
men endast enstaka positiva. Missbildningar i käkar har 
påvisats. Hepatit E-virus är aktuellt att screena i lever- och 
galla från skjutna djur.

Wnv – West Nile Virus, ett flavivirus som dödar kråk-
fåglar, en del hästar, krokodiler och enstaka människor i 
USA, och sprids med myggor. Finns i södra Europa, men 
fågeldöd verkar inte vara lika uppenbar i gamla världen. 
Serokonverterade människor i Grekland tyder på spridd 
smitta där. Retroaktiv screening under 2009 på hjärnväv-
nad från svenska vilda och tama djur med encefaliter var 
negativ.

Wns – White Nose Syndrome. Geomyces destructans. 
Se Fladdermöss. 

Xenopus sp. Afrikansk klogroda. Se Chytridsjuka
Yersinios – Yersinia pseudotuberculosis hittas ibland som 

bölder i lymfknutor hos harar och rådjur. Utbrott med mer 
akut sepsis hos harar i Skåne 2009.

Yersinia enterocolitica är en zoonotisk bakterie som har 
hittats i enstaka fall hos vildsvin och fälthare.

Zoonoser – trikinos, mykobakterios, yersinios, salmo-
nellos, och många fler.

Åldersbestämning – Kindtand M1 i underkäken från 
älg klyvs med såg för att räkna årsringar i tandcement. Görs 
även på de stora rovdjuren, där roten till hörntanden C1 
eller en premolar PM1-2 används.

Älg Alces alces- Undersökningar rörande anaplasma samt 
reproduktion pågår som doktorandprojekt. Hjärnhinne-
mask (Elaphostrongylus alces) hittas av och till. 

Älvsborgssjukan hos älg har ersatts av en mer blandad 
bild av normal dödlighet, där bakomliggande sjukdom inte 
alltid kan fastställas.

Örnar – Kungsörn och Havsörn drabbas av blyförgift-
ning genom att äta kadaver eller slakträntor med blyhagel 
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i. Tågdöden är omfattande under vintern när Banverket 
inte tar bort tågdödat vilt från spåren. Gävletrakten hårt 
drabbad vintern 2009-2010.

Öronskabb – Chorioptes sp., hittas i öronen hos stor 
andel av obducerade älgar. Öronskabb (Otodectes cynotis) 
är vanligt hos lodjur, och ses hos rödrävar från Skåne.

Övervakning – gör av sjukdomar som vi inte har och 
inte vill ha i Sverige. Det är de flesta av alla spännande eller 
farliga smittämnen…
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Trikinos
Trikiner, eller larver av släktet Trichinella, kan infektera 
alla kött- och/eller asätande djur inklusive människa. De 
senaste tio åren uppvisar endast två dokumenterade fall 
av trikinos hos människa i Sverige (ett fall 2004, och ett 
2007) där båda smittades utomlands. Då infektionen kan 
ge svåra symtom, i värsta fall med dödlig utgång, är kött-
kontrollen inom EU underkastad rigorösa bestämmelser 
(EG-förordning 2075/2005). Trikinlarver är tåliga mot 
rökning, saltning och i vissa fall frysning.

Trikinlarver inkapslade i kött frigörs i magsäcken och 
tunntarmens proximala del. Inom en vecka har larverna 
hunnit bli adulter, para sig och föröka sig. Under denna 
fas kan den drabbade uppvisa klassiska symtom på mag-
sjuka – frossa, feber, buksmärtor, kräkningar och diarré. 
Larverna penetrerar tarmslemhinnan och vidare in i peri-
fera blodkärl, som för dem ut i kroppen. Sedan tar de sig 
ut i skelettmuskulaturen och kapslar in sig. Under denna 
period märks stelhet, muskelsmärtor och feber. 

Även om människor är känsliga för trikininfektion, 
förlöper infektionen oftast subkliniskt hos djur. Ibland 
kan dock hundar drabbas med liknande symtom som hos 
människa. Endast ett fall har dokumenterats i Sverige de 
senaste 20 åren (Lindberg m.fl., 1991). En serologisk studie 
som utfördes samtidigt på 78 hundar visade att 5,1% var 
seropositiva för antikroppar mot trikiner. I en studie från 
Finland 2010 på ett större underlag hundar från södra 
Finland var 7,3% positiva.

Trikiner i den vilda populationen
I Sverige skjuts mycket vildsvin, varav merparten analyseras 
för trikiner innan förtäring. 2009 analyserades 45 000 
vildsvinsprover varav 1 var positiv för trikiner. Det djuret 
var en kulting. 2010 har vi hittills haft två positiva djur, 
varav den ena låg extremt högt i larvantal. Den andra är 
under artbestämning.

Rödrävar anses vara goda indikatorer på trikinföre-
komst, och en samlad översikt i Finland (utförd 1995–
2005) anger en prevalens på 18,7%, att jämföras med 
svenska rödrävar, som ligger på 1,6% för 2009 (siffra från 
2003 anges vara 4,5%). 

De trikinarter som förekommer i Sverige är T spirals, 
T pseudospiralis, T britovi och T nativa. Den sistnämnda 
utmärker sig för sin frystolerans, som kan sträcka sig över 
flera år. Även om den inte har isolerats från svenska vild-

svin, har man hittat den på vildsvin i Baltikum (Pozio m.fl., 
1998), och vid ett par senare tillfällen. 

Första gången en svensk björn var positiv för trikiner var 
2009, och då hittade man också den första positiva järven. 
Infekterade lodjur påträffas relativt ofta. För första gången 
2009 undersöktes även 52 mårdhundar, men samtliga var 
negativa.

Enkla åtgärder för att behålla ett gynnsamt läge
• Lämna inte slaktavfall öppet i skogen, som innehåller 

tvärstrimmig muskulatur. 
• Testa alltid viltkött som faller i riskkategorin hos ett 

ackrediterat laboratorium.
• Mata inte hundar med rått slaktavfall från vilt.
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En ny lagstiftning på livsmedelsområdet började till-
lämpas den 1 januari 2006. Denna lagstiftning, 
som föreligger i form av EG-förordningar, ersatte 

större delen av den dåvarande nationella lagstiftningen, 
som var baserad på EG-direktiv. Regler om jakt, om upp-
slaktning av vilt och om hantering av viltkött finns framför 
allt i följande förordningar:
• Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. I 

denna förordning finns regler som riktar sig till jägare, 
det vill säga regler för primärproduktionen av vilt.

• Förordning (EG) nr 853/2004 om animaliska livsmedel. 
Även i denna förordning finns regler för primärproduk-
tionen av vilt, men också regler för uppslaktning av vilt 
och annan vidareförädling vid så kallade vilthanterings-
anläggningar (”viltslakterier”).

Förordningarna innehåller regler som riktar sig till livs-
medelsföretagare, men det finns också undantagsregler som 
anger att förordningarna inte ska tillämpas i vissa fall. En 
av dessa undantagsregler riktar sig till jägare.

I artikel 1.3 e i förordning (EG) nr 853/2004 anges att 
förordningen inte ska tillämpas på ”jägare som levererar 
små mängder av frilevande vilt eller kött från frilevande 
vilt direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsan-
läggningar som levererar direkt till konsumenter”. Vidare 
framgår av artikel 1.2 c i förordning (EG) nr 852/2004 
och av artikel 1.3 c i förordning (EG) nr 853/2004 att 
respektive förordning inte ska tillämpas på producenters 
direkta leveranser av små mängder primärprodukter till 
konsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag (detalj-
handelsanläggningar) som levererar direkt till konsumenter. 
Reglerna innebär att det inte krävs några veterinära kon-
troller av vilt eller kött av vilt som jägare levererar enligt 
undantaget.

Viss kompletterande nationell lagstiftning om vilt finns 
dock i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) 
om livsmedelshygien. 

I Livsmedelsverkets vägledning ”Jägarens leveranser 
av små mängder vilt och kött av vilt” anges under vilka 
förutsättningar jägare enligt undantaget får leverera små 
mängder av sitt eget fällda vilt eller kött av detta vilt direkt 
till konsumenter samt till lokala butiker och restauranger.

Vägledningen återfinns i sin helhet på Livsmedelsverkets 
webbplats www.slv.se under länkväg Livsmedelsföretag/
Primärproduktion/Jakt. På denna webbplats finns också 
annan information om jakt och vilt, bland annat kortfat-
tad information om lagstiftning, andra vägledningar och 
hygienråd samt länkar till dokument som på olika sätt 
berör jakt och jägare.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete inom Livsmedels-
verket med att ta fram nationell lagstiftning om jägarens 
direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt. 
Detta sker parallellt med framtagandet av lagstiftning om 
producenters direkta leveranser av små mängder av andra 
animaliska primärprodukter, till exempel fisk, mjölk och 
ägg.

Summary
According to article 1(3)(e) in Regulation (EC) No 
853/2004 laying down specific hygiene rules for food of 
animal origin, the Regulation shall not apply in relation 
to hunters who supply small quantities of wild game or 
wild game meat directly to the final consumer or to local 
retail establishments directly supplying the final consumer.

Application of the legislation is described in a guidance 
document published by the National Food Administration 
(Livsmedelsverket).

referenser:

1. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (ursprunglig version 
publicerad i EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

2. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 av 
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för 
livsmedel av animaliskt ursprung (ursprunglig version publicerad 
i EUT L 139, 30.4.2004, s. 55)

3. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 854/2004 
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser 
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av anima-
liskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (ursprunglig 
version publicerad i EUT L 139, 30.4.2004, s. 206)

4. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmed-
elshygien.

5. Livsmedelsverkets vägledning Jägarens direkta leveranser av små 
mängder vilt och kött av vilt (www.slv.se).

Jägarens leveranser av små mängder obesiktigat 
vilt och kött av vilt direkt till konsumenter, 
butiker och restauranger

Krister Scherling
Veterinär
Livsmedelsverket
Box 622, 751 26 Uppsala
krister.scherling@slv.se
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Inledning 
Under 2000-talet har antalet mjölkbesättningar nästan 
halverats medan besättningsstorleken ökat. Under kon-
trollåret 2001/02 hade t.ex. 74% av besättningarna färre 
än 50 kor medan motsvarande siffra för 2008/09 var 53%. 
Även andelen kor i KRAV-anslutna besättningar och i lös-
driftsstallar ökar (Husdjursstatistik 2010, Svensk Mjölk). 
Antalet besättningar med robotmjölkning har också ökat 
kraftigt de senaste åren, från ett 100-tal i början av 2000-
talet till dagens ca 600. I Svensk Mjölks ”Redogörelse för 
husdjursorganisationens djurhälsovård 2008/2009” noteras 
en utveckling mot högre beräknat tankcelltal (baserat på 
provmjölkningsuppgifter). För kontrollåret 2008/2009 var 
det beräknade tankcelltalet också högre i varma lösdrifter 
och besättningar med robotmjölkning, högre i ekologiska 
besättningar och i besättningar med kor av Holsteinras. 
Studier på individnivå eller besättningsnivå har tidigare 
visat att celltalet/tankcelltalet påverkas av bland annat 
avkastningsnivå, ras, produktionssystem, besättningsstorlek 
och stallsystem (Ekman, 1998; De Vliegher et al., 2004; 
Sundberg et al., 2009; Waller et al. 2009). 

För att förebygga ett ökande tankcelltal är det viktigt 
att identifiera bakomliggande riskfaktorer. Det är också 
viktigt att undersöka om tankcelltalet är högre i de besätt-
ningstyper som successivt blir allt vanligare då det påverkar 
såväl mjölkkvaliteten som lönsamheten på gården. Syftet 
med studien var därför att undersöka om det beräknade 
tankcelltalet var associerade till besättningsfaktorer. 

Material och metoder
Besättningar
Analysen gjordes på data för perioden december 2008 
till november 2009 och inkluderade 4 757 kokontrollan-
slutna besättningar (95 % av alla besättningar var med i 
kokontrollen under hela perioden). I tabell 1 visas antalet 
besättningar per besättningsfaktor samt tionde, femtionde 
och nittionde percentilen för beräknat tankcelltal för varje 
besättningsfaktor. Besättningarna antogs ha lösdriftssystem 
om de mjölkade i grop, karusell eller AMS och uppbundet 
system om de hade högmjölksledning. Besättningar räk-
nades som SLB- eller SRB-besättningar om minst 80% av 
djuren var av endera rasen. 

Besättningsfaktor Kategori Antal Tankcelltal, percentiler
10e 50e 90e

Besättningens ras *** SRB 1 237 123,5 208,4 318,0

SLB 1 316 145,6 235,3 364,3

SRB*SLB 1 933 139,6 222,2 334,1

Övriga 271 127,8 222,4 357,6

Medelkoantal *** <50 2 437 121,3 207,9 332,4

50-99,9 1 584 150,7 232,0 338,5

≥100 736 169,9 251,4 359,6

Stallsystem *** Lösdrift 1 269 158,0 245,9 356,5

Uppbundet 3 489 130,0 215,3 332,7

Produktionsform * Konventionell 4 389 135,1 221,4 340,0

KRAV 369 141,8 234,0 347,0

Medelavkastning *** <8 875 1584 143,6 245,6 375,4

8 875- 9 888 1589 139,9 224,5 333,3

> 9 888 1584 124,9 202,9 300,0

* anger signifikansnivå 0,95, ** anger signifikansnivå 0,99 och *** anger signifikansnivå 0,999 i den univariabla analysen.

Tabell 1.  Antal besättningar och 10e, 50e och 90e percentilen för tankcelltal (1 000 celler/ml) per besättningsfaktor, samt signifikansnivå i 
den univariabla analysen. För 4757 kokontrollanslutna besättningar december 2008 – november 2009. 

Celltal i olika besättningstyper

Marie Jansson Mörk, Charlotte Hallén Sandgren
Svensk Mjölk, Box 210, 101 24 Stockholm
Marie.mork@svenskmjolk.se
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Statistisk analys
Analysen av associationer mellan tankcelltal och besätt-
ningsfaktorer gjordes med linjär regression och med 
logitmerat tankcelltal som beroende variabel. Initialt tes-
tades alla besättningsparametrar i en univariabel analys 
(modeller där associationen mellan tankcelltalet och varje 
besättningsfaktor testas var för sig). Kontinuerliga variab-
ler (medelkoantal och medelavkastning) kategoriserades 
eftersom de inte var linjärt relaterade till tankcelltalet. Där-
efter testades associationer mellan beräknat tankcelltal och 
de besättningsfaktorer som hade ett p-värde<0,2 i den 
univariabla analysen i en multivariabel analys. Besättnings-
faktorer med ett p-värde ≥0,05 plockades bort en efter en 
(den med högst p-värde först) tills alla återstående hade 
ett p-värde <0,05. När en besättningsfaktor plockades ur 
modellen kontrollerades att den inte påverkade de kvar-
varande skattningarna med mer än 25% (confounding). 
Interaktioner mellan besättningsparametrar i den slutliga 
modellen testades.  

För att utvärdera om modellen passade data testades 
antagandet om lika varians genom att plotta standardiserade 
residualer mot beräknat tankcelltal. Huruvida residualerna 
var normalfördelade bedömdes med visuell granskning av 
Q-Q plottar och DFITS beräknades för att upptäcka obser-
vationer som påverkade modellen i hög grad. Den slutliga 
modellen jämfördes med modell där observationer med 
extrema residualvärden (>3 eller <-3) exkluderades för att 
se hur dessa observationer påverkade modellen. 

Resultat och diskussion
Alla besättningsfaktorer var signifikanta i den univariabla 
analysen (signifikansnivåer visas i tabell 1) och inkluderades 
i den multivariabla analysen. I den slutliga modellen var 
besättningens ras, medelkoantal, stallsystem och medel-
avkastning statistiskt säkerställt associerat till tankcelltal 
(tabell 2). Däremot var det ingen statistiskt säkerställd 
skillnad mellan konventionella och KRAV-anslutna besätt-

ningar. Interaktioner mellan besättningsfaktorer var inte 
statistiskt säkerställda.

Besättningens ras
Det skattade tankcelltalet var lägre SRB-besättningar än i 
SLB- eller SRB*SLB-besättningar. SLB-besättningar hade 
också högre skattat tankcelltal än SRB*SLB-besättningar 
och besättningar med övriga raser. Skillnaden mellan SRB- 
och SLB-besättningar överensstämmer med tidigare studier 
(Ekman, 1998; Nyman, 2007; Waller et al. 2009; Sun-
berg et al. 2009). I den här studien hade besättningar med 
kor av SLB-ras 1,14 gånger högre beräknat tankcelltal än 
besättningar med kor av SRB-ras. För besättningar med 
uppbundet system, <50 kor, en avkastning på <8 875 kg 
ECM var det skattade tankcelltalet ca 215 000 celler/ml 
med kor av SRB-ras och ca 245 000 celler/ml för kor av 
SLB-ras. 

Medelkoantal
Besättningar med ett medelkoantal på <50 kor hade lägre 
skattat tankcelltal än besättningar med högre medelkoantal 
och besättningar med 50–99 kor hade lägre skattat tank-
celltal än besättningar med ≥100 kor. Besättningar med ett 
medelkoantal >100 kor hade 1,19 gånger högre tankcelltal 
än besättningar med ett medelkoantal <50 kor. För SRB-
besättningar med lösdriftssystem, en medelavkastning på 
8 875–9 888 kg ECM och <50kor eller >100 kor var det 
skattade tankcelltalet 199 000 celler/ml respektive 236 000 
celler/ml. Resultaten överensstämmer med tidigare publi-
kationer (Valde, 1997; Ekman, 1998) Ekman (1998) fann 
flera skötselfaktorer som påverkade celltalet på besättnings-
nivå och som kan kopplas ihop med besättningens storlek, 
t.ex. skötselrutiner, antal anställda och smittryck. 

Stallsystem
Det skattade tankcelltalet var statistiskt säkerställt högre i 
besättning med lösdriftssystem jämfört med besättningar 

Faktor Kategori Estimat SE p-värde 95 % KI

Konstant 5,37 0,01 <0,001 5,35- 5,40

Besättningens ras SRB baslinje

SLB 0,13 0,01 <0,001 0,10- 0,16

SRBxSLB 0,05 0,01 <0,001 0,02- 0,07

Övriga 0,02 0,02 0,44 -0,03- 0,06

Medelkoantal <50 baslinje

50–99,9 0,11 0,01 <0,001 0,08- 0,13

≥100 0,17 0,02 <0,001 0,13- 0,21

Stallsystem Uppbundet baslinje

Lösdrift 0,03 0,01 0,04 0,00- 0,06
Medelavkastning (kg ECM) <8 875 baslinje

8 875–9 888 -0,11 0,01 <0,001 -0,13- -0,08

  >9 888 -0,23 0,01 <0,001 -0,25- -0,20

Tabell 2.  Besättningsfaktorer signifikant associerade till log (beräknat tankcelltal (1 000-tal)). Associationer testades med linjär regression.
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med uppbundet system. Skillnaden var dock ganska liten 
(1,03 gånger högre i besättningar med lösdriftssystem). 
För besättningar med ett medelkoantal på 50–99,9 kor, 
kor av SRB-ras och en medelavkastning på <8 875 var 
247 000 celler/ml i besättningar med lösdriftssystem och 
240 000 celler/ml i besättningar med uppbundna system. 
Valde et al. (1997) fann ingen skillnad i tankcelltal mellan 
besättningar med uppbundet system och besättningar med 
lösdriftssystem. Skillnaden mellan lösdriftssystem och upp-
bundna system beror sannolikt på besättningar med robot-
mjölkning. När modellen testades med mjölkningssystem 
(robot, grop, karusell eller högmjölksledning) istället för 
stallsystem hade besättningar med robotsystem statistiskt 
säkerställt högre beräknat tankcelltal än besättningar med 
högmjölksledning eller grop. Det var ingen skillnad mellan 
de andra mjölkningssystemen (resultat visas inte). Skillna-
den i beräknat tankcelltal mellan besättningar med upp-
bundet system och besättningar med robotmjölkning var 
ca 15 000 celler/ml. 

Avkastning
Besättningar med en medelavkastning på <8 875 kg ECM 
hade högre skattat tankcelltal än besättningar med högre 
medelavkastning och besättningar med en medelavkastning 
på 8 875–9 888 kg ECM hade högre skattat tankcelltal 
än besättning med >9 888 kg ECM. Besättningar som 
tillhörde den tredjedel av besättningar med lägst medelav-
kastning hade 1,3 gånger högre skattat tankcelltal jämfört 
med besättningar som tillhörde den tredjedel med högst 
medelavkastning. För besättningar med kor av SRB-ras, 
uppbundet system, 50–99,9 kor och <8 875 eller <9 888 
kg ECM var det skattade tankcelltalet 240 000 celler/ml 
respektive 190 000 celler/ml. Ett negativt samband mellan 
avkastning och celltal har visats tidigare (Barkema et al. 
1998; De Vliegher et al., 2004). 

Produktionssystem
I den här studien var det ingen statistiskt säkerställd skill-
nad i tankcelltal mellan konventionella och KRAV-anslutna 
besättningar. Medianen för tankcelltal var något högre i 
KRAV-anslutna besättningar jämfört med konventionella 
besättningar (234,0 respektive 221,4) men den skillnaden 
kan troligtvis förklaras av skillnader i övriga besättnings-
faktorer. Bland KRAV-anslutna besättningar var andelen 
besättningar med ett medelkoantal <50 kor lägre och 
andelen besättningar med en medelavkastning <8 875 kg 
ECM och lösdriftssystem var högre jämfört med andelen 
i de konventionella besättningarna. Resultatet överens-
stämmer med en nyligen publicerade jämförelse av hälsa 
i ekologiska och konventionella besättningar (Fall, 2009). 
Sundberg et al. (2009) fann inte heller några statistiskt 
säkerställda skillnader mellan KRAV-anslutna och konven-
tionella besättningar när de justerade för mjölkavkastning. 

Sammanfattning
Sambandet mellan beräknat tankcelltal och fem besätt-
ningsfaktorer (besättningens ras, medelkoantal, stallsys-

tem, produktionsform och medelavkastning) undersöktes 
för 4 758 kokontrollanslutna besättningar under perioden 
december 2008 till november 2009. Det fanns ett sta-
tistiskt säkerställt samband mellan beräknat tankcelltal 
och besättningens ras, medelkoantal, mjölkavkastning och 
effekten av stallsystem där stallsystem hade minst påverkan 
på tankcelltalet. 
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Bakgrund
Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen 
hos mjölkkor. Det är även den sjukdom hos kor som leder 
till flest antibiotikabehandlingar. Ungefär 20 procent av 
de svenska korna behandlas varje år med antibiotika för 
mastit under laktation. 

De subkliniska mastiterna förlöper utan kliniska 
symtom och är därför svårare att upptäcka i mjölkbesätt-
ningen. Kontroll av subklinisk mastit är viktigt eftersom 
subklinisk mastit ger ett förhöjt celltal, sänkt mjölkproduk-
tion, ökad antibiotikaanvändning och risk för smittsprid-
ning i besättningen. För att kunna sätta in rätt förebyg-
gande åtgärder för en bättre juverhälsa bör man känna till 
vilka bakterier som orsakar mastit. Det är också viktigt att 
känna till resistensläget hos de aktuella bakterierna eftersom 
antibiotika är ett viktigt redskap i mastitbekämpningen.

För några år sedan utfördes en stor studie på kliniska 
mastiter hos svenska mjölkkor (Ericsson Unnerstad et al 
2009, Bengtsson et al 2009). Den visade att Staphylococcus 
aureus (21%) var den vanligaste orsaken till klinisk mastit, 
följt av Escherichia coli (16%), Streptococcus dysgalactiae 
(16%), Streptococcus uberis (11%), koagulasnegativa sta-
fylokocker (KNS) (6%), Arcanobacterium pyogenes (6%) 
och Klebsiella spp. (4%).

Någon liknande studie har inte gjorts på subkliniska 
mastiter och syftet med denna studie var därför att under-
söka agens och resistens hos bakterier från kor med sub-
klinisk mastit.

Material och metoder
Under 2008 och 2009 togs mjölkprov från kor med subkli-
nisk mastit. Definitionen på subklinisk mastit var att kon 
antingen skulle ha ett celltal från den senaste provmjölk-
ningen på över 200 000 celler/ml och ett celltal på mindre 
än 100 000 celler/ml tidigare provmjölkningar (kategori 
nyinfekterad) eller ha ett celltal på över 300 000 celler/
ml både tidigare och senaste provmjölkningen (kategori 
kroniker). Dessutom skulle kon vara frisk och inte ha några 
synliga mjölkförändringar. En ko från varje kategori prov-
togs per besättning. Korna valdes också ut med hjälp av 
en slumpsiffra som fanns på remissen. Mjölken paddlades 
med CMT och om CMT var över tre provtogs kon av 
veterinär och provet skickades sedan till SVA för odling 
och resistensbestämning.

Resultat
Totalt analyserades mjölkprov från 626 kor från totalt 232 
besättningar. Besättningar från alla husdjursföreningsom-
råden provtogs och fördelningen provtagna besättningar 
över Sverige fördelade sig i stort sätt proportionellt lika 
som antal mjölkkoföretag per förening. Besättningsstor-
leken på de provtagna besättningarna var i medelvärde 91 
mjölkande kor (spridning 2–450 kor). Majoriteten (83%) 
av besättningarna hade konventionella mjölkningssystem, 
medan 15% hade mjölkningsrobot. Drygt hälften av korna 
var av rasen Svensk Holstein (52%), 42% var Svensk röd 
och vit boskap medan resterande var korsningar eller av 
annan ras. Dygnsavkastningen vid senaste provmjölkning 
närmast provtagning var i medelvärde 31,5 kg mjölk (sprid-
ning 7–55kg) och i medeltal provtogs korna dag 175 efter 
kalvning (spridning 2–697 dagar efter kalvning). Kor i 
laktation 1 tom 9 provtogs, där fördelningen var 32% 
förstakalvare, 26% andrakalvare, 21% tredjekalvare och 
21% fjärdekalvare och äldre.

Växt av specifik juverpatogen sågs i 358 (57%) prover. 
Ingen växt sågs i 143 (23%) prover och i 125 (20%) prover 
sågs blandflora. De vanligaste förekommande bakterierna i 
denna studie var S. aureus och KNS följt av S. uberis, S. dys-
galactiae, E. coli, och övriga streptokocker . Tre procent av 
S. aureus och 36% av KNS var betalaktamasproducerande 
(pc+). I övrigt var isolaten känsliga för de flesta testade 
antibiotika. För detaljerad information om fördelningen av 
agens se bild 1 för andelen fynd av totala antalet odlingar 
och bild 2 för andelen fynd av positiva odlingar. Resultaten 
presenteras hopslagna, eftersom det inte var några större 
skillnader mellan nyinfekterade kor och kroniker. 

Diskussion
Staphylococcus aureus och KNS var de vanligast förkom-
mande bakterierna i denna studie. Detta både liknar och 
skiljer sig från andra studier. Flera internationella studier 
(Schällibaum, 1999, Poelarends et al., 2001, Gianneechini 
et al., 2002) beskriver att S. aureus är vanligast vid subkli-
nisk mastit. I en amerikansk studie (Wilson et al., 1997) 
kom S. aureus först på tredje plats (19% av positiva prover) 
liksom i en studie från England och Wales (Bradley et al., 
2007) där KNS var allra vanligast (24% av positiva prover) 
medan andelen S. aureus var 8%. I en finsk studie (Pitkälä 
et al., 2001) var andelen KNS nästan 50% och andelen 
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S. aureus var 10%. Det är dock svårt att jämföra studier 
eftersom urvalet av kor, provtagning och odling skiljer sig 
åt. Vad som är ett positivt odlingsprov skiljer sig också åt 
mellan studier. 

Anledningen till varför S. aureus och KNS är vanligast 
under svenska förhållanden är inte helt lätt att svara på. 
Inhysningssystem och besättningsstorlek har betydelse. 
S. aureus är vanligast i uppbundna besättningar (Erics-
son Unnerstad et al., 2009) och då Sverige fortfarande 
har en stor andel sådana besättningar kan det vara en av 
orsakerna. Emellertid går strukturomvandlingen i svensk 
mjölkproduktion snabbt. Besättningarna blir större och 
fler blir lösdrifter, ofta med automatisk mjölkning. Typ av 

agens och resistensmönster kan därför komma att ändras 
i framtiden. Det är därför önskvärt att liknande studier 
upprepas med några års mellanrum. 

Förekomsten av resistens var låg bland bakterierna i 
denna studie. Det är i enlighet med SVARM 2009 som 
anger att resistensläget bland svenska mjölkkor är gott. 
Förekomsten av betalaktamasproduktion var överraskande 
låg hos S. aureus, viket är glädjande då det är en bakterie 
som orsakar stora problem i många svenska besättningar. 
Dock var förekomsten av betalaktamasproduktion relativt 
hög bland KNS. Orsaken till detta är inte helt klar. Jämfört 
med flera andra länder är förekomsten dock fortfarande 
låg. KNS är en heterogen grupp bakterier som kan orsaka 

Bild 2.  Fördelningen av positiva odlingsfynd (n=358) vid subklinisk mastit.

Bild 1. Fördelning av odlingsfynd totalt (n=626) vid subklinisk mastit.
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allt från inga till svåra besättningsproblem. Det kan vara 
bra att vid problem med KNS ha den förhållandevis höga 
betalaktamasproduktionen i åtanke, eftersom vanligt peni-
cillin då är verkningslöst. 

Det här är den första nationella studien över agens och 
deras resistens vid subklinisk mastit hos svenska mjölkkor. 
Trots det relativt låga antalet prover gör vi ändå bedöm-
ningen att studien är representativ, eftersom vi använt 
strikta inklusionskriterier och dessutom provtagit kor över 
hela Sverige. 

Konklusion
Staphylococcus aureus och KNS är de bakterier som oftast 
orsakar subklinisk mastit hos svenska mjölkor. Resistensen 
är låg, men en relativt hög andel av KNS är betalaktamas-
producerande. 

Summary
A nationwide survey on the microbial aetiology of cases 
of subclinical mastitis in dairy cows was carried out on 
dairy farms in Sweden. The aim was to investigate the 
microbial panorama and the occurrence of acquired anti-
microbial resistance. In total, 626 quarter milk samples 
were collected from 232 farms from February 2008 to 
February 2009, and data on management and demography 
were collected at sampling by means of a questionnaire. In 
total, 358 (57%) bacteriological diagnoses were made. The 
most common isolate was Staphylococcus aureus (S. aureus ) 
(16%) and coagulase-negative staphylococci (CNS) (16%), 
followed by Streptococcus uberis (8%), Streptococcus dysga-
lactiae (7.5%) and Escherichia coli (3%). Samples with no 
growth or contamination constituted 23% and 20% of 
the diagnoses, respectively. Three percent of S. aureus and 
36% of CNS were positive for betalactamase production. 
Otherwise, bacteria in this study for the most part were 
susceptible to antimicrobials

The conclusion of the study is that Staphylococcus aureus 
and coagulase-negative staphylococci are the most common 
causative pathogens of subclinical mastitis in Swedish dairy 
cows. The study also shows that bacteria associated with 
subclinical mastitis for the most part are susceptible to 
antimicrobials used in therapy but resistance to penicillin 
in CNS is not uncommon.
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Introduction
Since 1990, mastitis caused by Streptococcus agalactiae (S. 
agalactiae) has at least in Denmark been thought of as a 
curiosity with a low number of herds being infected, and 
only few of the infected herds have reported on udder 
health problems caused by S. agalactiae.

Several reports have stated that we have to take S. 
agalactia infections in dairy cattle in the Nordic counties 
seriously. (Katholm 2010, Landin 2010 and Whist and 
Sølverød 2010).

S. agalactiae is a highly contagious obligate intramam-
mary bacteria, which usually causes subclinical mastitis in 
dairy cows (Agger et al 1994). Many human adults are 
colonised with group B streptococcus (GBS) in the genital 
and gastrointestinal tracts. Since the 1970s GBS has been 
the main cause of sepsis and meningitis in newborn chil-
dren in the western world (Schuchat 1999). The increase 
in invasive GBS infections in human beings in Denmark 
from 1988–2002 (Ekelund et al 2005) is threefold.

Denmark is one of few countries that have continued 
surveillance of all dairy herds for infection with S. agalactiae 
in bulk tank milk (BMT) samples. In 1963, a program 
for surveillance and eradication was started. Eradication 
was compulsory until 1988. In 1995, the governmental 
contribution to eradication in herds stopped. There have 
been different changes in the program, for instance in the 
regulation of cattle trade. The latest regulations from 2005 
are still valid. These regulations prohibit cows from infected 
herds to participate in fairs, and owners of infected herds 
must notify all persons in contact with the herd.

The prevalence of infected herds decreased from 
20–30% in the 1950s down to 1.9% in 1979 (Jensen 
1980). From 1980 until 1992 the prevalence varied around 
1-2% (Agger et al. 1994).

Since the start of the program in 1963, it has under-
gone several changes and since then there have been a 
series of reports on the program (Jensen 1976, Andersen 
and Huda 1995, Andersen et al 2003, Pedersen et al 2004, 
Katholm and Rattenborg 2009, Katholm and Rattenborg 
2010). 

History
Our experience is that we can find a 200 cow herd 

infected in a Bulk Tank Milk (BTM) sample (inoculum 
120μl) although only one cow is found infected in the 

testing of all quarters. The new infection rate is difficult 
to reduce even in a period with an intensified eradication 
program (Andersen and Huda 1995). 

Pedersen et al. (2004) summarized observations from 
1299 herd investigations in 1076 newly infected herds 
including quarter samples from 56 133 cows. Overall, 10% 
of the cows in a newly infected herd were infected. Of the 
herds, 37% had less than 5% infected cows, and 1.2% of 
the herds had more than 50% infected. Of lactating cows in 
first lactation, 5.8% were infected, whereas 16.6% of cows 
in fifth lactation were infected. Of the infected lactating 
cows, 65.0% had only one quarter infected. Among the 
8 268 positive cows 25.8% of the cows hat CMT value 
1, and 11.8%, 11.9% 18.2% and 32.2%, resp., had the 
CMT values 2, 3, 4 and 5.

Jensen (1982) found that cows infected with human 
strains were demonstrated to have a higher self-cure rate 
than cows infected with bovine strains. Agger et al. (1994) 
found that their results indicated that purchase of cows or 
heifers increases the risk of a new S. agalactiae herd infec-
tion, and as early as 1965 Livoni and Mølgaard presumed 
that more than half of the new infections were introduced 
by human carriers. 

Somatic cell count (SCC) , total bacterial count (TBC) 
and milk production
It is well-known that infection with S. agalactiae will 
increase the SCC at cow level and herd level. On the other 
hand, the variation in number of infected cows in a herd 
and the cyclic shedding of bacteria from infected cows 
makes it difficult to predict the influence of the infection 
on the herd SCC and thereby also the possibility to reduce 
the Bulk Tank SCC (BTSCC) after eradication. 

From figure 1 appears that there is a constant difference 
of around 25 000 higher BTSCC for milking herds in the 
B-register. From figure 2 appears that there is a constant 
difference of around 2 000–3 000 higher TBC for milking 
herds in the B-register. 

The influence of S. agalactiae infection on the TBC 
is also known from the literature. Samples of BTM from 
infected herds contain bacterial counts in the range of 
20 000–100 000 CFU/ml (Hoogan and Smith 1992). 
Cows at the beginning of the infection shed up to 108 
CFU/ml, one single cow can bring the TBC in a herd with 
1 000 cows to 100 000 (Guterbock and Blackmer 1984). 

Streptococcus agalactiae in the Nordic Countries

Jørgen Katholm 
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Infected herds were 5.48 times as likely to be penalized as 
uninfected herds. Penalties are imposed when standard 
plate count exceeds 50 000 CFU/ml (Keefe et al 1997).

Production loss in cows infected with S. agalactiae has 
reasently been bublished by Schukken et al. (2009). They 
investigated the loss of milk production per day in a linear 

mixed model with milk production per day as outcome 
variable and found that the loss per day was 3.6 kg for 
cows infected with S. agalactiae compared to culture nega-
tive cows.

Present situation of S. agalactiae infection in dairy 
cattle in the Nordic countries
Denmark.
As can be seen from figure 3, the increase in the prevalence 
of infected herds is now rather severe, with 6.1% of milk-
ing herds being registered as infected with S. agalactiae. 
A beginning increase with a rise to 3% in 2003 was also 
reported by Pedersen et al. (2004). 

Sweden
The present situation in Sweden was reported at the 
NMSM seminar in Denmark, June 2010, and later in a 
IDF report, Landin (2010).

In Sweden ,SCC is significantly 15% higher on farms 
with AMS compared to the geometric mean in control 
herds. Since sporadic reports from AMS also have indicated 
an increase in mastitis caused by S. agalactiae, a screening 
of herd prevalence of the bacteria was performed during 
the first 6 months of 2010.

BTM samples were taken manually in tubes with bro-
nopol by veterinarians or technicians. The samples were 
sent by mail to National Veterinary Institute in Uppsala 
and frozen upon arrival at the laboratory.

The frozen samples were packed and forwarded, 
chilled, to the Finnzyme Laboratory in Finland and tested 
with PathoProof Mastitis PCR Assay. A total number of 
465 samples were collected, corresponding to 84% of the 
AMS herds in Sweden.

S. agalactiae and S. aureus were detected in 23 and 221 
of the herds, respectively. This means that the herd preva-
lence for S. agalactiae in this investigation was 5%, and 
that S. aureus was at hand in every second Swedish AMS. 

Important experiences in Swedish eradication of S. 
agalactiae are that the transition period is vital and often 
with inadequate biosecurity. Another remark is that screen-
ing, culling and treating is of no use without a functional 
segregation plan.

Figure 1:  The geometric mean of SCC each week in 2009 for 
261 milking herds in the B-register compared to dairy herds not 
registered in the B-register. 

For Arla suppliers the geometric mean will be based on BTSCC at 
each delivery of milk, whereas for non-Arla suppliers this will be 
based on one testing each week. 

Figure 2:  The geometric mean of TBC each week in 2009 for 
herds in the B-register compared to dairy herds not registered in 
the B-register. 

The values are based on one measurement every second week, 
and for problem herds once a week. 

Bacteria Milk reduction kg/day sd p

 CNS + 0.45 0.12 <0.001

 S. agalactiae - 3.6 0.12 <0.001

 Streptococcus spp - 1.6 0.18 <0.001

 S. aureus - 1.8 0.18 <0.001

Table 1:  Production loss per day of cows infected with CNS, S. 
agalactiae, Streptococcus spp. and S. aureus compared to culture 
negative cows. 352 614 records from 4 200 full herd samplings.

Figure 3:  Prevalence in percent of herds in the B-register as of 31 
December.
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Norway
The present situation in Norway was reported at the 
NMSM seminar in Denmark, June 2010, Whist and 
Sølverød (2010).

Thanks to a long-standing control program, very 
little or no S. agalactiae mastitis has been encountered in 
Norway during the past decades. The Veterinary Institute 
and The Norwegian Cattle health Service stopped the 
annual BTM analysis in 1996, however, data from the 
Norwegian Dairy Herd Recording System has shown an 
increase in S. agalactiae infected cows, especially in large 
herds (> 35 cow-year) and in AMS herds. Based on this 
drift, The Norwegian Cattle Health Service decided to 
analyze BTM from all large herds in Norway.

BTM samples were collected from 936 large herds 
in November/December 2009. The BTM samples were 
drawn from the automatic system in the tank truck. After 
30 liters of milk had passed through the hose pipe, 100 
ml of milk were withdrawn from the pipe. The samples 
were delivered frozen to the mastitis laboratory in Molde 
where they were stored in the freezer. The samples were 
then shipped to Eurofins, Denmark.

Of the 936 BTM samples, 31 samples showed a CT-
value below 40. If we set the cut off point to 37, 21, herds 
were positive for S. agalactiae. Of these 21 herds, 10 herds 
used AMS and 11 herds used milk stalls. The herds were 
mainly located in mid-Norway and in the southwest of 
Norway. No positive herds were found in the northern 
part of Norway. 14 of the 21 herd owners were not aware 
that they had S. agalactiae in their herd since they did not 
practice to take milk samples from cows with clinical and 
subclinical mastitis. Of the 10 negative/doubtable herds, 
4 had isolated S. agalactiae from clinical and subclinical 
mastitis before the bulk milk samples were taken, however 
on a few individuals. 

Bacteriological culturing was also performed on the 
positive BTM samples. A total of 7 samples were positive, 
4 of them with a high CT value, 1 with a positive CT-value 
and 2 with a low CT value.

Finland
A nationwide survey was conducted in Finland in 2001 
to estimate the prevalence of bovine mastitis, distribu-
tion of mastitis pathogens, and in vitro antimicrobial 
susceptibility of different mastitis pathogens (Pitkala et 
al. (2004)). A total of 12,661 quarters of milk samples 

were collected from 3 282 dairy cows at 216 farms. They 
found 3 positive samples of S. agalactiae 0.02% of quar-
ters. They reported the prevalence of infected quarters in 
1995 to be 0.12%.

Faroe Islands
In April 2010, I had the opportunity to test BTM from 
all 30 milking herds on the Faroe Islands in collaboration 
with the dairy company MBM, and although the herd 
owners had no knowledge of infection with S. agalactiae, 
we found that 7 (23%) herds were positive for S. agalactiae 
in the PCR test. All 7 samples were then also tested posi-
tive by culture.

AMS and S. agalactiae
At the NMSM meeting in Storhogna, Vermdalen, Sweden 
2009, Sweden, Norway, Finland and Denmark all reported 
increasing problems with S. agalactia infections, and par-
ticulary in AMS herds. This has later been published by 
Sweden (Landin 2010), Norway (Whist and Sølverød 
2010) and Denmark (Katholm 2010).

We have investigated this problem and found that, 
overall, the risk of being registered in the B-register on 21 
December 2009 was 5.7% (193 out of 3 198) for a conven-
tionally milked herd, whereas an AMS herd had a risk of 
7.6% (65 of 795). This difference is statistically significant 
despite a weak p = 0.04. We know that AMS herds often 
have more than 100 cows, and that herds with more cows 
are more often registered in the B-register. 

If we take these two factors into account with a logistic 
regression with the two factors in an additive model, the 
statistic analyses cannot detect any significant effect of 
AMS. It was thereafter investigated if the different produc-
ers of AMS had an influence on the possibility of a herd 
being registered in the B-register. A simple comparison 
of the percentage of herds in the B register in relation to 
milking system and AMS producer is shown in table 3. 

A logistic regression with number of cows in the herd 
and the AMS producer show no statistic difference between 
VMS and herds without AMS, whereas the Lely herds are 
statistically different to the herds without AMS p = 0.04 
and to VMS p = 0.01. The estimated possibilities of being 
registered in the B-register compared to herd size is also 
tested, with VMS being lower and Lely and other producers 
being higher, than the herds without AMS this is constant 
for all herd sizes.

Country Number of herds All or selection Culture/PCR Reference
Denmark 4,258 All 4.6% / 7.3% Katholm 2010
Sweden 465 84% of all AMS - / 4.9% Landin 2010
Norway 936 Large herds

>35 cow-year
- / 3.3% Whist and Sølverød 2010

Finland (2001) 216 3,282 cows 0.09% of cows / - Pitkälä 2004
Faroe Islands 30 All - / 23% Katholm 2010

Table 2:  Present situation of S. agalactiae infection in dairy herds in Nordic countries.
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The difference seen in table 3 of the percent of herds 
being in the B-register in the various AMS systems, is not 
a consequence of difference in herd size or difference in 
trade pattern. We still need to look into a possible differ-
ence in S. agalactiae infection in the herds before changing 
to the AMS system.

S. agalactiae as a zoonose
Many human adults are colonised with group B streptococ-
cus (GBS) in the genital and gastrointestinal tracts. Livoni 
and Mølgaad (1965) presumed that more than half of the 
new infections were introduced by human carriers. This 
is still generally accepted in Denmark.

To test if the isolates from cows were different than 
those from the human population, we made a preliminary 
investigation of 25 isolates in 2009. Isolates from the 25 
herds were collected from the ordinary bulk tank milk 
samples in February 2009. All isolates were serotyped and 
sequence typed using multi locus sequence typing (MLST). 
Five herds had serotype Ia, two herds had serotype V, and 
two herds had serotype III, but 16 were non-serotypeable. 
Using MLST, the most common ST type was ST-1 found 
in 6 herds, ST-23 in 5 herds and ST-103 in 4 herds. Four 
isolates had an ST type of a new variant. In total, four dif-
ferent serotypes and 11 different ST were found. ST-103 
was only found in herds with acute infection. The seven 
known ST have previously been found in humans, and 5 
of these have been isolated from Danish new-born babies 
with severe infections. (Katholm and Lambertsen 2010).
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Herd type Number of herds % herds in B-register
Lely 401 10.2%
DeLaval 392 4.6%
Other AMS 67 9.0%
Conventional 3391 5.7%
Total 4251 6.1%

Table 3:  The estimated possibility of being registered in the 
B-register related to number of cows in the herd and AMS produ-
cer as of 21 December 2009. 
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Jordbruksverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att 
se över sina föreskrifter och komma med ett förslag 
för att möjliggöra villkorad läkemedelsanvändning till 

mjölkbesättningar. Med anledning av uppdraget gick en 
remiss ut för att berörda och intresseorganisationer skulle få 
möjlighet att yttra sig om vilka möjligheter och risker man 
såg i frågan. I mars 2010 sattes en projektgrupp samman 
som inledde sitt arbete med att göra en bakgrundsstudie för 
att gruppen skulle ha en ordentlig grund att stå på inför sitt 
fortsatta arbete. Därefter inleddes arbetet med att ta fram ett 
system för villkorad läkemedelsanvändning och organisera 
ett pilotprojekt för att testa systemet i fält under ett år. 

Den 15 september 2010 lanserades så pilotprojektet och 
ytterligare synpunkter inhämtades från berörda. Arbetet 
fortskrider just nu med att bearbeta underlaget till pilotpro-
jektet, utbilda veterinärer och lantbrukare och att kalibrera 
grupperna för användning av djurskyddsdeklarationen. 
Piloten beräknas köra igång under vintern 2010, och ska 
sträcka sig över ett år. När piloten är avslutad ska resultatet 
utvärderas och systemet ges sin slutgiltiga utformning som 
ska presenteras för Jordbruksverkets högsta ledning. Om 
förslaget antas så kommer det att börja gälla under 2012. 

Då min föredragstid är kort så kommer jag inte att kunna 
gå in närmare på de förutsättningar som gäller i pilot-
projektet. Jag vill dock betona att vi försöker vara så för-
utsättningslösa som möjligt i piloten – vi väljer inte ut 
föredömliga gårdar och veterinärer med specialutbildning 
på området, då vi inte är intresserade av ett resultat som 
säger att allt fungerar jättebra när specialister utför den 
villkorade läkemedelsanvändningen. Det skulle bara ge 
resultatet att vi inte kan sätta upp några krav på vilken 
utbildning, vilka kriterier etc. som måste uppnås för att 
villkorad läkemedelsanvändning ska tillåtas. Vad som styrs 
upp i piloten är däremot bland annat följande: 
• vilka symtom som djurhållaren ska kunna behandla, 
• vilka läkemedel som ska kunna nyttjas i villkorad läke-

medelsanvändning,
• hur täta besök den ansvarige veterinären ska behöva göra, 
• vilken utbildning djurhållaren ska genomgå innan han 

eller hon deltar i projektet.

Det är väldigt viktigt att vi för en levande och konstruktiv 
diskussion nu och under året som piloten fortgår om hur vi 

vill att den villkorade läkemedelsanvändningen ska fungera. 
Det är nu man har möjlighet att påverka systemet – när 
det väl har sin slutgiltiga utformning och föreskrifterna är 
i kraft så ska mycket mer till innan en ändring genomförs. 
Följ utvecklingen och gör er röst hörd!

Villkorad läkemedelsanvändning 
till mjölkbesättningar – verklighet 2012?

Lotta Ternström-Hofverberg
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping 
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Inledning
Strukturrationaliseringen inom svensk mjölkproduktion, 
har de senaste 10 åren, varit omfattande. Lönsamhetskra-
ven har inneburit många nya utmaningar för producenten, 
men också för de olika stödfunktioner, som denne anlitar, 
bl.a. besättningsveterinären.

Parallellt med denna rationalisering, har också samhäl-
lets krav, och behov av insyn, i djurproduktionen, ökat. 
Denna process har lett till diskussioner kring bl.a. djur-
skydd och läkemedelsanvändning. 

Besättningsveterinärens roll har förändrats, och kommer 
att förändras fortsättningsvis, och det är viktigt att hitta nya 
former för det veterinära arbetet. Former som tillgodoser 
produktionens behov av ekonomiskt fördelaktiga lösningar 
och samtidigt stärker veterinärens roll i husdjursproduktio-
nen, som hälsorådgivare och som garant för de krav som 
konsumenter och myndigheter ställer på en moden djur-
hållning. Ett av de områden som bör ses över, är formerna 
för läkemedelsanvändning.

Undertecknad ingår i en arbetsgrupp, VILA, sam-
mansatt av Jordbruksverket, som skall, via ett pilotförsök, 
undersöka möjligheterna av att införa en villkorad läke-
medelsanvändning till mjölkkor.

Nuvarande villkorad läkemedelsanvändning
För vissa djurslag, har det i snart 10 år, funnits ett lag-
stöd för att delegera vissa läkemedel till djurägare, för att 
behandla definierade symtom. Förutsättningarna har bl.a. 
varit att behandlande personal skall ha gått en utbildning, 
att man upprättat ett kontrakt med besättningsveterinären 
samt att behandlingarna journalförts. Vidare har förutsätt-
ningen varit ett besättningsbesök av veterinären, i normal-
fallet, var femte vecka.

I diskussion med kollegor, samt i en mindre intervjuun-
derökning gjord som ett förberedande arbete inför VILA 
uppdraget, har följande framkommit:

• I en del fall skrivs inga kontrakt som vidarebefordras till 
länsveterinären.

• Det föreskrivna besöksintervallet följs ej.
• En korrekt dokumentation av läkemedelanvändningen 

och/eller förskrivningen, sköts ej.
• På gårdar med anställd personal, sker administrering av 

läkemedel av obehörig personal.
• Myndighetstillsynen är bristfällig.

• Avvikelser från delegeringskontrakten, leder sällan till 
att dessa återkallas.

• I de fall ett kontrakt återkallas, kan ofta lantbrukaren få 
förnyat förtroende hos en annan veterinär.

Många veterinärer tycker det är svårt att ställa krav på 
djurägarna. Djurägarna är ofta starka och har, åtminstone 
i vissa delar av landet, inte svårt att hitta veterinärer som är 
mera följsamma till djurägarens krav. I kombination med 
brister i den offentliga tillsynen, uppträder därför lösningar 
på delegering, som inte följer lagstiftningen. 

Nuvarande läkemedelsanvändning till mjölkkor
Lagstiftningen föreskriver att behandling skall föregås av 
en klinisk undersökning av enskilda djur eller djurgrupper. 
Det har dock, på ett antal platser, utarbetats rutiner, i över-
enskommelse mellan djurägare och besättningsveterinär, 
som innebär olika grader av delegering av behandling-
arna av vissa diagnoser. På vissa håll har detta accentuerats 
genom att mjölkproduktion drivs av djurägare från länder, 
med en annorlunda syn på läkemedelsanvändning, än den 
traditionellt svenska. Det är inte ovanligt att producenten 
ställer krav på att ha läkemedel hemma, för att på eget ini-
tiativ, sätta in behandling. I samband med att varje enskilt 
djurs ekonomiska värde minskar, ses ett veterinärbesök 
till varje enskilt djur, som en onödig kostnad, och det har 
inte alltid varit svårt att hitta veterinärer som ställer upp 
på dessa krav.

Villkorad läkemedelsanvändning 
inom mjölkproduktionen
Jag är i grunden positiv till delegering under reglerade 
former. Det är en naturlig följd av den utveckling som 
mjölkproduktionen genomgår. Vissa hälso- och sköt-
selparametrar bör dock vara uppfyllda, för att man som 
producent, skall ha rättighet till villkorad behandling. En 
djurägare med hälsostörningar i sin besättning, lämpar 
sig inte för att på egen hand få initiera behandlingar utan 
behöver en mera aktiv veterinär insats.

Rätt upplagd kan detta innebära att lantbrukaren får 
ett incitament för att gå in i en modell för förebyggande 
hälsovård och/eller att förbättra sitt hälsoläge i syfte att få 
tillgång till tjänsten. På detta sätt kan veterinären förstärka 
sin roll i djurhälsoarbetet, istället för att enbart ses som en 
onödig kostnad.

Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkkor 
– hot eller möjlighet

Thomas Svensson, leg.veterinär, 
Specialistkompetens i nötkreaturens sjukdomar,
Distriktsveterinärerna, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
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Förutsättningen för att minimera potentiellt negativa 
effekter, är att tillsynen av såväl djurägare som veterinärer, 
avsevärt förbättras samt att delegeringen kopplas till krav 
på organiserad förebyggande hälsovård. 

Mjölken är ett livsmedel som har ett starkt konsument-
fokus och för att inte förtroendet för detta livsmedel skall 
minska, krävs en dokumenterad kontroll av läkemedelsan-
vändningen i varje enskild besättning. Dessutom måste 
delegeringen begränsas på ett sådant sätt, att djurskyddet 
inte äventyras eller att förekomsten av antibiotikaresistenta 
patogener, ökar.

Det är dessutom viktigt med klara riktlinjer för dele-
gerande veterinärer, kring de restriktioner och begräns-
ningar, som finns, i syfte att underlätta i diskussionerna 
med djurägarna. Enbart vissa, klart definierade symtom, 
skall få behandlas. Dessutom bör varje besök innehålla ett 
antal, i förväg definierade, kontrollpunkter, att gå igenom, 
t.ex. uppföljning av behandlade djur och undersökning 
av ”kritiska djurgrupper”, förutom läkemedelskontrollen.

Veterinärens roll i mjölkbesättningen
För att veterinären skall kunna försvara sin plats som sam-
arbetspartner inom mjölkproduktionen, är det vikigt att 
vi anpassar oss efter kundens villkor. Samtidigt finns det 
krav från konsumenter och samhället i stort, kring säkra 
livsmedel, gott djurskydd och en restriktiv antibiotikaan-
vändning. Jag ser det därför som ytterst viktigt att vete-
rinären får spela en större roll i produktionen av mjölk 
och kött, än vad som sker idag. Vi måste gå från fokus på 
akutsjukvård till förebyggande hälsovård och rådgivning. 
Detta motsvarar bättre behoven av veterinär kompetens 
och kan ekonomiskt försvaras inför producenten. Den vill-
korade läkemedelsanvändningen kan, rätt upplagd, skapa 
förutsättningar för ett mer behovsanpassat veterinärt arbete 
inom animalieproduktionen.

Summary
The structural rationalization within the dairy production, 
demands new way of working as a veterinarian. The typical 
acute treatment will be replaced by the necessity of pre-
ventive medicine and systematic veterinary input on herd 
level. A possible way to create this is to give the farmer an 
opportunity to introduce treatment of defined symptoms 
by himself. This has to be done under proper supervision 
and restricted to farms that reach a certain health status 
and which are included in some kind of preventive health 
programme.
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Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att 
utveckla djurhälsoarbetet i mjölkproducerande besätt-
ningar. Ett förslag har tagits fram som innebär att 

djurägaren i mjölkproducerande besättningar inte behöver 
tillkalla veterinär vid varje enskilt sjukdomsfall utan själv 
kan ha preparat hemma och kunna påbörja behandlingen 
omedelbart. Hur systemet ska utformas tas fram i ett pilot-
projekt som leds av Jordbruksverket i samverkan med olika 
myndigheter och organisationer.

Vi är i Sverige idag relativt restriktiva med förskrivning av 
antibiotika vilket gör att vi inte har lika stora problem med 
resistensutveckling som vissa andra länder. Resistensproble-
matiken är ett prioriterat område inom EU och Sverige har 
varit ledande i det arbetet. EU har i Codex varit pådrivande 
för att i vägledningar fastställa hur användningen av läke-
medel ska ske för att förebygga resistensutveckling. Codex 
vägledningar innehåller rekommendationer om mycket 
restriktiv användning av antibiotika under mycket kontrol-
lerade former, normalt veterinär förskrivning. 

Det finns en risk att livsmedelssäkerheten blir sämre 
med ökad tillgänglighet till olika läkemedel eftersom rester 
av t.ex antibiotika kan hamna i livsmedel. Ökad resistensut-
veckling kan också leda till användning av andra antibiotika 
med högre toxicitet, som i sin tur ytterligare kan äventyra 
livsmedelssäkerheten.

Resultaten från Livsmedelsverkets kontroll av läkemedels-
rester i kött visar att det hittats mycket få fall av antibiotika 
över gällande gränsvärde i slaktkroppar. År 2008 hittades 
endast tre positiva prov av drygt 1000 analyserade prov. 
Den använda metoden (LC MS-MS) kan hitta ca 25 olika 
typer av antibiotika i kött. I 300 analyserade mjölkprov 
hittades ett prov över gällande gränsvärde för penicillin. 

Den offentliga livsmedelskontrollen i primärproduktio-
nen är begränsad. Årligen kontrolleras ca 1% av det totala 
antalet primärproducenter, vilket idag i praktiken innebär 
att varje primärproducent får ett besök vart 100 år.

Att införa ett system med villkorad användning av 
läkemedel till kor kan innebära en risk för ökad antibioti-
kaanvändning och därmed en risk för ökat antal fynd av 
antibiotika i livsmedel. Det är viktigt att Jordbruksverket 
i sitt uppdrag utvärderar de eventuella negativa effekter 
som ett införande av villkorad användning kan innebära. 

Detta utgör ett viktigt underlag för beslut om införande 
av ett sådant system och eventuella behov av ökade kon-
trollinsatser.

Villkorad läkemedelsanvändning till mjölkkor

Ingrid Nordlander
Statsinspektör
Enheten för kontrollprogram, Livsmedelsverket
Box 622, 751 26 Uppsala
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Bakgrund
Under ett års tid (okt 2008–okt 2009) genomfördes 
projektet ”Satsning på förebyggande åtgärder för läke-
medelshantering och journalföring avseende kalvar inom 
mjölkproduktionen”.

Syftet med projektet har varit att undersöka om vill-
korad läkemedelsanvändning för kalvar kan vara en viktig 
åtgärd för att komma tillrätta med felaktig antibiotikaan-
vändning till kalvar och bristande journalföring av kalv-
sjukdomar och samtidigt med ökad veterinär medverkan i 
förebyggande kalvhälsovård kunna motverka utvecklingen 
mot ökad kalvdödlighet och -sjuklighet i landets allt större 
mjölkproducerande besättningar. 

Kalvprojektet var ett samarbete mellan stat och näring 
där representanter från Svensk Mjölk, SLU, SVA, Distrikts-
veterinärerna och Svenska Djurhälsovården ingick. Veteri-
närteam med en djurhälsoveterinär och en besättningsve-
terinär bildades i sju olika områden från Värmland i norr 
till Skåne i söder. Besättningar med > 100 kor anslutna 
till kokontrollen slumpades ut och 3–5 besättningar per 
område deltog, sammanlagt 30 representativa gårdar. 

Vid projektets början utbildades mjölkföretagare och 
kalvskötare både i teori, genom föreläsningar, och i prak-
tik, på gården, av veterinärteamen. Besättningsveterinären 
fyllde vid start, halvtid och avslutning i ett protokoll med 
uppgifter om journalföring, läkemedelshantering, kalvarnas 
välfärd, kalvdödlighet, antalet behandlingar och åtgärder 
att genomföra. Var 5–8:e vecka besöktes gården av besätt-
ningsveterinären för kontroll av läkemedelsbehandlingar. 

Resultat
Från protokollet
Journalföringen förbättrades avsevärt under projektets 
gång. Vid starten hade 30% av besättningarna godkänd 
journalföring och 25% underkänd journalföring. Vid slut-
besöket hade 80% godkänd journalföring och ingen var 
underkänd utan de övriga hade mindre avvikelser. Valet av 
antibiotika hade under projektets gång blivit mer relevant 
för diagnoserna lunginflammation och diarré. Penicillin 
ökade som förstahandsval vid antibiotikabehandlingar 
mot lunginflammation, från 45% vid första besöket till 
69% vid slutbesöket. Diarréer behandlades mer sällan med 
penicillin vid slutbesöket, 17% vid första besöket och 1% 
vid slutbesöket. 

Kalvarnas välfärd bedömdes utifrån andelen magra, 
smutsiga och skadade kalvar samt förekomst av hosta eller 

sugbeteende. Välfärden förbättrades väsentligt för samtliga 
parametrar från startbesöket till slutbesöket. Besättnings-
veterinärerna uppmanades även att föreslå åtgärder för att 
förbättra kalvarnas hälsa. De flesta åtgärderna handlade 
om optimering av kalvarnas närmiljö samt om råmjölks-
utfodring. Två av tre åtgärder hade genomförts vid slut-
besöket. Lätt att genomföra var journalföring och en mer 
kontrollerad råmjölksutfodring och svårare att förändra var 
bland annat obduktion av självdöda eller avlivade kalvar 
eller ombyggnad. 

Intervju med besättningsveterinärerna
Veterinärerna ansåg inte att kalvhälsan generellt hade för-
bättrats, däremot påpekar de att detta var mycket varie-
rande från gård till gård. De flesta tyckte att de blivit mer 
engagerade i kalvhälsan genom projektet. Förtroendet för 
djurägarna var stort hos veterinärerna och de tyckte att 
den villkorade läkemedelsanvändningen sköttes korrekt. 
Veterinärerna var eniga om att de ville fortsätta med detta 
arbetssätt, men nämnde även att tillsyn från Länsstyrelsen 
samt samarbete mellan veterinärer i samma område krävs 
för att det ska fungera. Det var ibland svårt att få besöken 
genomförda inom rätt tidsintervall ansåg veterinärerna. 
Detta kunde bero på att akutsjukvård kom före eller att 
djurägaren eller veterinären fick förhinder den bokade 
dagen. Samarbetet med en djurhälsoveterinär ansågs av 
samtliga veterinärer som mycket positivt. Veterinärerna 
ansåg också att gården skall vara ansluten till Djurhälso-
vårdens lilla paket för att få ha villkorad läkemedelsanvänd-
ning. Då kan provtagning utföras vid behov. Veterinärerna 
var eniga om att inte alla gårdar skall ha villkorad läke-
medelsanvändning och kanske inte heller alla veterinärer. 
Grundläggande kalvskötsel bör vara uppfylld och det ska 
finnas en öppenhet till förändring hos mjölkföretagaren. 
Det går inte att bara få antibiotika för att stötta kalvarna 
och sedan fortsätta som förut. 

Citat från en av veterinärerna ”…man blir extra medveten 
om veterinärens roll och vikten av att ha kraft och pondus att 
sätta ner foten och kunna säga var gränsen går. Jag känner 
starkt att om det blir aktuellt med utökad delegering i fram-
tiden är det inte bara djurägarna som bör gå utbildning utan 
även de ansvariga veterinärerna. Jag anser inte att vilken 
veterinär som helst ska kunna ansvara för delegerade behand-
lingar utan att man ska ha någon typ av ”certifiering” för att 
få utföra sådana uppdrag.”. 

Erfarenhet från fältet – kalvprojektet 

Emma Lindgren, distriktsveterinär Medförfattare: Charlotte Hallén Sandgren
Distriktsveterinärerna Svensk Mjölk, Chef Djurvälfärd
Afsengatan 3, 532 37 Skara
E-post: emma.lindgren@dv.sjv.se 
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enkät från mjölkföretagarna
Djurägarna var positiva till att en veterinär kommer på 
regelbundna besök och mycket positiva till att kunna dis-
kutera kalvskötsel och ha fokus på kalvarna när veterinären 
kommer. 7 av 10 gårdar tyckte att kalvhälsan hade förbätt-
rats under projektet och 4 av 5 hade blivit mer engagerade 
i kalvhälsan. Djurägarna tyckte sig även ha haft stor nytta 
av veterinärbesöken och att besöken varit givande och ville 
gärna utnyttja sig av denna tjänst i framtiden. 73% av 
besättningarna hade även gjort förändringar för att opti-
mera kalvarnas miljö. 

Djurägarna var eniga med veterinärerna att villkorad 
läkemedelsanvändning inte skall användas om grundläg-
gande kalvskötsel inte är uppfylld. Om journalföring och 
överenskommelserna i kontraktet mellan djurägare och 
veterinär inte sköts korrekt skall den villkorade läkeme-
delsanvändningen dras in. Citat: ”Om kalvhälsan är mycket 
dålig kanske man först och främst ska åtgärda miljön där 
kalvarna finns. Det finns inga mediciner mot dålig miljö.” 

Det positiva med projektet ansågs vara att snabbt kunna 
sätta in behandling och hjälpa sjuka djur samt att ha sam-
arbete med veterinären och att veterinären har tid och 
kommer när djuren är friska samt utbildning i kalvhälsa. 
Citat ”Mycket bra initiativ till projekt. Mycket handlar nog 
om att ha bra rutiner och veta hur man ska behandla. Hjälpen 
och instruktioner/odling på diarré och lunginflammationer 
var bra så man får veta vilka smittor man har. 2008 hade 
vi 6% kalvdödlighet, hittills i år har en kalv dött på 111 
kalvningar.”

Diskussion
Under projektet fick veterinärerna använda likadana kalv-
hälsoprotokoll, behandlingsjournaler och en avstämnings-
lista för utlämning av mediciner som stöd i att bedöma 
kalvhälsan på gården samt för att följa upp läkemedelsbe-
handlingar och hur mycket läkemedel som använts. Fram-
förallt kalvhälsoprotokollet som användes vid start, halvtid 
och avslutning underlättade för veterinärerna att få en över-
blick om kalvarnas välfärd. I protokollet skulle veterinären 
notera andelen (%) magra, skadade och smutsiga kalvar, 
vilket gjorde att gårdarna kunde jämföras med varandra. 

Journalföring, läkemedelshantering och kalvarnas väl-
färd förbättrades kraftigt under projektet, vilket var förvän-
tat. Såväl veterinärerna som mjölkföretagarna var generellt 
positiva till arbetssättet och ansåg att målet att sätta fokus 
på kalvhälsan hade uppnåtts. Ett stort antal förändringar 
i syfte att förbättra kalvhälsan genomfördes med beredvil-
lighet ute på gårdarna. Genom att ge förslag på åtgärder 
för att förbättra kalvhälsan visar man att det inte är ok att 
antibiotika kompenserar för en dålig skötsel eller miljö. 

Många av djurägarna var positiva till att ha en besätt-
ningsveterinär. Det läggs stort ansvar på veterinären för 
att en villkorad läkemedelsanvändning ska fungera. T.ex. 
är det oftast veterinären som ansvarar för att besöken sker 
inom rätt tidsintervall. Djurägarna var också nöjda med 
att få utbildning på gården. 

Mjölkföretagarna ansåg i högre grad än veterinärerna 
att kalvhälsan förbättrats under projektet. En förklaring 
till detta kan vara att mjölkföretagarna såg kalvhälsan i 
ett vidare perspektiv och att rådgivningen bidragit till en 
känsla av bättre kontroll och rutiner för skötsel och sjuk-
domsbehandling än tidigare. Den ökade kontrollen tillsam-
mans med det faktum att kalvarnas allmänna välfärd och 
status förbättrats i merparten av besättningarna kan ha varit 
bidragande orsaker till den mer positiva attityden. Det är 
möjligt att veterinärerna i högre utsträckning utgick ifrån 
behandlingsfrekvensen där endast marginella förändringar 
uppnåtts. 

Ingen effekt sågs på kalvdödligheten vilket kan bero 
på en alltför kort uppföljningsperiod eller att dödligheten 
faktiskt inte förändrats. 

Det är även viktigt att veterinärerna framhäver förde-
larna med förebyggande kalvhälsovård och avsätter tid 
för att titta på kalvarna tillsammans med djurägaren. Att 
lagstiftningen för villkorad läkemedelsbehandling måste 
följas är en självklarhet. För mjölkföretagaren behöver inte 
planerade veterinärbesök bli så kostsamma eftersom det 
oftast går att kombinera med förebyggande djurhälsovård 
för korna eller akutsjukvård. I den villkorade läkemedelsan-
vändningen bör det ingå krav på uppföljning av kalvhälsan 
t.ex. var 6:e månad. Man kan då använda sig av kalvdöd-
ligheten som finns registrerad i Signaler Djurvälfärd samt 
fylla i ett protokoll om kalvarnas välfärd liknande det 
som användes i projektet. En obligatorisk uppföljning av 
behandlingarna bör också ingå i kraven för villkorad läke-
medelsanvändning. Obduktion av självdöda eller avlivade 
kalvar tillsammans med en uppföljning av dödsorsakerna 
på gården bör krävas i samband med förhöjd dödlighet om 
man gården har villkorad läkemedelsanvändning. 

Den journalförda sjukligheten bör också ingå i uppfölj-
ningen och skall vara enkel att sammanställa och därför 
helst förd på dator. På så sätt får djurägaren återkoppling 
på sina diagnoser och behandlingar samtidigt som man får 
en uppfattning om behandlingsfrekvens och behandlings-
mönster. En djurägare kommenterade också att det vore 
bra att ha kalvsjuklighet individregistrerad via djursjuk-
data så att det syns på kokortet t.ex. ifall kvigor behöver 
sorteras bort. 

Summary
During October 2008 until October 2009 experts from 
Swedish Dairy Association, Swedish Animal Health Serv-
ice, Swedish Board of Agriculture, Swedish University of 
Agriculture and The National veterinary institute imple-
mented a project concerning preventive calf health. The 
aim was to examine if the calf health in the dairy pro-
duction would improve and the veterinarians get more 
involved in preventive calf health care if the dairy farmers 
and staff was educated and allowed to have antibiotics at 
the farm and treat the calves themselves. 

Thirty randomly assigned farms with more than 100 
cows in the southern half of Sweden participated. The 
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veterinarians visited the farms with 5–8 weeks intervals. 
At start, halftime and the end the veterinarians assessed the 
welfare of the calves and filled out a comprehensive pro-
tocol comprising the assessments together with mortality, 
disease treatments and handling of prescribed medicine. 
The result from these protocols together with interviews of 
the veterinarians and questionnaires for the milk farmers 
were used to evaluate the project.

The records kept for treatments of sick calves were 
improved and the antibiotics used for diarrhoea and pneu-
monia was more correctly used. Both the farmers and the 
veterinarians were very pleased with this way of working 
with the calves. A majority of the farmers considered the 
calf health to be improved and that it was great to have 
an engaged veterinarian with focus on the calves. The vet-
erinarians had confidence in the milk farmers, but they 
mentioned that the farmers should not get antibiotics to 
initiate treatments without being willing to change their 
way of handling the calves if it’s necessary. 

In order to prescribe antibiotics to dairy farmers to 
initiate treatments of sick calves in the future some pre-
conditions has to be fulfilled. The farmer and staff have to 
be educated and the responsible veterinarian should visit 
the farm with 5–8 weeks intervals. The welfare, percent 
treated calves and calf mortality should be monitored for 
follow-up and feedback for the farmers every six months. 

referens:
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Introduction
Herd Health advisory visits by the veterinarians in Den-
mark was introduced by legislation in 1995. Since then, 
most of the bigger herds in Denmark have had regular Herd 
Health visits. By 31 December 1995, in all 454 herds, in 
2003 in all 3646 herds, and in 2009 in all 3418 herds had 
a Herd Health contract. The Herd Health legislations is in 
general well accepted by the farmers and the veterinarians 
and has moved focus from single cow therapy to Herd 
Health visits with focus on animal welfare, prudent use of 
antibiotics and production medicine.
 
Old Herd health regulations
The first legislation on Herd Health in Denmark was intro-
duced in 1995 (1).

Until then, veterinarians in Denmark had to perform 
all treatments and retreatments with antibiotics on cattle 
older than 1 year. For cattle younger than 1 year the vet-
erinarians had to start treatments, but were allowed to 
distribute antibiotics for retreatment for 5 days of the calves 
treated or other calves with the same symptoms. Until 
1995, about 33-50% of a veterinarian’s income was gener-
ated from profit on the drugs used. 

The now-called Old Herd Health legislation intro-
duced advisory visits to the herds every month. These visits 
included the points mentioned in Figure 1.

If a farmer accepted to have this Herd Health visit, we 
were allowed to perform first antibiotic treatments of cattle 
younger than 1 year for diseases, which the veterinarian 
and the farmer were able to diagnose in the herd. For cattle 
older than 1 year, the veterinarian had to perform first treat-
ment of all cattle, but was allowed to distribute antibiotics 

for retreatment of the individually treated cattle for 5 days.
Along with the introduction of the Herd Health legislation 
in Denmark, the profit on medicine was strongly regulated. 
A veterinarian could add 10% of the price to drugs used 
by the veterinarian. If medicine was distributed to the 
farmer by the veterinarian, 5% could be added to the price 
at the drug store. Drugs that could be used directly by the 
farmer had to be delivered directly from the drug store on 
prescription by the veterinarian.

These changes in the way of performing veterinary serv-
ice were widely accepted by the farmers and veterinarians, 
and nearly all farmers with more than 40-50 cows wanted 
this service and found that the regulations reduced their 
costs to the veterinarian. On the other hand, the veteri-
narians were happy to be able to perform a higher degree 
of consultancy work with more emphasize on prevention 
of diseases. In all, 2704 dairy herds (64%) had this Old 
Heard Health contract at 31 December 2009. (Figure 2)

New Herd Health regulations
On 20 October 2006, a new regulation was launched, 
which gave the dairy farmers the possibility to start antibi-
otic treatment of cattle of more than 1 year in certain cases 
of diseases (2). This regulation was based on the so-called 
Israel model of Herd Health visits introduced by Carsten 
Enevoldsen and Oded Nir Markusfeld in the continued 
education programme for Certified Cattle Practitioners 
in Denmark.

This regulation was a result of long discussions between 
the industry, the veterinary organization and the Ministry. 

Erfarenhet från fältet 
– Sundhetsrådgivningen i Danmark

Jørgen Katholm, Danmark
Certified in Cattle Production and Diseases, Dip ECBHM
Knowledge Centre for Agriculture, Cattle
Agro Food Park 15, DK 8200 Aarhus N, Denmark

Figure 1.  Herd Health visits according to the Old Herd Health 
regulations in Denmark included monthly visits with the following 
content

1. Evaluation of registrations by the herdsman and the veteri-
narian since last visit.

2. Clinical evaluation of the health status in all stables, herd 
status in relation to production. 

3. Planning of registrations of a few key data on production.

4. Identification of herd problems by analyses of observa-
tions at the herd visit in relation to production and health 
data.

5. A written report.

Figure 2.  Number of Herd Health agreements in Denmark for 
Herds with production animals as of 31 December.
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These talks resulted in a trial period starting in February 
2004 until April 2005. 

107 herdsmen and 32 veterinarians participated in the 
trial (3).

The possibility for farmers to start antibiotic treatment 
of older cattle had to be regulated by law for veterinarians, 
and this was changed on 1 July 2004. After the end of the 
trial period, an evaluation of the trail resulted in a transi-
tion period, in which the new New Herd Health farms 
already started could continue until the final regulation 
in October 2006.

The new regulation was based on the principle that 
the farms should be visited every week for examination 
of certain animals at risk: New calving cows, cows before 
drying off and new-born calves.

These investigations of risk animals include as an 
example for new calving cows evaluation of the body con-
dition score, examination of the uterus and of the udder 
by palpation and CMT test.

For each clinical parameter a scoring system was devel-
oped, and these clinical observations had to be registered 
in the Danish Cattle Database to fullfil the regulation - 
Vejledning til indberetning af kliniske registreringer http://
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/
sundhedsraadgivning/Sider/VejledningtilNySR.aspx

If a herdsman entered these New Herd Healt regulations, 
he was given the possibility to start treatment with antibi-
otics of certain Herd diagnoses.

For adult cattle this would be mastitis, dry cow mastitis, 
udder infections at drying off, foot rot, hock lesions and 
parasite infections such as abomasum and small intestine 
worms, lung worm, flukes, ringworm and lice and mange.
For calves this would be lung infections, enteritis, navel 
infection, foot rot,and parasite infections such as coccidi-
osis, abomasum and small intestine worms, lung worm, 
flukes, ringworm and lice, and mange.

Weekly For Dairy Herds
A. Clinical investigations
Collection of data to maintain knowledge to the Herd
Clinical examination of all Risk Animals:
New calving cows (5–12 days after calving).
Cows before dry of (100–40 days before expected calving). 
Calves (calves born within 5–12)
For new calving cows and cows before dry of the clinical examination has to concist of at least
generel evaluation of the cows
Udder
Vagina/uterus for new calving cows
Body condition scoring
CMT-test of lactating cows. (Herdsman could do this before the Herd Health visit)
For new calved calves the veterinarian’s clinical investigation consists of at least a general evaluation and palpation of the navel 
region
Evaluation of cattle treated by the herdsman since last Herd Health visit, and a evaluation of the treatment outcome.
Evaluation of the herdsman´s registrations since last Herd Health visit

B. Evaluation of the Herd Health advisory visits
Relevant production data of the herd have to consist of
Production data
Results of investigations for contagious diseases and zoonose
Remarks from meat inspections 
Other relevant registrations necessary for the Heard Health adviser

Report every quarter of the year
The Veterinarian makes a written report every quarter of the year, including:
Contents of the weekly visits mentioned above
A clinical evaluation of the health situation in all stables and the evaluation of the herd’s health situation since last report, and
A evaluation of the herdsman’s treatments and medical account

Yearly report
On the basis of the quarterly reports the veterinarian must fulfil a yearly report including:
Description of factors that have influenced the herd’s health status, incl. disease prevalence, housing conditions, feeding and 
management
Relevance of the herd diagnosis 
Evaluate effect of treatments and other actions in relation to action plans and total use of medicine
The evaluation of the achievements that were the targets for each herd diagnosis in last year’s report
Targets plans for the next year to reduce appearance of diseases and optimizing use of mecicine
The reports have to be fullfilled and uploaded electronically to the SR-database

Figure 3. Herd Health visits according to the New Herd Health regulations in Denmark included weekly visits with the following content:
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Treatment of such diseases were based on the herd diag-
nosis and had to be a disease well known to the herdsman 
and regularly occurring in the herd and with symptoms 
well known to the herdsman. All herd diagnoses should 
be described with prophylactic proposals and an action 
plan in order to reduce the incidence in the herd. Also, a 
manual for symptoms should be made for each disease, and 
before starting a treatment according to these regulations 
the herdsman should fulfil such a manual to state that each 
treatment was made on cases with symptoms according 
to this manual. The manual should be reported to the 
authorities within 2 days. Each diagnosis was followed by 
a certain non-changeable treatment according to the herd 
diagnosis. In total, 714 dairy herds (17%) had this New 
Herd Health contract as of 31 December 2009 (Figure 2).

Obligatory Herd Health contracts as from 1 July 2010
By 1 July 2010, the regulations for herd health advice in 
Denmark were changed (4). For herds with more than 100 
cows or 200 young stocks it became mandatory to have a 
Heard Health contract.

The different options of obligatory herd health regu-
lation, contents of visit, medicine regulations, veterinary 
report and demands to the herdsman can be seen in table 1.

All herds with a Herd Health contract must have a 
self-evaluation programme for animal welfare.

The Herd Health contract can consist of a basic model 
with at least 2 yearly visits by veterinarians, or 1 yearly 
visit by a veterinarian and another visit by educated cattle 
advisors or in a farmer group meeting system. 

The herd health programme may also consist of a selec-
tion module), where module 1 is very similar to the Old 
Herd Health regulations and module 2 very similar to 
the New Herd Health regulation. There are some minor 
changes. Module 1, however, requires fewer written reports, 
i.e. only every 3 months (Table1). The major changes of 
module 2 are that there are no longer any limitations in 

number of herd diagnoses. As long as the diagnosis is 
known and appears with a regular interval in the herd, 
a herd diagnosis can be made. The farmer is no longer 
obliged to fulfil the symptom report before every treatment 
or to report it, and reports on the registrations of treat-
ments and medicine are no longer demanded, however, 
they must be registered at least the farm level.

Along with module 2, it is also possible to make a herd 
diagnosis for milk fever, so the farmer can treat iv. with 
calcium and for infected retained placenta he can treat iu. 
with uteritoria. These two diagnoses and treatments can 
only be made if the herdsman has attended a course with 
defined contents and at least 9.5 hours’ teaching.

In the different herd health groups the controlling 
authorities will have focus on animal welfare, dead cows, 
medicine use an development of resistance. Depending on 
the levels of these factors, it will be possible to be grouped 
in three different groups: Good herdsmanship, satisfac-
tory herdsmanship and non-satisfactory herdsmanship. 
The demands for visits by veterinarians will vary with a 
lower interval in the better groups, and the controlling 
authorities will have up to 50% visits every year in the 
non-satisfactory herdsmanship herds. In case a farmer is 
fined according to the animal welfare and use of medicine 
rules and he accepts this, the herd will automatically move 
to the non-satisfactory herdsmanship group). It takes a 
year in each group without additional fines to be moved 
forward to the next group.

Conclusions
In my opinion, the introduction and later development in 
herd health agreements since 1995 has been a big success. It 
has made it possible for farmers to continue to produce safe 
food products in a global world. It has modernized the vet-
erinary profession to a more preventive medicine orientated 
business. It has changed the income of the veterinarians 
from a medicine related income to payment by the hour. 

Table 1:  The different options of obligatory herd health regulation. 
Contents of visit, medicine regulations, veterinary report and demands to the herdsman.

Heard health contract Demands at visit Medicine Report from 
veterinarian

Herdsman
demands

Basic module Animal welfare audit Retreatment
Young stock
5 days

After each visit Self-evaluation
Registrations
Reporting

Module 1 Animal welfare audit
Health status 
(data and identification of 
herd problems) 

Heard diagnosis
Young stock
Retreatment
Cows, 5 days

Every 3 months Self-evaluation
Registrations
Reporting

Module 2 Animal welfare audit
Evaluation of risk animals
Health status 
(data and identification of 
herd problems)

Heard diagnosis 35 days
(inclusive iv. Calcium 
and
 iu. uteritoria after the 
course)

Every 3 months Self-evaluation
Registrations
Reporting
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Animal welfare, prudent use of medicine and antibiotic 
resistance will continue to be higher focus areas for the 
control authorities and the politicians, and any changes 
in these focus areas will influence the future changes in 
the Herd Health regulations in Denmark to a high extent.
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Introduction
Metabolic syndrome (MetSyn) in humans was first 
described by Reaven (1988) and has subsequently been 
described as the largest human healthcare issue in the west-
ern world. MetSyn is defined as a collection of risk factors 
that are associated with increased risk of cardiovascular 
disease and type 2 diabetes mellitus in people. Different 
groups have included slightly different components in 
MetSyn and this is still a topic of considerable debate more 
than 20 years after its original recognition. However, all 
definitions essentially condense down to the parameters 
listed in table 1a with a specific example of a definition 
(that of the International Diabetes Federation) in table 1b.

It has long been recognised that certain individual horses 
and ponies are very ‘good-doers’ or “easy-keepers” and tend 
to easily put on weight but not so easily lose it. These same 
individuals have been recognised as especially susceptible 
to laminitis. Further examination of these individuals often 
demonstrates that they are relatively resistant to the actions 
of insulin. Recognising the analogy with MetSyn in humans, 
Johnson (2002) first proposed the term “Equine Metabolic 
Syndrome” (EMS) to describe this syndrome characterised 

by laminitis, obesity and insulin resistance (IR) in horses 
and ponies. The terms “equine peripheral Cushing’s syn-
drome” and “pre-laminitic metabolic syndrome” have also 
been used to refer to this same condition. EMS is still a new 
concept in veterinary medicine and it is inevitable that it 
will evolve and develop over years to come. Already several 
equine studies have proposed further defining components 
including hypertension, dyslipidaemia and inflammation 
creating even closer similarities with MetSyn. Essentially 
EMS might be defined as “a collection of measurable risk 
factors that indicate an increased susceptibility to laminitis”. 
EMS has recently been subject to a consensus statement 
formulated by a panel appointed by The American College 
of Veterinary Internal Medicine (Frank et al 2010). Both 
researcher- and practitioner-interest in EMS has concen-
trated generally on the relationship between IR and lam-
initis although it is important to remember, firstly, that IR 
is only one risk factor included in EMS; and secondly, that 
EMS might in the future be found to define increased risk 
of other clinical problems such as type 2 diabetes mellitus, 
infertility, lethargy and further microvascular diseases such 
as nephropathy and retinopathy.

Physiology and pathophysiology insulin resistance: 
an evolutionary perspective
The problems of MetSyn and EMS are so widespread that 
it is difficult to conceptualise them as a true disease. It is 
more likely that the conditions in horses and humans are 
simply a consequence of chronic overprovision of dietary 
energy to highly efficient metabolic systems that have 
evolved for survival in harsh environments (the so-called 
“thrifty-gene” theory). The problem may well be further 
exacerbated by the effects of limited physical activity. This 
idea is easier to understand in an evolutionary context 
when the effects of insulin and the effects of insulin resist-
ance are considered.

Normal glucose-insulin dynamics 
Insulin is secreted from pancreatic beta-cells in response to 
increased serum glucose concentration, and also by serum 
concentrations of amino acids (arginine and lysine). In 
general terms, insulin is an anabolic hormone promoting 
cellular uptake of circulating glucose, amino acids and fat; 
inhibiting gluconeogenesis and preserving energy stores 
(glycogen and fat).

Equine Metabolic Syndrome: 
Evolutionary Origins and Pathophysiology

Andy E Durham, BSc.BVSc.CertEP.DEIM.DipECEIM.MRCVS
RCVS & European Diplomate in Equine Internal Medicine
The Liphook Equine Hospital, Forest Mere, Liphook, Hampshire, GU30 7JG, UK
andy@TheLEH.co.uk

• Insulin resistance

• Obesity

• Hypertension

• Dyslipidaemia

Table 1a. 
Essential components of the metabolic syndrome in humans.

• Central obesity (waist circumference >94cm 
(men) or 80 cm (women) 
Plus any 2 of the following:

• Triglyceride >1.7 mmol/L

• HDL cholesterol <1.3 mmol/L (men) or <1.29 
mmol/L (women)

• Systolic blood pressure >130 mmHg or diastolic 
blood pressure >85 mmHg

• Fasting plasma glucose >5.6 mmol/L

Table 1b. 
International Diabetes Federation definition of metabolic  
syndrome in European men and women (www.idf.org).
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Insulin is required for glucose to enter the cytoplasm of 
most cells in the body (primarily comprising muscle and 
fat) by causing intracellular glucose transporters (prima-
rily GLUT4) to be translocated to the cell membrane. 
Certain exceptions exist though: cells in the CNS, vas-
cular endothelium, renal tubules, erythrocytes, intestinal 
mucosa, laminae and actively exercising muscle do not 
require insulin for glucose to enter. Nevertheless, muscle 
in its resting state represents the largest mass of insulin-
sensitive tissue in the body (Table 2).

Metabolic Advantage of Genetic Insulin Resistance
It has been suggested that donkey and pony breeds are 
inherently (genetically) more resistant to insulin than horse 
breeds. Resistance to insulin may well have evolutionary 
advantages for survival in harsh conditions where access 
to food is variable and inconsistent. Insulin resistance 
facilitates the breakdown of glucose and fat stores along 
with stimulating hepatic glucose synthesis, and these sub-
strates are then preserved for vital (non-insulin sensitive) 
tissues such as CNS, vasculature and renal tubules (Table 
2). The ability to more readily mobilise energy stores in 
conjunction with prioritisation for vital tissues represents a 
clear survival benefit for animals subject to chronic dietary 
energy limitation but notably not in animals where food 
supply is always plentiful.

Obesity and Insulin Resistance
Obesity is also strongly associated with IR. The precise link 
between obesity and IR is not fully clear although it seems 
likely that several factors may contribute including lipid 
accumulation within myocytes and products secreted from 
adipose tissue. Importantly, adipose tissue is now known 
to be far more than a simple lipid store. Adipocytes and 
associated inflammatory cells appear to be highly endo-
crinologically active secreting numerous “adipokines” (table 
3) some of which may lead to IR.

Again, the link between obesity and insulin resistance is 
logical in evolutionary terms in temperate climates. A natu-
ral cycle may exist whereby ponies put on weight during 
the summer and autumn when food is plentiful so that 
they develop obesity-related insulin resistance with perfect 
timing as they enter times of food scarcity in the winter. 
Inevitable weight loss over the winter restores insulin sen-
sitivity for the spring and summer to complete the cycle 
(Figure 1). However, under modern management systems, 
‘times of plenty’ are ever-present rather than occurring 
in cycles with ‘times of scarcity’. Consequently chronic 
progressive obesity and chronic IR ensue.Tissue Metabolic process Effect of 

insulin
Effect of insu-
lin resistance

Liver

gluconeogenesis - +

glycogen  
synthesis + -

glycogenolysis - +

Muscle glucose uptake + -

Fat

triglyceride  
synthesis + -

triglyceride  
breakdown - +

• adiponectin 

• leptin

• resistin

• cortisol

• visfatin

• apelin

• retinol binding protein

• angiotensinogen

• tumour necrosis factor alpha

• macrophage chemoattractant protein 1

• interleukin 6

Table 2. Comparison of the metabolic effects of insulin and insulin 
resistance. Insulin demonstrates primarily anabolic effects whilst 
catabolism dominates in insulin resistant states (“+”: stimulation/
facilitation; “-“: inhibition).

Table 3. Examples of secretory products from adipocytes and 
associated inflammatory cells.

Figure 1. The natural cycle of increasing and decreasing insulin 
resistance associated with changing bodily condition. Dashed 
line represents effect of chronic overprovision of nutrients and 
progressive escalation of obesity and insulin resistance in some 
modern management systems.

Insulin resistance evokes a compensatory increased 
secretion of insulin from pancreatic beta cells. Insulin has 
its effect at a cellular level via several different signalling 
pathways (mainly PI3 kinase and MAP kinase pathways). 
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It is apparent that insulin resistance has a selective effect on 
these signalling pathways and not all pathways are inhib-
ited. The increased insulin levels that are usually found in 
response to IR may then lead to an exaggerated response 
in the un-inhibited pathways. For example, the PI3 kinase 
pathway tends to be impaired whereas the MAP kinase 
pathway tends to be uninhibited and is “overdriven” by 
the increased insulin levels. Insulin normally promotes 
synthesis of nitric oxide (vasodilator) via the PI3 kinase 
pathway and synthesis of endothelin-1 (vasoconstrictor) 
via the MAP kinase pathway. Thus, in insulin resistant 
subjects nitric oxide synthesis is inhibited but endothelin-1 
synthesis is not, leading to vasoconstriction.

Insulin resistance and laminitis
The apparent association between IR and laminitis was 
first postulated more than 20 years ago. More recently 
Treiber et al (2006) demonstrated a significant retrospec-
tive and prospective association between laminitis and IR 
and hyperinsulinemia. While studying a herd of genetically 
related ponies grazing rich pasture, it was first apparent 
that those with a history of laminitis were more insulin 
resistant than those without signs of previous laminitis; 
and secondly, those ponies showing evidence of insulin 
resistance and obesity in March were 10 times more likely 
to develop laminitis the following May. 

Asplin et al (2007) studied the effects of intravenous 
infusion of supraphysiological amounts of insulin in 
normal ponies. A treated group received an insulin infu-
sion at a rate of 0.36 mIU/kg/hour and maintained a serum 
insulin concentration >1000 mIU/L. These were compared 
with a control group receiving saline infusion only (mean 
serum insulin 15 mIU/L). All 5 insulin-infused ponies 
developed laminitis within 2 to 3 days of the infusion 
starting whereas all saline treated ponies remained normal. 

Exactly how IR and/or hyperinsulinaemia may lead 
to laminitis is not yet known. Studies conducted in non-
equine species do suggest several plausible mechanisms 
however (table 4). The straightforward possibility of insulin 
resistance directly impairing glucose uptake by the highly 
metabolically active laminar cells appears unlikely in view 
of studies indicating that laminar cells do not rely on insu-
lin for glucose uptake. However, vascular dysregulation, 
altered epidermal mitosis or possibly aberrant MMP acti-
vation might all play significant roles.
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• (laminar epithelial glucose deprivation?)

• endothelial dysfunction

• digital vasoconstriction

• impaired epidermal cell function or mitosis

• matrix metalloproteinase activation

Table 4. Putative pathophysiologic mechanisms by which insulin 
resistance and/or hyperinsulinaemia might cause laminitis.
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Introduktion
Diagnostiken av ekvint metabolt syndrom (EMS) base-
ras på en kombination av anamnestiska uppgifter, kli-
nisk undersökning och diagnostiska tester. I den kliniska 
undersökningen skall bedömning av den regionala fettan-
sättningen ingå. Vid utredning av EMS skall alltid PPID 
(pituitary pars intermedia dysfunction) uteslutas eftersom 
denna sjukdom ger upphov till IR. 

Som screening för EMS används idag ofta ett enstaka 
blodprov för analys av glukos- och insulinkoncentrationen 
i serum. Denna diagnostik har begränsat värde och dyna-
miska tester krävs för att på ett mer korrekt sätt utvärdera 
en patients insulinkänslighet. Ett viktigt framtida mål för 
forskningen är att ta fram bättre diagnostiska tester men 
också att utvärdera reproducerbarheten och värdet av olika 
diagnostiska tekniker.

Analys av blodglukos och insulinkoncentrationen
Hyperglykemi ses mycket sällan hos hästar med EMS 
eftersom sekretionen av insulin från pankreas kompen-
satoriskt ökar vid kronisk insulinresistens (IR). Resultatet 
blir hyperinsulinemi med normoglykemi. Endast då pan-
kreasinsufficiens börjar utvecklas kan både hyperglykemi 
och hyperinsulinemi ses.

Analys av insulinkoncentrationen i ett fasteblodprov 
kan användas för att screena hästar för sjukdomen EMS. 
Påvisande av hyperinsulinemi, i frånvaro av faktorer som 
kan leda till ökad insulinfrisättning såsom stress, smärta och 
utfodring, talar för att patienten har IR. Det är emellertid 
viktigt att känna till att analys av insulinkoncentrationen i 
blod inte är en specifik analys av en patients insulinkänslig-
het. Dessutom har alla hästar med IR inte förhöjda vilo-
värden av insulin i blodet och det är därför många gånger 
nödvändigt att komplettera ett fasteprov av insulin med en 
dynamisk test för att kunna ställa diagnosen EMS. Använ-
dandet av ett fasteprov av insulin som diagnostikum för 
IR har ifrågasatts av vissa forskargrupper. Både glukos- och 
insulinkoncentrationen i blodet kan variera kraftigt inom 
en kortare period, som resultat av diurnal variation, stress, 
smärta och utfodring. Dessutom har laboratorierna olika 
tekniker för att analysera insulin och det är därför viktigt 
att korrekta referensvärden används. Idag används oftast kit 
baserade på RIA eller ELISA teknik vid analys av insulin. 
Traditionellt har insulin redovisats med en aktivitetsenhet 
(U/L), vilken baseras på aktiviteten av humant insulin. Det 

är däremot inte känt om hästens insulinmolekyl har samma 
aktivitet som den humana. Därför är det egentligen mer 
korrekt att använda sig av en kvantitativ enhet såsom ng/L. 
I och med att man på senare år tagit fram artspecifika insu-
lin ELISA-kit (Mercodia AB, Uppsala) för analys av bland 
annat hästinsulin så har man också i dessa sammanhang 
övergått till att redovisa respektive arts insulinmolekyler 
(ng/L) och inte dess aktivitet. 

Provtagningsförhållandena är mycket viktiga vid diag-
nostik baserat på ett enda blodglukos och insulinvärde. 
Smärta och stress leder till cortisol- och epinefrinfrisätt-
ning, vilket i sin tur leder till minskad vävnadskänslighet 
för insulin och därmed förhöjda insulinkoncentrationer i 
blodet. Fång leder sannolikt till ökade insulinkoncentra-
tioner i blodet pga. smärtan och diagnostik av IR hos en 
sådan häst kan ske först då smärtan och stressen klingat av 
för att undvika falskt höga fastevärden av insulin. Blodprov 
för analys av glukos och insulin skall tas efter 6 timmars 
fasta, vilket innebär att en betande häst måste tas från 
betet och stallas upp. För att undvika att effekterna av 
betesgången påverkar testresultatet rekommenderas en 
uppstallning med stallutfodring under minst 24 timmar 
innan provtagning, helst 72 timmar innan. Provtagningen 
bör ske standardiserat mellan klockan 8.00 till 10.00. Det 
är viktigt att vänta med morgonutfodringen av alla hästarna 
då utfodring av vissa hästar i stallet kan framkalla stress hos 
den häst som skall provtas. Som en grov tumregel anges 
ofta 20 mU/L som det övre gränsvärdet för fasteinsulin hos 
häst. Detta övre gränsvärde varierar dock mellan raser, labo-
ratorier och analysmetoder. Gränsvärdet 20 mU/L är från 
en RIA metod (Coat-A-Count® insulin radioimmunassay), 
som idag inte längre finns tillgängligt på marknaden. Cut-
off värdet för hyperinsulinemi vid IR varierar från 20 mU/L 
upp till 70 mU/L beroende på studie och laboratorium. 

Glukos - insulinkvot (G:I kvot) 
Denna kvot kan kalkyleras genom att dividera blodglu-
koskoncentrationen (mg/dl) med insulinkoncentrationen 
(mU/L). Korrekta enheter måste användas och glukoskon-
centrationen i mmol/L kan omvandlas till mg/dl genom 
att multiplicera med 18. Riktlinjer vid användandet av 
G:I-kvoten är att kvoter under 10 indikerar IR och kvoter 
< 4,5 indikerar uttalad IR. Om vi antar ett blodglukos-
värde på 5,5 mmol/L (18 x 5,5 mmol/L = 99 mg/dl) kan 
vi konstatera att cut-off nivån för fastekoncentrationen av 
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seruminsulin är 10 mU/L för IR och 22 mU/L för uttalad 
IR. Att räkna på G:I kvoter med dagens föreslagna cut-off 
nivåer kommer således att leda till en uttalad överdiagnos-
tik och rekommenderas därför inte.

Kalkyleringar för att bedöma risken för IR
Det finns två kalkyleringsmetoder för ett enstaka faste-
prov av insulin, ”reciprocal of the square root of insulin” 
(RISQI) och ”modified insulin-to-glucose ratio” (MIRG) 
som har använts hos häst. RISQI representerar graden av 
insulinkänslighet (ett lågt värde indikerar IR) och MIRG 
representerar pankreas förmågan att frisätta insulin (de 
flesta hästar med IR har höga värden). RISQI kalkyle-
ringen har ansetts viktigare än MIRG vid IR. För kalky-
lering av RISQI tas ett fastevärde av insulin (svält över 
natten; provtagning på morgonen). RISQI värdet kal-
kyleras enligt följande: RISQ = 1/√ insulin. För korrekt 
värde skall insulinkoncentrationen anges i mU/L. I en 
studie av 46 friska fullblods och arabhästar med ”body 
condition score” mellan 5–8 (skala 1–9) så låg det 95% 
referensintervallet för RISQI mellan 0,159 och 0,917. Det 
lägsta värdet i referensintervallet för RISQI motsvarar ett 
vilo/fastevärde av en seruminsulinkoncentration på 40 
mU/L (observera att ju lägre RISQI desto högre insulin-
koncentration). Fler studier behövs för att utvärdera både 
referensintervall och värdet av denna typ av kalkyleringar 
i en klinisk praktisk situation.

Kliniska dynamiska diagnostiska tester för IR
Dynamiska tester för att utvärdera insulinkänsligheten 
rekommenderas i första hand vid diagnostik av IR efter-
som resistensen ibland endast upptäcks då den glykemiska 
kontrollen utsätts för en inducerad hyperglykemi. Orala 
eller intravenösa glukostoleranstester kan utföras för att 
öka blodglukoskoncentrationen och stimulera insulinfri-
sättningen. Orala glukostoleranstester rekommenderas 
emellertid inte då blodglukoskoncentrationen över tid är 
beroende av gastrointestinala effekter såsom magsäckens 
tömning och absorptionen av glukos i tunntarmen. Stress 
och smärta kan orsaka falskt positiva resultat vid glukosto-
leranstester och diagnostiken skall inte utföras förrän ett 
fånganfall har läkt av.

Intravenös glukostoleranstest (IVGT)
Innan testen utförs skall hästen svälta 12 timmar. Ett noll-
prov tas från jugularvenen för analys av glukos och insulin. 
Därefter ges glukos (0,5 g/kg; 50% lösning) intravenöst 
som en bolus via en intravenös permanentkateter. Blodpro-
ver för analys av glukos och insulin tas från en annan per-
manentkateter placerad i den kontralaterala jugularvenen 
vid tidpunkterna 5, 15, 30, 60 och 90 min och därefter en 
gång var 60 min. Provtagningen pågår totalt i 5–6 timmar 
efter bolusgivan av glukos. Normala hästar har en ”peak” 
av blodglukos vid 15 minuter efter bolusinjektionen och 
återgår till en normal blodglukoskoncentration inom 60 
minuter. Insulinresponskurvan skall till utseendet likna 
glukosresponskurvan men når sin ”peak” vid ungefär 30 

min efter bolusinjektionen. Hos hästar med IR ses ofta 
en högre ”peak” av blodglukos och ett längre tidsförlopp 
innan normal blodglukoskoncentration nås (ofta > 2 h). 
För att avgöra om orsaken är IR eller bristande förmåga 
hos pankreas att frisätta inuslin måste insulinkoncentra-
tionerna analyseras över tid. Hos patienter med bristande 
pankreasfunktion ses ett minskat insulinsvar (lägre kurva 
eller fördröjt insulinsvar). 

Kombinerad glukos-insulin test (CGIT):
Ett nollprov tas för analys av blodglukos och insulin. Via 
en permanentkateter ges en bolus med glukos (150 mg/
kg som 50% lösning) intravenöst omedelbart följt av 0,10 
IU/kg av insulin iv (Humulin® Regular 100 IU/ml). Insu-
lin dras upp i en tuberkulinspruta och insulinet överförs 
sedan till en injektionsspruta som innehåller 1,5 ml steril 
fysiologisk koksaltlösning strax innan injektionen. Blod-
prover för analys av blodglukoskoncentrationen tas vid 
1, 5, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 och 150 
minuter efter att bolusen med glukos givits. Blod som 
samlats vid tidpunkten 0 och 45 minuter analyseras även 
med avseende på insulin för att utvärdera insulinsvaret. 
Hästar där insulinkoncentrationen överstiger 100 mU/L 
vid 45 minuter har en större insulinfrisättning än normalt 
eller en lägre clearence av insulin från cirkulationen, vilket 
indikerar IR. Testet kan avbrytas vid 60 minuter i fält men 
det rekommenderas att provtagningen pågår under 150 
minuter. Hypoglykemi (yttrar sig kliniskt som svettningar, 
svaghet, muskelfascikulationer) är en risk då testet utförs 
och det rekommenderas att ha 60 ml 50% glukos i en 
injektionsspruta färdigt för att snabbt kunna korrigera en 
eventuell snabbt insatt och uttalad hypoglykemi. Denna 
dos kan behöva upprepas.

Framtida diagnostiska tester
Forskning pågår för att utvärdera andra markörer för IR 
såsom c-peptid, leptin, adiponektin, lipoproteiner, fettsyror 
och markörer för systemisk inflammation såsom TNFα, 
IL-1, IL-6. 

Faktorer som påverkar insulinkänsligheten
Stress och smärta försämrar insulinkänsligheten och analys 
av fasteprov av insulin eller utförandet av en dynamisk 
test hos t ex en fånghäst med smärta från hovarna kan 
därför leda till överdiagnostik av IR. Ytterligare faktorer, 
som påverkar IR, är bland annat ålder, ras, dräktighet, 
utfodring, obesitas, fysisk aktivitet och tillförsel av vissa 
läkemedel

Ålder, ras och dräktighet:
Studier på varmblodiga travare antyder att föl och ung-
hästar är mer insulinresistenta jämfört med vuxna hästar. 
Andra studier har visat att hos både människa och häst 
ökar insulinresistensen med tilltagande ålder. Hästens ras 
har betydelse och ponnyer har generellt sett lägre insulin-
känslighet jämfört med varmblodiga raser. Insulinresistens 
under graviditeten är ett välstuderat fenomen hos män-
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niska. Studier hos häst har visat att ett liknande fenomen 
verkar finnas hos dräktiga ston upp till 270 dagars dräk-
tighet.

Obesitas, nutrition och träning:
Hos människa är det välkänt att obesitas leder till ökad 
förekomst av akutfasproteiner och cytokiner, vilket tros 
leda till ökad insulinresistens. Även på häst har man i flera 
studier kunnat visa att feta hästar är mer insulinresistenta 
jämfört med hästar i normalhull. Även foderstaten är en 
faktor som har visat sig påverka insulinresistensen i flera 
studier. Utfodring med stärkelserika foderstater minskar 
insulinkänsligheten. 

Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten hos både män-
niska och häst. Träning av både normalviktiga och feta 
ponnyer ledde till förbättrad glukostolerans redan efter 1 
veckas träning.

Läkemedel 
Insulinresistens orsakat av behandling med dexametason 
finns beskrivet hos flera olika djurslag inklusive häst. Kor-
tikosteroiderna reducerar upptaget av glukos i muskulatu-
ren bland annat genom att påverka den insulinmedierade 
cellsignaleringen samt genom att reducera antalet glukos-
transportproteiner (GLUT-4). 

Behandling av häst med α2-adrenoreceptorantagonister 
såsom xylazin och detomidin resulterar i hämmad frisätt-
ning av insulin från pankreas, vilket resulterar i hypergly-
kemi. Behandling med vissa läkemedel kan således påverka 
resultatet av en diagnostisk test, som syftar till att under-
söka om huruvida IR föreligger eller inte.
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The fundamental problems currently recognised in 
equine metabolic syndrome (EMS) comprise lam-
initis, insulin resistance (IR) and obesity, although, 

as knowledge of the condition increases, there may be fur-
ther associated clinical and subclinical consequences that 
also warrant targeted treatment. The clinical approach to 
treatment of laminitis is beyond the scope of this article 
although clearly forms a vital component of overall man-
agement. A suggested approach to managing and treating 
IR and obesity follows below.

Dietary Management of EMS
dietary Carbohydrates
Carbohydrates form the bulk of virtually all equid diets 
contributing approximately 70–80% of the total digestible 
energy in most equine rations. Dietary carbohydrates are a 
very heterogeneous mixture of subcomponents contained 
within cell contents or within the structure of cell walls. 
Cell contents comprise a fraction known as “non-structural 
carbohydrate” (NSC) and this fraction deserves the greatest 
attention when considering the diet of EMS cases. NSC 
is made up from 3 components: simple sugars, fructans 
and starches.

The Importance of non-structural Carbohydrates
Dietary NSC components are processed differently by the 
gastrointestinal tract of horses. Simple sugars and starches 
are largely digested and absorbed in the small intestine 
although when fed to excess they will overwhelm small 
intestinal digestive/absorptive capacity and reach the 

caecum/colons where they will be very rapidly fermented. 
Fructans are indigestible and although some limited pre-
caecal bacterial enzymatic hydrolysis occurs, they largely 
reach the hindgut whereupon they are rapidly hydrolysed 
by bacterial enzymes.

Dietary NSC has key importance in EMS cases for 
several reasons including:

1. High NSC diets promote hyperinsulinaemia and IR
In terms of acute effects, it is no surprise that sugar and 
starch ingestion are hyperinsulinaemic, although interest-
ingly even fructan ingestion has also been shown to result 
in acute hyperinsulinaemia in horses. The more chronic 
effects of high NSC diets have also been shown to be associ-
ated with development of IR.

2. High NSC diets can disturb colonic stability and are an 
important risk factor for laminitis
Starch and fructan boluses arriving in the hindgut follow-
ing rapid ingestion of fructan-rich grasses or starch-rich 
cereal feeds are rapidly fermented causing acidosis, dysfer-
mentation, dysbacteriosis and compromised mucosal bar-
rier function and is closely linked to facilitation of systemic 
absorption of “laminitis trigger factors” from the hindgut.

3. Caloric restriction leads to weight loss and improves 
insulin sensitivity
With the exception of fats/oils, which tend to be fed at 
low levels in equine rations, the NSC fraction of the diet 
is the most energy-dense dietary component in equine 
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rations. Therefore limitation of dietary NSC content is 
a key means of reducing the dietary energy density and 
digestible energy intake. 

Dietary NSC content should be kept below 10% of 
the total ration in IR subjects.

General considerations in dietary planning
If a reduction in obesity is an aim of the dietary manage-
ment (as is generally the case with EMS) then a means 
of monitoring and measuring obesity is required. Body-
weight determined by a weighbridge is probably the most 
objective measure but limited in availability. Weigh-tapes 
are more commonly available and are reasonably accurate 
although do concentrate on abdominal fat and may not 
reflect regional obesity such as neck crest thickness/circum-
ference. Body condition scoring or crestiness scoring might 
be employed but can be quite subjective and insensitive in 
non-skilled hands.

Dietary changes pose a well-established risk-factor for 
colic in horses and ponies and therefore any dietary changes 
should be phased in over at least 2 weeks. The insulin resist-
ance in EMS cases is also a strong risk factor for hyperlipae-
mia when combined with a negative energy balance making 
caution essential when diets are implemented. Dietary 
planning should avoid significant periods (>6 hours) of 
feed withdrawal and stress. Where accurate weights can 
be measured then a target weight loss of about 5% body-
weight per 4-6 weeks is a realistic target and attempts to 
lose weight more quickly than this may be hazardous.
The fundamental basis for dietary management in obese 
subjects is to provide less dietary energy than is being 
expended. Although the putative direct beneficial effects of 
exercise on IR in horses are currently equivocal, an increase 
in exercise is associated with greater energy expenditure 
and should therefore promote diet-induced weight loss.

Ration formulation in EMS
National Research Council recommendations for digest-
ible energy intake for field maintenance in good-doing 
types is approximately 127 kJ/kg bodyweight (daily DE 
requirement in MJ/day = bWT/7.9). If exercise is limited 
by clinical laminitis and/or restricted turnout then this 
target might be even less.

Grazing
Access to grass should be prevented by managing in bare 
paddocks (apply weedkiller to a fenced-off area) or use of 

muzzles during short periods of turnout. The fundamental 
basis for dietary management of EMS cases is to strictly 
control energy intake. This is impossible to achieve when 
horses have access to grazing. The nutritional quality of 
grazing will invariably be variable and unknown as will the 
DM intake of grazing horses. When allowed short periods 
of turnout ponies can eat very quickly! This firstly leads 
to a surprisingly high digestible energy intake in a short 
period of time (ponies can consume 40% of daily dietary 
intake in 3 hours of turnout); and secondly this promotes 
ingestion of fructans as “boluses” rather than “trickle feed-
ing” which serves to disrupt hindgut stability. If obesity 
decreases over time then access to grazing may be allowable 
and is best served by pastures with low-fructan grass species 
(eg. timothy, cocksfoot) and/or night time turnout (less 
grazing activity and lower fructan levels).

Forage
Forage will necessarily form the bulk of the ration. Control 
of the dietary energy intake is greatly facilitated by aware-
ness of the nutritional quality of the forage and this can be 
achieved easily by submitting samples for analysis or using 
a commercially sourced haylage with a nutritional declara-
tion. Some good forages can contain as much as 10-15% 
NSC and these should be avoided but care should be taken 
also when feeding straw as a low-energy forage due to the 
risk of impaction colic, especially in horse breeds. Hays 
that are stemmy and have plenty of seed-heads are likely 
to be lower in NSC. Soaking hay may have a variable but 
significant effect on reducing water soluble NSC fractions 
(simple sugars and fructans) by up to a third. 

Typical voluntary appetite of ponies for forage is 
approximately 2% BWT as DM daily (eg. 7 kg DM for 
a 350 kg pony). In order to limit DE intake to 127 kJ/
kg BWT daily this would entail feeding forage with 6-6.5 
MJ DE/kg DM which is hard to achieve without risking 
impaction colic from very highly lignified forages. Hence 
forage access must usually be limited. The following may 
serve as a plan for forage limitation to reduce bodyweight:

• Limit forage to 1.5% BWT daily

° If no improvement in body condition in a month
• Decrease to 1.25% BWT daily

° If no improvement in body condition in a month
• Decrease to 1.0% BWT daily

It is inadvisable to reduce forage intake below 1% body-
weight daily – this should not be necessary and also risks 

% DM DE (MJ/kg DM) % CP DE (MJ/kg as fed)

Grass hays 85-90 7-11 4-12 6-10

Ryegrass haylages 55-60 9-11.5 9-12 5-6.5

Timothy haylages 55-60 8-10 8-9 5-6

A general guide of forage nutritional quality is outlined below:
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colic. Even good quality forage fed at 1% BWT daily will 
only provide 100 kJ/kg BWT and it is inconceivable that 
this will not represent a negative energy balance.

When only small amounts of forage are being fed then, 
in order to avoid prolonged periods of fasting, this should 
be divided into at least 3 or 4 offerings daily and perhaps 
placed in double haynets or small-weave haynets.

Concentrate feeds
Concentrate feeding may be required in EMS cases for 3 
main reasons:

a) Concealment of medication
Cereals and most proprietary mixes/cubes may contain 
between 15-75% NSC and should not be fed. In most 
EMS cases low energy, forage based “concentrate” feeds 
are preferable and many choices exist such as “Hi-Fi Lite”, 
“Readigrass”, Alfa-A Lite”, “Happy-hoof”. The digestible 
energy content of these feeds is generally similar to good 
quality forage (8-11 MJ/kg DM) and NSC content is gen-
erally <5%. Usually only a small amount (0.2-0.5 kg) need 
be offered in order to conceal drugs effectively.

b) As a ration balancer
Diets formulated largely/entirely by preserved forage may 
lead to significant dietary deficiency in essential amino 
acids, vitamins (especially A, D, E, K) and other micro-
nutrients. Preservation of good general health status and 
good quality hoof growth is important and therefore a com-
mercial “ration-balancer” should be given in these cases. 
These balancers tend to be relatively high in energy and 
protein (eg 12 MJ/kg, 20-30% CP) with added vitamins 
and minerals and typically fed at around 0.2–0.5 kg daily. 

c) For increased energy in insulin resistant cases that are 
not overweight
Although most EMS cases are obese (generally or region-
ally), some individuals are encountered that show insulin 
resistance and a predisposition to laminitis but are not 
overweight (or are even underweight). These cases might 
require concentrate feeds that increase the energy density 
of the ration whilst maintaining low NSC content so that 
IR and hyperinsulinaemia are not potentiated. Provision 
of high-energy, readily fermentable dietary fibre sources 
such as rice bran (typical DE 15MJ/kg DM), non-molassed 
sugar beet pulp (typical DE 12-13 MJ/kg DM) or dried 
alfalfa (typical DE 10 MJ/kg DM) form the basis of con-
centrate feeds in these circumstances and can be supple-
mented by the addition of vegetable oil at up to 1 mL/kg 
BWT daily (typical DE 4 MJ/100 mL).

Pharmacologic Management of EMS
In human medicine, multiple facets of metabolic syndrome 
have been subject to direct pharmacologic intervention 
including obesity, IR, hyperinsulinaemia, hyperglycaemia, 
dyslipidaemia, systemic inflammation, hypertension and 

procoagulant status. In so far as our current understand-
ing of EMS goes, the main objectives of treating horses 
are the moderation of obesity, IR and hyperinsulinaemia. 
Three drugs have thus far been subject to published study 
in EMS cases: L-thyroxine, metformin and pioglitazone.
L-Thyroxine is the only pharmacologic treatment for EMS 
with a good evidence basis. Long term (3-6 months) oral 
treatment with L-thyroxine at 0.1 mg/kg once daily has 
been shown to improve insulin sensitivity and promote 
weight loss when combined with dietary control. At the 
end of the course of treatment, the drug should be slowly 
withdrawn by giving half dose for 2 weeks and then a 
quarter dose for a further two weeks.

Metformin is a biguanide drug that has been used for 
almost 50 years in humans. It has multiple probable ben-
eficial actions including suppression of hepatic gluconeo-
genesis, facilitation of the effect of insulin in peripheral 
tissues, “endothelioprotection” and promotion of weight 
loss. Although well established as first line medication for 
human with metabolic syndrome, studies conducted in 
horses have produced variable results. Concerns regard-
ing poor bioavailability have been raised by 2 studies and 
consequently the most appropriate dosing regime has not 
yet been established. Although some beneficial clinical and 
clinicopathologic effects may be seen at 15 mg/kg bid, it is 
currently his author’s practice to administer the drug at 30 
mg/kg bid with a subjective impression of good efficacy in 
most cases. Adverse gastrointestinal effects are common in 
humans but have not been reported in horses. 

The thiazolidinediones pioglitazone is commonly pre-
scribed in people with metabolic syndrome and improve 
insulin sensitivity along with other possible benefits 
although can also promote weight gain. A recent study of 
pioglitazone in horses however, found no beneficial effect 
of 1 mg/kg on insulin sensitivity.

Ration example for a 375 kg obese, insulin resistant pony:
Estimated DE requirements are 375 x 127 kJ/kg = 48 MJ/day

• 1.25% bodyweight daily poor hay (7.5 MJ DE/kg)

• 0.0125 x 375 = 4.7 kg DM = 5.25 kg as fed

• 1.75 kg of hay provided at 8am, 2pm and 10 pm

• DE = 4.7 x 7.5 = 35 MJ

• 0.3 kg chopped forage (9 MJ DE/kg) to conceal medications

• DE = 0.3 x 9 = 3 MJ

• 0.3 kg ration balancer (12 MJ DE/kg)

• DE = 0.3 x 12 = 4 MJ

This diet should lead to a negative energy balance of -6 MJ/day

NB 

– light exercise may increase daily DE requirements by 20% to 57 MJ 

creating a negative energy balance of -15 MJ/day.

– note the difficulty in providing a negative energy balance with forage 

offered at 1.5 to 2 % BWT daily, even with medium quality hay.
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Försöksdjursverksamheten i samband med säkerhets-
testning av läkemedel omgärdas av lagstiftning som 
är skriven utifrån fler utgångspunkter än enbart 

djurskyddet. 
I World Medical Association – Declaration of Helsinki 

– Ethical Principles for Medical Research Involving Human 
Subjects (Helsingforsdeklarationen 2008) anges:“In medi-
cal research involving human subjects, the well-being of the 
individual research subject must take precedence over all 
other interests.” Där står också: “Medical research invol-
ving human subjects must conform to generally accepted 
scientific principles, be based on a thorough knowledge of 
the scientific literature, other relevant sources of informa-
tion, and adequate laboratory and, as appropriate, animal 
experimentation. The welfare of animals used for research 
must be respected.” 

Båda dessa aspekter måste beaktas inom läkemedels-
forskningen liksom annan forskning som rör djurförsök där 
syftet med studierna är att använda resultaten för human-
medicinska ändamål.

Som en konsekvens av patientsäkerheten följer att kvalite-
ten på de resultat läkemedelsforskningen genererar måste 
vara mycket hög. Att så är fallet kan bland annat ses i ljuset 
av att den prekliniska säkerhetsvärderingen av läkemedel 
omfattas av en egen kvalitetsstandard – Good Laboratory 
Practice, GLP. Att läkemedelsbolagen uppfyller de kvali-
tetskrav som GLP föreskriver kontrolleras av nationella 
och internationella läkemedelsmyndigheter.

De höga kvalitetskraven tjänar inte bara de humana för-
sökspersonernas säkerhet. Höga kvalitetskrav är dessutom 
djuretiskt viktigt eftersom det minskar risken för onödigt 
användande av försöksdjur till följd av dåligt planerade 
och utförda studier.

De höga kvalitetskraven har dock ett pris. Priset är att 
de myndigheter och myndighetspersoner som skall granska 
resultat och rapporter vilka ligger till grund för den pre-
kliniska säkerhetsvärderingen kan riskera att underkänna 
de försöksmodeller som använts i ett enskilt projekt om 
modellerna alltför mycket avviker från vad som är det all-
mänt accepterade. Detta skapar en försiktighet när det 
kommer till förändring av studiedesign. Förslag om för-
bättring av försöksmodeller och drivande av frågor som 
förfinade försöksmodeller och reducering av djurantal (2 av 
de 3 R:n) och som innebär att etablerade försöksmodeller 

utmanas och frångås kommer därför alltid att behöva vara 
mycket väl underbyggda och accepterade inom en bred 
krets för att inte riskera att underkännas av kontrollerande 
myndighet med åtföljande risk för underkännande av stu-
dieresultat och onödigt upprepande av studier som följd.

Å andra sidan kan nya försöksmodeller som innebär 
väsentlig förbättring i fråga om förfinade metoder och 
reducerat djurantal, om dessa kommer till allmän kän-
nedom, kunna innebära att försöksdjurens förhållanden 
förbättras globalt. Alla läkemedelsföretag utför snarlika 
typer av säkerhetsstudier och reduceras behovet av djur 
för någon specifik modell så kan detta innebära en stor 
spridning med en massiv effekt i det globala perspektivet.

Inom djuravdelningen på Safety Assessment i Södertälje 
har vi de senaste åren bland mycket annat arbetat med 2 
olika sådana projekt vilka bidragit till att ifrågasätta de 
etablerade prekliniska djurmodellerna och öppna vägen för 
att tänka på ett, för läkemedelsbranschen nytt sätt. I det 
ena fallet har vi genom att bättre utnyttja vårt bakgrunds-
material och genom att ställa höga krav på försöksdjurens 
kvalitet kunnat reducera antalet hundar som används i 
säkerhetsstudier med ca 120 per år – detta är 1/6 av de 
hundar som tidigare användes för 1-månads upprepad 
dosering. Reduceringen har inte påverkat kvaliteten på 
studieresultaten.

I det andra fallet har tekniska landvinningar öppnat vägen 
för reducering av antalet gnagare i toxikologiska studier. 
I samband med att tänkta framtida läkemedel testas för 
eventuella biverkningar utförs djurstudier där läkeme-
delssubstanserna administreras till djur vid olika dosni-
våer under successivt ökande tidsperioder. Resultat från 
dessa studier kan vara kliniska symtom, resultat av klinisk 
kemiska undersökningar på blod och urin samt patologi 
och histologisk undersökning av olika organsystem. Dessa 
resultat, i sin tur, ställs i relation till doseringsperiodens 
längd, de olika dosnivåerna samt den faktiska exponering 
och kinetik som de nominella dosnivåerna givit upphov 
till. För att undersöka exponeringen/kinetiken för ett 
läkemedel måste blodprov tas vid olika tidpunkter efter 
doseringen. De resultat en sådan provtagning genererar 
är t.ex. Cmax (den högsta blod/plasmakoncentration som 
uppmätts efter dosering) och AUC (arean under blod/
plasmakoncentrationskurvan över tid). På stora djurslag, 
som hund, kan denna provtagning göras på samma djur, 

Reduction and Refinement at 
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samma individ, som används för den toxikologiska bedöm-
ningen. På små djur, som gnagare, riskerar en upprepad 
blodprovtagning i sig att vara en stor påfrestning även vid 
relativt små blodvolymer. 

De blodvolymer som idag är vanliga vid kinetikprov-
tagning på gnagare, ca 300 μl, innebär att varje enskilt 
blodprov utgör ca 2% av den totala blodvolymen hos en 
250 g råtta. En enskild råtta kan provtas upprepat upp till 
6 gånger under ett dygn. För råttor är det möjligt med en 
sådan serieprovtagning men i och med att bloduttaget kan 
närma sig 10–20% av den cirkulerande blodvolymen inom 
loppet av 24 timmar innebär provtagningen i sig en risk att 
påverka de parametrar man studerar i studien. Inte minst 
utgör detta en stor belastning för djuren.

På en mus som väger 25 g är problemet ännu större, hos 
detta djurslag innebär varje blodprov ett uttag av mellan 
10 och 20% av den cirkulerande blodvolymen. För detta 
djurslag är det därför, med nuvarande teknik, inte möjligt 
att i ett enskilt djur ta en serie blodprover så att en plas-
maprofil kan genereras.

För att hantera problemet med de relativt stora blodvoly-
merna som tas från små djur används separata dosgrup-
per (satellitgrupper). Det enda syftet med satellitdjuren är 
att undersöka läkemedlets kinetik. Detta till skillnad från 
huvudstudien vars djur används för att göra den toxikolo-
giska bedömningen.

Ny analysteknik har de senaste åren öppnat möjligheter 
att väsentligt reducera de stora blodvolymer som behövs för 
att mäta plasmanivåerna. Som ett resultat kan vi i många 
studier ta prov för kinetik på samma djur (huvudstudiens 
djur) som vi gör den toxikologiska bedömningen. Därmed 
kan vi slippa använda satellitdjur. Förutom en väsentlig 
reducering av antalet djur i toxikologiska studier innebär 
de tekniska möjligheterna en kvalitetsvinst eftersom vi med 
dessa metoder kan jämföra exponering med toxikologiska 
fynd i ett och samma och inte som tidigare i olika djur. 
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Summary
The talk will describe a cross pharmaceutical company 
initiative started in 2003. The team provided a novel, 
evidence-based challenge to the regulatory requirement 
for acute toxicity studies where lethality is an endpoint. 
Appropriate preclinical and clinical data were shared across 
the collaborating companies and the analysis of this data 
demonstrated that acute toxicity studies have limited value 
for assessing human safety and as such their continued 
requirement by regulators cannot be justified. As a direct 
consequence of this initiative and the subsequent engage-
ment of collaborators and regulators, the revision of the 
ICH guideline M3 incorporated the recommendations of 
this team. In addition when assessed in 2008 there had 
been a substantial reduction in animal use across Europe 
(> 15,000 per year) with an even bigger impact to follow 
worldwide as the recommendations of the group are incor-
porated into ICH M3. This work also provided the moti-
vation for a project under the auspices of the European 
Partnership for Alternatives to Animals which has involved 
a cross stakeholder team (including NC3Rs, ECVAM, 
the humane society and industrial representatives across 
sectors) reviewing the scientific and regulatory drivers for 
acute toxicity testing across industry sectors and identifying 
opportunities for the application of the 3Rs.

Background
Acute toxicity studies in animals were required to support 
the registration of any new medicine and were usually con-
ducted prior to the first clinical trial in humans (FTIM). 
These studies identify doses that cause major adverse effects 
and the minimum dose causing lethality. The stated reasons 
for doing these studies are to set doses for further preclinical 
studies, to support the first clinical trials in humans and 
also to support overdose in humans. 

Although acute toxicity tests in the pharmaceutical 
industry represent a relatively small proportion of total 
animal use, they merit specific scrutiny. From a welfare 
perspective this is the only regulatory toxicity test where 
lethality is a defined endpoint; this is extremely emotive. In 
addition, this is the only regulatory toxicity test in pharma-
ceutical drug development where a route of administration 
that differs from that intended in the clinic was also required.
At initiation of this project in 2003, the majority of the 
companies involved routinely conducted four acute toxi-

cology studies (in rats and mice by two administration 
routes) per potential new medicine prior to FTIM. 

Scientific/Technical Results
Generally, the companies involved shared information on 
study objectives, design, timing, and outcome and con-
cluded that acute data is of limited use preclinically because 
alternative studies provide more useful information for 
dose setting for other pre-clinical studies. Additionally, 
from both preclinical & clinical perspectives lethality data 
alone cannot provide useful information without a more in 
depth study of the toxic effects which are NOT investigated 
in acute toxicity studies, e.g. systemic exposure, clinical 
pathology and histopathology. 

Specifically, the group analysed data from 74 com-
pounds and demonstrated acute toxicity study data

- Was NEVER used to stop a compound in develop-
ment either in the preclinical or clinical stages

- Was NEVER used to set the doses or exposure limit 
for the first clinical trials in humans, or to identify target 
organs of concern or parameters for monitoring in humans

- and that there was NO preclinical or clinical benefit 
from the use of an additional route to the clinical route

The recommendations from these results were:
- Acute toxicity studies should not be required prior to 

the first clinical trial in humans
- Any short term or dose-escalation data that is cur-

rently used for dose setting in other animal studies should 
be acceptable to allow assessment of acute toxicity and 
data should be provided by the clinical route only. These 
studies in rodents and non-rodents are already an integral 
part of drug development and include parameters in the 
study design that assist risk assessment and where lethality 
is not the primary endpoint.

The results/recommendations have been presented to 
regulators from the EU, US and Japan in order to raise 
awareness of the need to question the requirement for 
acute toxicity studies at an international guideline level. 
This was successful and in the revision of ICH M3 (a 
worldwide guideline) the final version has incorporated 
the recommendations (ICH M3 (R2), 2009) made by 
the group referencing the groups publication (Robinson 
et al, 2008). At the beginning of the project and again in 
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2008 the group shared information on how many animals 
were being used within their company for acute toxicity 
tests. There had been a substantial reduction in animal use 
across Europe (> 15, 000 per year). The numbers have not 
been reassessed since 2008 but since ICH M3 (R2) is now 
finalized the number will be even greater.

There was a remaining question about whether acute 
toxicity studies provided useful information to support 
the clinical management of overdose in humans once the 
medicine is marketed (Robinson and Chapman, 2009). In 
2010 a workshop was held by the UK National Centre for 
Replacement, Refinement and Reduction of Animals in 
Research (UK NC3RS) with representatives from poison 
centres, regulatory bodies and the pharmaceutical and 
chemical industries. A number of key conclusions were 
reached at the meeting: 

• Acute toxicity studies do not provide information to cli-
nicians on how to treat poisoning and overdose patients 
for pharmaceutical and non-pharmaceutical chemicals. 

• Human data are of most value to Poison Centres in 
informing treatment of overdose and poisoning.

• In sectors where acute toxicity may be the only systemic 
toxicity study performed, the value of such studies could 
be maximised by improving the design.

For pharmaceutical development, the last remaining driver 
for acute toxicity studies has been removed (Chapman et 
al, 2010).

Acute toxicity studies are commonly conducted in 
many industry sectors. The pharmaceutical company 
initiative provided the motivation for a project under 
the auspices of the European Partnership for Alterna-
tives to Animals which has involved a cross stakeholder 
team (including NC3Rs, ECVAM, the humane society 
and representatives across industry sectors) reviewing the 
scientific and regulatory drivers for acute toxicity testing 
across industry sectors and identifying opportunities for 
the application of the 3Rs. The results of this cross sector 
review are published (Seidle et al, 2010). 
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Bakgrund
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (Registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier). Reach är EU:s 
övergripande kemikalielagstiftning och trädde i kraft inom 
hela EU den 1 juni 2007 men de specifika bestämmelserna 
i Reach kommer att införas och utvecklas successivt under 
ett antal år fram till och med 31 maj 2018 (Tabell 1). 
Förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler 
som gällde inom EU tidigare. Eftersom reglerna finns i en 
EG-förordning (Nr. 1907/2206) är de direkt gällande i 
hela EU och ska, till skillnad mot direktiv, inte översättas 
till nationella regler. Kraven som anges i artiklarna såväl 
som i bilagorna är juridiskt bindande i alla medlemsstater. 

I och med Reach inrättades den Europeiska kemika-
liemyndigheten (ECHA) i Helsingfors. ECHA handläg-
ger tekniska, vetenskapliga och administrativa frågor samt 
koordinerar beslut som rör alla delar av förordningen. 
Cirka hälften av myndighetens budget ska finansieras 
genom avgifter för bland annat registrering och tillstånds-
prövning. ECHA har ett nära samarbete med de nationella 
kemikaliemyndigheterna inom EU, för Sveriges del i första 
hand KemI. På ECHA:s webplats finns en mängd väg-
ledningar som är avsedda att underlätta arbetet med den 
nya kemikalielagstiftningen för företag och myndigheter. 
Många av vägledningarna finns publicerade på svenska.

Reach grundprincip är att det är tillverkare, importörer 
och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen 
som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder 
inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Detta sam-
manfattas kort och kärnfullt som ”no data – no market”. 

Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. 
ämnen och blandningar (beredningar/preparat). Registre-
ringskraven gäller till exempel den som tillverkar kemiska 
ämnen eller den som importerar kemiska ämnen och 
blandningar. Reach innehåller krav på användare av kemi-
kalier som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstift-
ning. En del nya krav ställs också på de som hanterar varor 
som innehåller kemikalier. Nya krav ställs på att de som 
hanterar kemikalier ska ta fram data om kemikaliernas 
egenskaper och bedöma riskerna. En ny tillståndsprövning 
införs för kemikalier som har speciellt allvarliga hälso- och 
miljöfarliga egenskaper.

Vissa kemiska ämnen omfattas av andra regelverk inom 
EU och omfattas därför inte, eller i begränsad utsträckning, 

av Reach. Det gäller t.ex. ämnen som används som tillsatser 
i livsmedel eller djurfoder, i humanläkemedel eller veteri-
närmedicinska läkemedel eller kosmetika. Kemiska sub-
stanser som ingår i sådana produkter kan emellertid även 
ha annan användning och i så fall omfattas de av Reach.

Registrering
Enligt Reach ska den som tillverkar eller importerar 
kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska 
registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten 
(ECHA). I samband med detta ska grundläggande riskbe-
dömningar och riskdata lämnas om ämnet. Detta gäller 
bland annat för cirka 30 000 så kallade infasningsämnen 
(ämnen som redan finns på marknaden, tidigare användes 
begreppet ”existerande ämnen”). Ett ämne som inte är 
registrerat inom fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller 
sättas ut på EU-marknaden.

Förhandsregistrering
En förhandsregistrering innebär att en begränsad mängd 
data om ämnet lämnas till den Europeiska kemikaliemyn-
digheten. De företag som gjorde en förhandsregistrering 
under perioden den 1 juni – 1 december 2008 får utnyttja 
tidsfristerna tills den fullständiga registreringen ska göras. 
Tillverkare eller importörer som tillverkar eller importerar 
ett ämne i mängder över 1 ton per år för första gången eller 
överskrider mängdgränsen 1 ton per år för första gången, 
efter att tiden för förhandsregistrering gick ut den 1 decem-
ber 2008, har dock i vissa fall möjlighet att också göra en 
förhandsregistrering. 

Forum för informationsutbyte (SIEF)
Ett Forum för informationsutbyte (Substance Information 
Exchange Forum, SIEF) ska bildas inför registreringen av 
ett ämne. Syftet med ett SIEF är att underlätta ett gemen-
samt utnyttjande av befintliga data om ämnet för att bland 
annat undvika ytterligare testning och djurförsök. Delta-
garna i ett SIEF ska också enas om en klassificering och 
märkning av ämnet och tillsammans identifiera behovet 
av eventuella ytterligare studier. Varje SIEF ska vara fullt 
verksamt till den 1 juni 2018. 

Utvärdering
Myndigheterna utvärderar den information som tas fram 
av tillverkare och importörer inför registreringen. Ett 
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första steg är att utvärdera om informationen som lämnas 
i registreringsunderlaget är komplett. Därefter kan en 
ämnesutvärdering göras av ämnen som har satts upp på 
en gemensam prioriteringslista.

Tillståndsprövning
Ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper (Sub-
stances of Very High Concern, SVHC) får i vissa fall inte 
användas utan tillstånd. Det gäller framför allt ämnen 
som är carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska 
(CMR-ämnen) eller persistenta, bioackumulerande och 
toxiska (PBT-ämnen) eller mycket persistenta och mycket 
bioackumulerande (vPvB-ämnen). Vid tillståndspröv-
ningen av sådana kemikalier ska säkrare alternativ övervä-
gas. Om alternativen är ekonomiskt eller tekniskt rimliga 
ska de farliga ämnena bytas ut. ECHA tar fram en så kallad 
kandidatlista med ämnen som kan bli föremål för till-
ståndsprövning. Den senaste kandidatlistan (juni 2010) 
omfattar 38 ämnen (Tabell 2.). 

Begränsningar
Användningen av ett ämne kan förbjudas eller begränsas 
om användningen medför oacceptabla risker. De förbud 
och begränsningar som tidigare fanns i begränsningsdirek-
tivet (direktiv 76/769/EEG) återfinns sedan 1 juni 2009 
i Reach bilaga XVII.

Tonnagegränser och datakrav
I fyra bilagor till Reach anges vilka informationskrav som 
gäller för ämnen som årligen tillverkas eller importeras i 
mängder på

• minst 1 ton (Bilaga VII)
• minst 10 ton (Bilaga VIII)
• minst 100 ton (Bilaga IX)
• minst 1 000 ton (Bilaga X) 

Alla tonnagegränser gäller per tillverkare eller impor-
tör. Den allmänna regeln är att informationskraven blir 
högre när mängderna ökar. Informationskraven omfattar 
fysikalisk-kemiska egenskaper, toxikologisk information 
samt ekotoxikologisk information. I Tabell 3 och 4 sam-
manfattas vilka krav på toxikologisk respektive ekotoxiko-
logisk information som ställs vid de olika tonnagenivåerna. 
För ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om 
minst 100 ton/år ska testningsförslag för tillhandahållande 
av den information som krävs lämnas. 

Allmänna regler om anpassning av testförfarandet
Registranten får anpassa standardtestkraven enligt särskilda 
regler som framgår av bilagorna VII-X och de får också 
anpassas enligt regler som anges i Bilaga XI. ECHA får 
bedöma dessa anpassningar vid utvärderingen av regist-
reringsunderlaget.

Testning förefaller inte vara vetenskapligt nödvändig
Testning behöver inte göras om den inte förefaller att vara 
vetenskapligt nödvändig. Det kan t.ex. gälla i vissa fall om 
historiska humandata finns tillgängliga och bedöms vara 

användbara i sammanhanget eller om tillgängliga data om 
hälso-och miljöegenskaper kommer från försök som inte 
har utförts enligt GLP eller de testmetoder som hänvisas 
till i Reach. Flera oberoende informationskällor kan också 
tillsammans bedömas ha tillräckligt bevisvärde för att man 
skall kunna anta eller dra slutsatsen att ett ämne har eller 
inte har en viss farlig egenskap, även om de enskilda infor-
mationskällorna var för sig inte bedöms ge tillräckligt stöd. 
Resultat från testmetoder som (ännu) inte är upptagna i 
testmetodsförordningen (Nr. 440/2008) kan också i vissa 
fall bedömas ha tillräckligt bevisvärde. Om det finns till-
räckliga bevis för att ett ämne har eller inte har vissa farliga 
egenskaper ska ytterligare test på ryggradsdjur som avser 
denna egenskap undvikas och ytterligare test som inte görs 
på ryggradsdjur kan undvikas.

Resultat från giltiga modeller för kvalitativa eller kvan-
titativa strukturaktivitetssamband [(Q)SAR] kan också 
användas vid bedömningen av ett ämnes egenskaper. Resul-
tat av (Q)SAR får användas i stället för testning
• om resultaten erhålls från en vetenskapligt validerad (Q)

SAR-modell,
• om ämnet faller inom (Q)SAR-modellens tillämplig-

hetsområde,
• om resultaten kan användas för klassificering, märkning 

och/eller riskbedömning,
 och
• om lämplig och tillförlitlig dokumentation av de använda 

metoderna tillhandahålls.
ECHA tillhandahåller vägledning för hur man skall 

bedöma vilka (Q)SAR som uppfyller dessa villkor och ge 
exempel.

In vitro-metoder
Olika in vitro-metoder kan ge viktiga bidrag till bedöm-
ningen av ett ämne genom resultat som tyder på att ett 
ämne har en viss farlig egenskap men även för en förstå-
else av biologiska verkningsmekanismer. De metoder som 
används ska vara tillräckligt väl utvecklade i enlighet med 
internationellt överenskomna kriterier. Om resultaten inte 
tyder på att ämnet har farlig egenskap ska relevanta test vid 
berörd mängdnivå ändå utföras för att bekräfta de negativa 
resultaten, såvida det inte krävs testning i enlighet med 
bilagorna VII–X eller i enlighet med andra regler.
En sådan bekräftelse är emellertid inte nödvändig
• om resultaten härrör från en in vitro-metod vars 

vetenskapliga validitet har fastställts genom en valide-
ringsstudie enligt internationellt överenskomna valide-
ringsprinciper,

• om resultaten kan användas för klassificering, märkning 
och/eller riskbedömning,

 och
• om lämplig och tillförlitlig dokumentation av de använda 

metoderna tillhandahålls.

Gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen
Ämnen vars fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxi-
kologiska egenskaper sannolikt är likartade eller följer ett 
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regelbundet mönster på grund av att ämnena liknar varan-
dra i strukturellt hänseende får betraktas som en grupp eller 
”ämneskategori”. Tillämpning av detta begrepp kräver att 
fysikalisk-kemiska egenskaper, hälso- och miljöeffekter eller 
ämnets spridning och nedbrytning i miljön kan förutsägas 
baserat på data för ett referensämne i samma grupp genom 
jämförelse med andra ämnen i gruppen (interpolering). 
Likheterna kan t.ex. grundas på
• en gemensam funktionell grupp,
• gemensamma prekursorer och/eller sannolikheten för 

gemensamma nedbrytningsprodukter via fysikaliska eller 
biologiska processer som resulterar i strukturellt likartade 
kemikalier, eller

• ett konstant mönster när det gäller förändringen av egen-
skapernas styrka genom kategorin.

Om begreppet tillämpas ska ämnena klassificeras och 
märkas i enlighet med detta.

Resultaten bör då
• vara tillräckliga för klassificering, märkning och/eller 

riskbedömning,
• ha lämplig och tillförlitlig täckning av de nyckelparame-

trar som behandlas i motsvarande testmetoder,
• omfatta en varaktighet i exponeringen som är jämförbar 

med eller längre än i motsvarande testmetoder som anges 
i testmetodsförordningen (om exponeringens varaktighet 
är en viktig parameter), och

• ha lämplig och tillförlitlig dokumentation av den 
använda metoden.

Testning är inte tekniskt möjlig
Testning för en viss effekt är inte nödvändig om det är tek-
niskt omöjligt. Det kan t.ex. bero på att ämnet är mycket 
flyktigt, ytterst reaktivt eller instabilt, eller kan förorsaka 
brand eller explosion vid blandning med vatten. 

Ämnesanpassad exponeringsbaserad testning
Undantag för vissa tester (t.ex. upprepad dosering, repro-
duktionstoxicitet, cancer) kan också medges mot bakgrund 
av de exponeringsscenarier som tagits fram i kemikaliesä-
kerhetsrapporten. Motiveringen ska baseras på en nog-
grann exponeringsbedömning och uppfylla ett av följande 
kriterier:
1. Tillverkaren/importören kan visa och dokumentera att 

samtliga följande villkor är uppfyllda:
a. Resultaten av en exponeringsbedömning som omfattar 

alla relevanta exponeringar under ämnets hela livscykel 
visar på obefintlig eller obetydlig exponering i alla scena-
rier för tillverkning och alla identifierade användningar 
enligt avsnitt 3.5 i Reach bilaga VI.

b. Ett DNEL1- eller PNEC2-värde kan härledas från till-
gängliga resultat av tester som utförts för det berörda 
ämnet, varvid man till fullo ska beakta den ökade osä-
kerhet som följer av att man avstår från informations-
kravet, och detta DNEL- eller PNEC-värde är relevant 
och tillräckligt såväl för att medge undantag från infor-
mationskravet som för riskbedömningen.

c. Vid en jämförelse mellan de härledda DNEL- och 
PNEC-värdena och resultaten av exponeringsbedöm-
ningen ligger exponeringarna alltid klart under de här-
ledda DNEL- och PNEC-värdena.

2. När ämnet inte är infogat i en vara ska tillverkaren eller 
importören visa och dokumentera att strängt kontrol-
lerade betingelser enligt Reach artikel 18.4 a–f råder 
under hela livscykeln och för alla relevanta scenarion.

3. När ämnet är infogat i en vara i vilken det är permanent 
inlagt i en ”matris” eller på annat sätt fullständigt inne-
slutet med tekniska metoder, ska det visas och doku-
menteras att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a. Ämnet avges inte under sin livscykel.
b. Sannolikheten för att personalen, allmänheten eller 

miljön exponeras för ämnet under normala, eller rimli-
gen förutsebara, användningsförhållanden är försumbar.

c. Ämnet hanteras enligt de villkor som anges i Reach 
artikel 18.4 a–f under alla stadier av tillverkningen och 
produktionen inbegripet avfallshanteringen av ämnet 
under dessa stadier.

De särskilda villkoren för användning ska meddelas till 
alla parter i distributionskedjan.

Information i distributionskedjan
Information i form av säkerhetsdatablad (SDB) ska lämnas 
till dem som använder kemikalier yrkesmässigt. SDB 
innehåller information om ett ämnes farliga egenskaper, 
åtgärder för riskhantering med mera. En nyhet i och med 
Reach är att SDB kompletteras med information från 
registreringen i form av så kallade exponeringsscenarier. 
För konsumenter ges informationen om farliga egenskaper 
genom varningsmärkning med symboler samt risk- och 
skyddsfraser. 

En nyhet i Reach är att viss information ska lämnas 
också om särskilt farliga ämnen som ingår i varor. Denna 
information ska lämnas till dem som yrkesmässigt hante-
rar varor och på begäran även till konsumenter. Reglerna 
om information i distributionskedjan började gälla den 1 
juni 2007. 

Faroklassificering och märkning
De orange farosymboler som anges av ämnes- och prepa-
ratdirektiven (infört i Sverige genom KemI:s föreskrifter 
KIFS 2005:7) kommer under de närmaste åren att ersättas 
med nya faropiktogram i enlighet med förordningen (Nr. 
1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar (CLP). 

Klassificerings- och märkningsregistret
ECHA kommer att inrätta ett offentligt register över klassi-
ficering och märk ning, till vilket tillverkare och importörer 
ska rapportera sina klassificeringar. Från den 1 decem-
ber 2010 är till verkare och importörer skyldiga att lämna 
uppgifter till registret. Alla ämnen som registreras enligt 
Reach-förordningen samt alla ämnen som klassificeras som 
farliga enligt CLP ska ingå i registret. Bestämmelserna om 

1. DNEL: Derived No Effect Level
2. PNEC: Predicted No Effect Concentration
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klassificerings- och märkningsregist ret finns i CLP och 
ersätter motsvar ande bestämmelser i Reach.

Klassificeringsförordningen (CLP)
Den 20 januari 2009 trädde förordningen om klassifice-
ring, märkning och förpackning av ämnen och blandningar 
(CLP, Nr. 1272/2008) i kraft. I likhet med Reach är CLP 
en EG-förordning och gäller därför direkt i hela EU utan 
att först översättas i nationella regler. CLP ersätter EU:s 
ämnes- och preparatdirektiv (direktiv 67/548/EEG res-
pektive 1999/45/EG) som har införts i svensk lagstiftning 
genom KemI:s föreskrifter om klassificering och märkning 
(KIFS 2005:7). För att företagen ska kunna anpassa sig till 
de nya reglerna införs CLP stegvis under en övergångspe-
riod (Figur 1.). Under perioden fram till 1 juni 2015 gäller 
CLP och KIFS 2005:7 parallellt. Företag får tillämpa CLP 
redan nu, men senast den 1 december 2010 måste de ha 
klassificerat enligt CLP när det gäller ämnen och senast 
den 1 juni 2015 när det gäller blandningar. 

I och med CLP införs FN:s Globalt Harmoniserade 
System för klassificering och märkning av kemikalier 
(GHS) i EU:s lagstiftning. Syftet med GHS är att gemen-
samma internationella regler för farobedömning, klassifi-
cering och märkning av kemikalier ska ge bättre skydd för 
hälsa och miljö, undvika onödig testning och underlätta 
internationell handel.

Viktiga förändringar i och med CLP
En viktig nyhet i CLP är att kriterier och testmetoder för 
fysikaliska faror (ämnen som är t.ex. brandfarliga, explo-
siva eller oxiderande) är desamma som i regel verk en för 
transport av farligt gods. En stor synlig skillnad är sym-
bolmärkningen som består av svarta symboler som återges 
på en vit, på spetsen stående, kvadrat med röd ram. De 
nya faropiktogrammen (Figur 2.) ersätter de orangefär-
gade farosymbolerna som anges i KIFS 2005:7. CLP har 
också två helt nya symboler för märkning av hälsofarliga 
produkter. De farobeteckningar som enligt KIFS 2005:7 
ingår i märkningen, till exempel ”Hälsoskadlig” eller ”Irri-
terande”, finns inte i CLP. I stället finns signalorden ”Fara” 
och ”Varning”. Systemet med faro- och skyddsangivelser i 
CLP är likt men inte identiskt med risk- och skyddsfraser 
enligt KIFS 2005:7. Den så kallade klassificeringslistan 
(KIFS 2005:5) upphävdes den 1 juni 2009 (ändringsfö-
reskrift KIFS 2009:4) eftersom den bindande, harmoni-
serade klassificeringslistan numera återfinns i bilaga VI till 
CLP. Reglerna om säkerhetsdatablad i Reach (avdelning 
IV och Bilaga II) har anpassats till övergångsbestämmel-
serna i CLP. 

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen
Företagen måste fram till och med den 1 juni 2015 fortsätta 
att klassificera sina ämnen enligt KIFS 2005:7 men från och 
med den 1 december 2010 blir det dessutom obligatoriskt 
att klassificera enligt CLP. Det betyder en dubbel klassifice-
ring, dvs. att klassificeringen enligt såväl KIFS 2005:7 som 
CLP måste finnas med, i säkerhetsdatabladet från och med 

den 1 december 2010 och fram till den 1 juni 2015. Den 
1 juni 2015 upphör ämnes direktivet att gälla.

Företagen kan redan nu märka och förpacka sina ämnen 
enligt CLP, men det blir inte obligatoriskt förrän den 1 
december 2010. Om företagen väljer att märka och för-
packa enligt CLP redan före den 1 december 2010, ska de 
redovisa klassificeringen både enligt CLP och KIFS 2005:7 
i säkerhetsdata bladet. Från och med den 1 december 2010 
ska ämnena märkas och förpackas enligt CLP.

Klassificering, märkning 
och förpackning av blandningar
Företagen ska klassificera blandningar enligt KIFS 2005:7 
fram till och med den 1 juni 2015.

Den 1 juni 2015 upphör preparatdirektivet att gälla och 
därefter ska blandningarna enbart klassificeras enligt CLP.
Företagen kan redan nu märka och förpacka sina bland-
ningar enligt CLP men det blir inte obligatoriskt förrän 
den 1 juni 2015. Om företagen väljer att märka och för-
packa enligt CLP redan före den 1 juni 2015, ska de redo-
visa klassificeringen både enligt CLP och KIFS 2005:7 i 
säkerhetsdata bladet. Från och med den 1 juni 2015 ska 
blandningarna märkas och förpackas enligt CLP.

Mer information om Reach och CLP
På ECHA:s webplats finns vägledningar för arbetet med 
Reach och CLP, många finns på samtliga EU-språk. Länkar 
till ECHA och vägledningarna finns på KemI:s webplats, 
där också ytterligare information om Reach och CLP finns. 
KemI ansvarar även för de informationscentraler (helpdesk) 
som inrättats i enlighet med Reach och CLP i syfte att 
underlätta för företag att fullgöra sina åtaganden enligt de 
nya regelverken. 

English summary
The two main legislations on chemicals management in the 
European Union are the Reach regulation (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 
and the CLP regulation (Classification, Labelling and Pack-
aging of substances and mixtures). The regulations speci-
fies obligations of producers and importers for chemicals 
management and their “safe use”, including information 
requirements for hazard assessment and hazard commu-
nication (classification, labeling and safety data sheets). 
Some substances of very high concern may be subject to 
restrictions or authorization.
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F1EE-460E-B7C2-5845125A7FED/FinalDownload/
DownloadId-FFA9F69FBE05C6F45AEF26D8BE98649A/
B34DB549-F1EE-460E-B7C2-5845125A7FED/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:142:0001:0739:SV:PDF

Förordning om säkerhetsdatablad: Kommissionens förordning (EU) 
nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registre-
ring, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:SV:PDF

Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) 2005:7: http://
www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K05_7.pdf

Kemikalieinspektionens webplats: http://www.kemi.se/

europeiska kemikaliemyndighetens (eCHa) webplats på svenska:  
http://echa.europa.eu/home_sv.asp

2007-06-01 Avd IV – Information i distributionskedjan (inklusive säkerhetsdatablad) och de administrativa 
reglerna i Reach började gälla.

2008-06-01 Huvuddelen av Reach började gälla: 
Avdelning II – Registrering av ämnen 
Avdelning III – Gemensamt utnyttjande av data 
Avdelning V – Nedströmsanvändare 
Avdelning VI – Utvärdering 
Avdelning VII – Tillståndsprövning 
Avdelning XI – Klassificerings- och märkningsregistret 
Avdelning XII – Information till allmänheten m.m.

2008-06-01 Förordning om avgifter började gälla.

2008-06-01 – 2008-12-01 Förhandsregistrering av infasningsämnen

2009-01-01 ECHA publicerade på sin webplats en förteckning över de ämnen som har förhandsregistrerats.

2009-06-01 Avdelning VIII – Begränsningar, började gälla. 
Första förslag till lista över ämnen för tillståndsprövning.

2010-11-30 Slutdatum för registrering av infasningsämnen i följande fall:
•	 CMR-ämnen i kategori 1 och 2 i mängder om minst 1 ton per år,
•	 ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som mycket giftiga för vattenle-

vande organismer och som kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön i 
mängder om minst 100 ton per år (Riskfras R50/53),

•	 ämnen i mängder om minst 1 000 ton per år.
Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret börjar gälla.

2011-06-01 Anmälan av särskilt farliga ämnen i varor börjar gälla.

2013-05-31 Slutdatum för registrering av alla infasningsämnen i mängder om minst 100 ton per år.

2018-05-31 Slutdatum för registrering av alla infasningsämnen i mängder om minst 1 ton per år

Tabell 1.  Tidtabell för Reach.
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Ämne/CAS-nr Egenskap Kommentar
Akrylamid 
79-06-1

C, M Förbud i konsumentprodukter.

Alkaner, C10-13, klorerade 
(Kortkedjiga klorparaffiner) 
85535-84-8

PBT, vPvB Förbud för användning som ämne eller som beståndsdel i andra ämnen eller 
beredningar (> 1 %) för metallbearbetning och infettning av läder.

Aluminiumsilikat 
Eldfast keramisk fiber 
EC-nummer 650- 017-00-8

C Ämnet täcks av indexnummer 650- 017-00-8 i bilaga VI, del 3, tabell 3.2 i 
EG-förordningen nr 1272/2008 och uppfyller följande två villkor: 
a) Al2O3 och SiO2 förekommer i följande koncentrationsintervall: 
Al2O3: 43,5 – 47 vikts%, och SiO2: 49,5 – 53,5 vikts% 
eller 
Al2O3: 45,5 – 50,5 vikts% och SiO2: 48,5 – 54 vikts% 
b) fibrernas längdviktade geometriska medeldiameter minskad med två 
standardavvikelser (för det geometriska medelvärdet) ≤ 6 mikrometer

Ammonium-bikromat 
7789-09-5

C, M, R Förbud i konsumentprodukter.

Antracen 
120-12-7

PBT Förbud i konsumentprodukter.

Antracenolja 
90640-80-5

C, PBT, vPvB Förbud i konsumentprodukter.

Antracenolja, antracenpasta, lätt 
destillationsfraktion 
91995-17-4

C, M, PBT, vPvB Förbud i konsumentprodukter

Antracenolja, antracenpasta, 
antracenfraktion 
91995-15-2

C, M, PBT, vPvB Förbud i konsumentprodukter

Antracenolja, med lågt innehåll av 
antracen 
90640-82-7

C, M, PBT, vPvB Förbud i konsumentprodukter

Antracenolja, antracenpasta 
90640-81-6

C, M, PBT, vPvB Förbud i konsumentprodukter

Beck, koltjäre-, högtemperaturs- 
65996-93-2

C, PBT, vPvB Förbud i konsumentprodukter

Bensylbutylftalat (BBP) 
85-68-7

R Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar. 
Förbud i konsumentprodukter

Bis(tributyltenn)-oxid (TBTO) 
56-35-9 

PBT Krav på PIC-anmälan

Blykromat 
7758-97-6

C, R Förbud i konsumentprodukter

Blykromat-molybdatsulfat 
12656-85-8 
C.I.Pigment Red 104

C, R Förbud i konsumentprodukter

Blysulfokromat 
1344-37-2 
C.I.Pigment Yellow 34

C, R Förbud i konsumentprodukter

Blyvätearsenat 
7784-40-9

C, R Förbud i konsumentprodukter

Bornatriumoxid-hydrat 
12267-73-1

R

Borsyra 
10043-35-3/ 11113-50-1

R

4,4’-Diaminodifenylmetan 
101-77-9

C Förbud i textilier och läderartiklar. 
Förbud i beredningar för textil-färgning. 
Förbud i konsumentprodukter.

Diarsenikpentoxid 
1303-28-2

C Förbud i konsumentprodukter.

Diarseniktrioxid 
1327-53-3

C Förbud i konsumentprodukter

Dibutylftalat (DBP) 
84-74-2

R Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 
117-81-7

R Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar

Diisobutylftalat 
84-69-5

R

2,4-Dinitrotoluen 
121-14-2

R

Tabell 2.  Ämnen på kandidatlistan (juni 2010).
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Hexabromcyklododekan (HBCDD) 
25637-99-4

PBT

Kaliumbikromat 
7778-50-9

C, M, R Förbud i konsumentprodukter.

Kaliumkromat 
7789-00-6 

C, M, R Förbud i konsumentprodukter.

Koboltdiklorid 
7646-79-9

C

Myskxylen 
81-15-2

vPvB

Natriumborat 
1330-43-4/ 12179-04-3/ 1303-96-4

R

Natriumdikromat, dihydrat 
7789-12-0

C, M, R Förbud i konsumentprodukter.

Natriumkromat 
7775-11-3

C, M, R

Trietylarsenat 
15606-95-8

C Förbud i konsumentprodukter.

Trikloretylen 
79-01-6

C Förbud att saluhålla, överlåta och använda (Förordning (1998:944)). 
Undantag och dispensmöjlighet, Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2008:2).

Tri(2-kloroetyl)fosfat 
115-96-8

R

Zirkonium aluminiumsilikat 
Eldfast keramisk fiber 
EC-nummer 650-017-00-8

C Ämnet täcks av indexnummer 650-017-00-8 i bilaga VI, del 3, tabell 3.2 i 
EG-förordningen nr 1272/2008 och uppfyller följande två villkor: 
a) Al2O3 och SiO2 förekommer i följande koncentrationsintervall: 
Al2O3: 35 – 36 % vikts% och SiO2: 47,5 – 50 vikts% och ZrO2: 15 - 17 vikts% 
b) fibrernas längdviktade geometriska medeldiameter minskad med två 
standardavvikelser (för det geometriska medelvärdet) ≤ 6 mikrometer.

Lägsta tonnagegräns (ton/år per tillverkare eller importör)
1 10 100 1000
Toxikologisk information Tillkommande toxikologisk 

information
Tillkommande toxikologisk 
information

Tillkommande toxikologisk 
information

Hudirritation eller frätskador på hud
- in vitro

Ögonirritation
- in vitro

Hudsensibilisering
- in vivo (LLNA)

Mutagenitet  
- in vitro-undersökning av genmuta-
tion hos bakterier

Akut toxicitet 
- oralt intag 

Hudirritation
- in vivo

Ögonirritation
- in vivo

Mutagenitet
- cytogenitetsstudie på dägg-
djursceller eller mikronukleär in 
vivo-studie
- genmutationsstudie på dägg-
djursceller in vitro

Akut toxicitet
- inandning
- via huden

Toxicitet vid upprepad dosering
- 28 dagar, en art, honor och hanar 
mest relevant exponeringsväg

Reproduktionstoxicitet
- screening av reprodultionsstör-
ningar eller fosterskador på en art

Toxikokinetik
- om möjligt

Toxicitet vid upprepad dosering
- 28 dagar, en art, hanar och 
honor, mest relevant expone-
ringsväg
- 90 dagar, en art, gnagare, hanar 
och honor, mest relevant expone-
ringsväg

Reproduktionstoxicitet
- fosterskadande effekter före 
födseln, en art, mest relevant 
exponeringsväg
- reproduktionstoxicitet på två 
generationer, en art, honor och 
hanar, om resultat från 28- eller 
90-dagarsstudie indikerar effekter, 
mest relevant exponeringsväg 

Reproduktionstoxicitet
- fosterskadande effekter, en art, 
mest relevant exponeringsväg
- reproduktionstoxicitet på två 
generationer, en art, honor och 
hanar, om resultat från 28- eller 
90-dagarsstudie indikerar effekter, 
mest relevant exponeringsväg 

Cancerframkallande egenskaper

C=Carcinogent
M=Mutagent
R=Reproduktionstoxiskt
PBT= Persistent, bioackumulerande, toxiskt
vPvB=Mycket (very) persistent, mycket (very) bioackumulerande

Tabell 3.  Toxikologisk information för ämnen.
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Lägsta tonnagegräns (ton/år per tillverkare eller importör)
1 10 100 1000
Ekotoxikologisk information Tillkommande ekotoxikologisk 

information
Tillkommande ekotoxikologisk 
information

Tillkommande ekotoxikologisk 
information

Toxicitet i vattenmiljö
  - Testning av akut toxicitet på ever-
tebrater
- Undersökning av tillväxthämning 
på vattenlevande växter (företrä-
desvis alger)

Nedbrytning
- Biotisk
   - lättnedbrytbarhet 

Test av akut toxicitet på fisk

Respirationshämnings-försök med 
aktiverat slam

Nedbrytning
- abiotisk
   - hydrolys som en funktion av pH

Omvandling, spridning och fördel-
ning i miljön
- screening av adsorption och 
desorption

Test i vattenmiljö
- kronisk toxicitet på evertebrater
- kronisk toxicitet på fisk
   - tidiga levnadsstadier
   - embryo- och säckyngelstadi-
erna
  - tillväxttest på unga exemplar

Nedbrytning
- biotisk
   -simuleringstest av slutlig ned-
brytning i ytvatten
   - simuleringstest i jord
   - simuleringstest i sediment
- identifiering av nedbrytnings-
produkter

Omvandling, spridning och fördel-
ning i miljön
- boackumulering i   organismer
- ytterligare information om 
adsorption/desorption

Effekter på jordlevande organis-
mer
- akut toxicitet för evertebrater
- effekter på jordlevande mikro-
organismer
- akut toxicitet för växter

Nedbrytning
- biotisk

Omvandling, spridning och fördel-
ning i miljön
- ytterligare information om 
ämnets och/eller nedbrytnings-
produkternas omvandling, sprid-
ning och fördelning i miljön

Effekter på jordlevande organis-
mer
- kronisk toxicitet för evertebrater
- kronisk toxicitet för växter

Kronisk toxicitet för sediment-
levande organismer

Kronisk toxicitet eller reproduk-
tionstoxicitet för fåglar

Tabell 4.  Ekotoxikologisk information för ämnen.

Ämnen
Klassificering enligt KIFS 2005:7 ska tillämpas 

Klassificering, märkning och förpackning 
enligt CLP ska tillämpasKlassificering, märkning och förpackning 

enligt CLP får tillämpas
Klassificering, märkning och förpackning 
enligt CLP ska tillämpas*

Blandningar
Klassificering enligt KIFS 2005:7 ska tillämpas Klassificering, märkning och förpackning 

enligt CLP ska tillämpas**Klassificering, märkning och förpackning enligt CLP får tillämpas

Figur 1.  Det successiva införandet av nya regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

* Undantag är ämnen som redan är utsläppta på marknaden före den 1 december 2010. De behöver inte märkas om och omförpackas förrän den 1 december 2012.
** Undantag är blandningar som redan är utsläppta på marknaden före den 1 juni 2015. De behöver inte märkas om och omförpackas förrän den 1 juni 2017.

Figur 2.  Farosymboler och faropiktogram enligt ämnes- och preparatdirektiven. (KIFS 2005:7) respektive CLP.

Januari 2009 1 December 2010 1 Juni 2015
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Introduction
Imaging of the spine is indicated in animals with trauma 
and/or neurologic deficits localized to the spine. Radiog-
raphy is often the first step in imaging of the spine to rule 
out major trauma and aggressive disease. 

Radiographic Technique
Unfortunately spinal radiographs of diagnostic quality 
require general anaesthesia for complete muscle relaxa-
tion. Proper positioning is essential to avoid any oblique 
angle and straight alignment of the vertebral column. The 
vertebral column has to be radiographed in small por-
tions, to avoid image distortion. Two orthogonal views 
are essential for each location. Even with these techniques 
the diagnostic yield of survey radiography is limited and 
fraught with difficulty due to superimposition of structures 
and difficulty in some breeds in positioning adequately for 
diagnostic quality images. Furthermore, in trauma cases, 
repositioning for orthogonal views is concerning in the 
presence of potential spinal instability. 

Myelography involves injection of non-ionic iodinated 
contrast medium into the subarachnoid space, which can 
be achieved via cisternal or lumbar puncture. Many arti-
facts such as epidural and subdural injections can hamper 
the diagnostic yield.

Radiographic Interpretation
The classical Roentgen signs are applied for radiographic 
assessment of the spine, assessing changes in size, shape, 
opacity, number, and location of vertebrae. Size and shape 
variations are often associated with congenital malforma-
tions. Changes in the number of vertebrae in a segment are 
due to transition of a vertebra into another segment. Opac-
ity changes can be related to diskal or other mineralizations, 
osteolytic appearance is seen in aggressive neoplasia, fungal 
disease and diskospondylitis. Misalignement of vertebrae 
remains difficult to diagnose radiographically. The clini-
cally most relevant structure in spinal cases is usually the 
spinal cord, which is not visible on survey radiography. 

Indirect visualisation of the spinal cord requires mye-
lography, with which spinal cord compression and swelling 
can be diagnosed. Based on the pattern of contrast column 
deviation and thinning, a distinction between intramedul-
lary, intradural-extramedullary and extradural can usually 
be made. Conventional myelographic techniques have 

inherent difficulties and may still not provide a definitive 
diagnosis or adequate localization for surgical decompres-
sion in some situations, particularly when there is poor 
subarachnoid space filling associated with intramedullary 
pathology or swelling.

Computed Tomography Technique 
Studies have shown that helical image acquisition mode is 
slightly less reliable for image conspicuity than axial image 
acquisition mode, although clinical relevance has yet to 
be ascertained. Scans should be acquired with the dog in 
dorsal recumbency to limit motion artifact. Limbs should 
be positioned as far as possible outside of the scan field. 
For cervical spine scans, the neck should be extended and 
supported on cotton or foam blocks. The gantry should be 
tilted to align with the C3/4 intervertebral disc space. For 
thoracolumbar spine scans, the patient should be positioned 
as straight as possible. Cotton under the thoracolumbar 
junction aids in straightening out this highly flexible part 
of the spine. The gantry should be tilted to align with the 
L1/2 intervertebral disc space. Animals with cervical neu-
rolocalization should be scanned from C1 to T2 and those 
with thoracolumbar neurolocalization from T2 to L4. Lum-
bosacral neurolocalization requires scanning from L4 to S3. 
CTs are acquired using 120kV with 100mAs using up to 
2mm slice thickness (necessary for MPRs). Large dogs may 
require 3–5mm slice thickness to prevent excessive tube 
heating. In this case if a small area of concern is identified a 
limited scan can be repeated through that region using thin 
slices. CT studies should be reconstructed using medium 
and high frequency reconstruction algorithms. A specific 
artifact can occur on high frequency algorithm reconstruc-
tions particularly when edge-enhancing filters are applied. 
The artifact is a form of Überschwinger or rebound artifact 
and results in a halo within the spinal canal that appears 
to outline the spinal cord. Awareness of this artifact and 
image acquisition without the use of edge enhancing filters 
is strongly recommended. 

Theoretically the amount of non-ionic iodinated con-
trast medium necessary for myelographic CT is far less than 
for a conventional myelogram. However, as fluoroscopy 
or radiography is still typically used to confirm adequate 
subarachnoid space filling prior to CT, opacification must 
be adequate for visualization of the contrast column. We 
recommend calculating the dose based on traditional vol-

Spinal Radiography and Computed Tomography

Tobias Schwarz
Senior Lecturer Diagnostic Imaging
Royal (Dick) School of Veterinary Studies
Edinburgh, UK
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umes of 0.33mls/kg for thoracolumbar and 0.45mls/kg for 
cervical myelography using 300mgI/ml iohexol injected 
into the subarachnoid space at L5/6, but then only using 
as much contrast medium as needed to detect the contrast 
column radiographically in the region of interest before 
moving to CT. This reduces the used dosage and thereby 
limits dose-related post injection complications such as 
seizures, as well as improves CT image quality by minimiz-
ing high-density streak artefacts. 

CT Image Display 
In order to evaluate the discs as well as possible, a narrow 
WW of around 250–300 and WL of around 35-50 are often 
needed using the medium algorithm images. A wide WW 
and high WL are utilized for the high frequency algorithm 
images to permit thorough evaluation of the bony structures 
and should be adjusted for the individual. Recommended 
starting WW/WL would be 1000/250. MPRs for evalu-
ation of intervertebral disc spaces are best achieved from 
high frequency algorithm images. MPRs for evaluation of 
disc herniation, whether protrusion or extrusion, are best 
achieved from medium frequency algorithm images. A scout 
image should always be displayed to show the location. 

CT Image Interpretation 
CT has been shown to be more sensitive to the complexity 
of spinal fractures and for the determination of lytic and 
mineralized lesions. Myelographic CT has shown superior 
sensitivity for lesion localization and lateralization than 
conventional myelography. Multiplanar reconstructions 
(MPRs) possible in any axis increase the level of certainty in 
a diagnosis. However some limitations remain and disease 
processes such as fibrocartilagenous embolism (FCE), cord 
infarct, myelomeningitis and degenerative changes cannot 
be definitively diagnosed using CT techniques.

CT is adequate to demonstrate the presence of mineral-
ized extradural lesions such as Hansen Type I intervertebral 
disc extrusions, when there is destruction or lysis of the 
spine or spinal fractures or subluxations. However, it does 
not usually indicate the extent of associated spinal cord 
compression due to cord swelling or associated hemor-
rhage cranial and caudal to the lesion, which is a surgical 
consideration for some neurosurgeons that would neces-
sitate extension of the surgical site. Furthermore, CT is 
inadequate for the identification of intramedullary or 
intradural-extramedullary lesions. Evaluation for the extent 
of spinal cord swelling or for evaluation of intramedullary 
or intradural-extramedullary lesions requires myelographic 
CT to be performed.

It is important that imaging findings are interpreted in 
light of the clinical and neurological exam findings. If the 
only imaging findings identified do not fit, consideration 
to multiple disease processes must be given. While one can 
be confident from a negative myelographic CT that there 
is no evidence of a surgical lesion, disease processes such 
as cord ischemia, FCE, myelomeningitis and degenerative 
changes are not detectable using this modality. CSF centesis 

should always be performed before intrathecal contrast 
medium administration in anticipation of negative imaging 
findings, and MRI may be considered in the event of nega-
tive CT findings with progressive clinical signs. Findings 
such as spondylosis deformans, dural mineralization and 
paraspinal calcinosis circumscripta are usually incidental. 

Final localization of lesions should be double-checked 
using scout images through the area. It is important to 
note whether or not both last ribs are present when com-
municating findings of a surgical case as surgeons will use 
the last rib as their topographic localizer for surgery. 

Spinal Disease Diagnosis Possible with CT 
Fractures 
Subluxations 
Congenital malformation 
Hemivertebrae 
Butterfly vertebrae 
Block vertebrae 
Dens aplasia 
Transitional vertebrae (provided entire segment of spine 
included in at least scout image) 
Spina bifida 
Lumbosacral stenosis 
Mineralized Hansen Type I intervertebral disc extrusion 
Neoplasia with lytic or proliferative bony changes includ-
ing intervertebral foramen expansion seen with peripheral 
nerve sheath tumors 
Spondylosis deformans 
Discospondylitis 
Marked syringomyelia or hydromyelia 
Paraspinal disease (calcinosis circumscripta; swelling, 
abscessation, mass associated with foreign body migration, 
retroperitoneal or muscular neoplasia, paraspinal neoplasia 
or lymphadenopathy) 
Dural mineralization 

Spinal Disease Diagnosis Possible with Myelographic CT 
All of the above plus: 
Extradural spinal cord compression associated with non-
mineralized Hansen type I or II intervertebral disc her-
niations, minimally displaced spinal fractures, chronic 
hemorrhage, neoplasia 
Extent of pathology associated with extradural compression 
(eg cord swelling associated with mineralized Hansen Type 
I disc extrusion) 
Intramedullary mass lesions (swelling, granuloma, neo-
plasia) 
Intradural-extramedullary lesions (subarachnoid cyst, 
peripheral nerve sheath tumor, meningioma) 
Spinal cord atrophy 
Dural tears 
Myelomalacia 
Communicating syringomyelia or hydromyelia 
Meningocele 
Myelomeningocele 
Dynamic compression due to cervical spondylomyelopathy 
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Conclusions
Radiography is the mainstay for diagnosis in many spinal 
cases based on availability. Survey radiography alone is 
rarely diagnostic, even if performed well. Myelography 
offers a diagnosis in most cases, however it does have sig-
nificant drawbacks. Where available, CT or MRI should 
be used as first line diagnostic tool in all spinal cases.
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Introduktion
Bilddiagnostiska metoder för att undersöka ryggkotpelaren 
inkluderar konventionell röntgen, myelo-, disko- och epi-
durografi, datortomografi (CT) och CT-myelografi, scin-
tigrafi, ultraljud samt magnetresonanstomografi (MRT).
MRT har använts inom veterinärmedicinen sedan början 
av 1990-talet. Flera djursjukhus och kliniker i Sverige har 
tillgång till tekniken och kunskapen om och kliniska till-
lämpningar av MRT ökar ständigt.

Tekniken och fysiken bakom MRT är komplicerad. 
Inom klinisk MRT mäter man signalen eller förekomsten 
av vävnadernas innehåll av protoner, och då främst väte, 
vars kärna består av en proton. Genom användande av 
olika typer av sekvenser som exempelvis så kallade T1- och 
T2-sekvenser kan vävnadernas olika signal framhävas eller 
tryckas ned. Vissa sekvenser kan användas för att exempel-
vis trycka ned signalen från fettvävnad eller cerebrospinal-
vätska för att bättre påvisa patologiska tillstånd. Injektion 
av kontrastmedel, vanligen gadolinium, kan användas för 
att ytterligare särskilja patologisk från normal vävnad. 

Ökad signalintensitet ses som en ökad ”vithet” och 
minskad signalintensitet ses som minskad ”vithet” i väv-
naden. Kontrastupptag ses som ökad ”vithet” i jämförelse 
med prekontrastsekvenser.

MRT-system brukar indelas i låg- och högfältssystem 
där magnetfältets styrka varierar mellan 0,2 Tesla (T) till 
upp till 7,0 T. De flesta kliniska system som är i bruk inom 
veterinärmedicinen är mellan 0,2 – 1,5 T. 

Undersökning av ryggkotpelaren är en av de vanligaste 
MRT-undersökningarna som utförs på hund och katt 
och är tillsammans med CT ett viktigt komplement till 
konventionell röntgen och ersätter i många fall sedvanlig 
myelografi. Vilken av de båda undersökningsmetoderna 
(MRT eller CT) som skall användas vid undersökning 
av ryggkotpelaren kan i vissa fall vara svårt att avgöra och 
beror på en mängd olika faktorer (tillgång till system, typ 
av djur, ekonomiska faktorer med flera). Som en allmän 
fingervisning kan sägas att om den kliniska bilden indikerar 
mjukdelsskada är MRT i de flesta fall att föredra.

Fördelen med MRT jämfört med andra bilddiagnostiska 
metoder är möjligheten att utlinjera ryggmärg och cauda 
equina, nervrotsområden och diskområden och genom 
användande av olika sekvenser kunna särskilja normal från 
patologisk vävnad.

Indikationerna för att genomföra en MRT-undersök-
ning av ryggkotpelaren kan vara smärtsymtom, ataxi, stel-
het, pares- eller paralys av extremiteter eller andra neu-
rologiska och ortopediska tillstånd som kan misstänkas 
härstamma från ryggkotpelaren.

Detta föredrag är en översiktlig genomgång av några 
sjukdomstillstånd i ryggkotpelaren hos hund och katt som 
kan diagnostiseras med hjälp av MRT.

Diskbråck
Diskbråck kan diagnostiseras genom konventionell myelo-
grafi, CT/CT-myelografi eller MRT. En normal disk har 
en hög signalintensitet i nucleus pulposus på T2 sekvenser 
på grund av ett högt protoninnehåll. Vid degeneration av 
disken ses en minskad signalintensitet på T2 sekvenser 
orsakad av ett förändrat protoninnehåll. 

Sensitiviteten hos MRT är hög för att påvisa diskde-
generation.[1]

Den degenererade disken kan herniera och ge upphov 
till kompression av ryggmärg och nervrötter med åtföljande 
neurologiska symtom. Ruptur av annulus fibrosus med 
extrusion av diskmassa och blod till kotkanalen förekom-
mer, vanligen hos chondrodystrofa raser och ofta i samband 
med akut insättande pares/paralys av bakbenen och kan 
ibland identifieras på MRT som vävnad med heterogen 
signalintensitet runt ryggmärgen.

Intramedullära förändringar i samband med diskbråck 
såsom ödem, blödning eller ischemi kan ibland ses vid 
MRT-undersökningar som en förändrad signalintensitet 
fokalt i ryggmärgen och kan vara en prognostisk indikator 
där förekomsten av en ökad signalintensitet fokalt i rygg-
märgen på T2 sekvenser kan innebära en sämre prognos 
för tillfrisknande.[2]

Degenerativ lumbosakral stenos
Degenerativ lumbosacral stenos är en vanlig orsak till smärta 
och neurologiska symtom från bakre ländryggen hos hund. 
Symtomen orsakas av kompression av nervvävnad orsakad av 
degeneration av disken mellan lumbalrygg och sacrum med 
åtföljande herniering samt hypertrofiska och degenerativa 
förändringar i facettleder, kotor och ligament (bild 1). [3, 4]

Bilddiagnostiska metoder som kan användas är kon-
ventionell röntgen, myelografi,discografi/epidurografi, 
datortomografi och magnetresonanstomografi.[5]

Magnetresonanstomografi (MRT) 
av ryggkotpelaren hos hund och katt

Martin Rapp
Klinikveterinär, resident i bilddiagnostik
Regiondjursjukhuset Strömsholm
Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm
och Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040, 75007 Uppsala
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L7:s nerver är ofta komprimerade på grund av hernie-
ringen av disken mellan L7S1 samt osteofyt- och spon-
dylosformation i område vid foramen intervertebrale och 
denna kompression kan identifieras vid MRT-undersök-
ning av området, ofta som en nedsatt fettsignal runt själva 
nerven.

Syringomyeli
Syringomyeli är ett tillstånd där vätskefyllda kaviteter bildas 
i ryggmärgen. Syringomyeli kan endast diagnosticeras med 
MRT och kan orsakas av olika faktorer såsom Chiarilik-
nande malformationer (CM) av bakre skallbenet/kaudala 
fossan, trauma, arachnoidit och tumörer.

CM och syringomyeli är vanligen förekommande hos 
cavalier king charles spaniel.[6] 

Spinal arachnoidcysta
Cystliknande förändringar i arachnoidalområdet kan ge 
upphov till kompression av ryggmärgen med åtföljande 
neurologiska symtom och kan diagnostiseras med konven-
tionell myelografi, CT-myelografi och MRT. Rottweiler 
är överrepresenterade men förändringen kan förekomma 
hos flera raser och finns också beskrivet hos katt. Vanligen 
ses förändringarna dorsalt om ryggmärgen i cervikalryg-
gen men kan även förekomma i thorakalryggen. Etiologin 
bakom kan vara kongenital malformation av arachnoid-
hinnorna, andra malformationer i kotpelaren som hemi-
vertebra eller scolios eller trauma eller inflammatoriska 
förändringar.

De förändringar som ses på MRT är vätskefyllda struk-
turer med hyperintensitet på T2- sekvenser och hypoin-
tensitet på T1 sekvenser.[7]

Ischemisk myelopati
Ischemisk myelopati finns beskrivet hos flera djurslag 
och orsakas vanligen av att emboli med fibrös broskartad 
vävnad liknande den som finns i diskens nucleus pulposus 
hindrar blodflödet i ryggmärgens artärer och ger upphov 
till en fokal ischemisk nekros. Flera teorier om orsaken till 
uppkomsten av dessa embolier finns beskrivna. 

Sjukdomen drabbar vanligen storvuxna hundraser, där 
en överrepresentation av hanhundar setts i vissa studier, 
men kan även drabba mindre hundraser och katter. Sym-
tomen är vanligen akut insättande icke-smärtsamma, icke-
progressiva neurologiska symtom av varierande grad från 
pares till paralys av rörelseapparaten. 

MRT förändringar som ses vid ischemisk myelopati 
är fokala vanligen välavgränsade och omfattar vanligen 
ryggmärgens grå substans som är hyperintensiv på T2- 
sekvenser och iso- eller hypointensiva på T1- sekvenser och 
uppvisar varierande grad av kontrastupptag. I vissa fall ses 
inga MRT-förändringar alls.[8-10]

Diskospondylit
Diskospondylit är en infektion i disk, ändplatta och närlig-
gande kotkropp och kan orsakas av en hematogen sprid-
ning eller övergrepp från närliggande vävnad av bakterier 
(Staph,Strept, E.coli m.fl.) eller svamporganismer (vanligen 
Aspergillus spp).

Storvuxna raser och hanhundar är överrepresenterade 
med predilektion till lumbosacralområdet. Diskospondylit 
kan diagnostiseras med konventionell röntgen, CT, scin-
tigrafi och MRT. 

De förändringar som vanligen ses på MRT är hypoin-
tensitet på T1 sekvenser, hyperintensitet på T2-sekvenser 
och varierande grad av kontrastupptag i disk och omgi-
vande ändplattor och kotkroppar.[11, 12]

Neoplasier
Tumörer som involverar kotpelaren kan indelas i extra-
durala, intradurala-extramedullära och intramedullära, 
där de extradurala tumörerna är de mest frekventa. Den 
vanligaste formen av extradurala tumörer är primära bentu-
mörer i kotpelaren och metastaser till kotor och omgivande 
mjukdelar. De vanligaste intradurala-extramedullära tumö-
rerna är meningiom och nervskidetumörer. Intramedullära 
tumörer som förekommer hos hund är relativt ovanliga 
och vanligen glia-cells tumörer. Även hos katt är intra-
medullära tumörer ovanliga, där lymfom är den vanligast 
förekommande.

MRT-förändringarna är varierande och för diagnos 
krävs biopsi av tumören.[13-15]

Summary
Magnetic resonance imaging (MRI) of the spine has the 
advantage compared to other imaging modalities of supe-
rior anatomic detail of the soft tissues, multiplanar imaging 
and the possibility of discriminating normal from patho-
logic tissue by the use of various sequences and contrast 
techniques .

Common MRI-findings in intervertebral disc degen-
eration , degenerative lumbosacral stenosis, syringomyelia, 
spinal arachnoid cysts, ischemic myelopathy, discospond-
ylitis and neoplastic lesions of the spine are rewied.

Bild 1.  Hund, kaudal ländrygg, sagital T2-sekvens. Pil visar 
degenererad disk mellan L7 och S1 med nedsatt signalintensitet i 
nucleus pulposus med herniering och åtföljande kompression av 
cauda equina. Pilspets visar normal disk mellan L5 och L6.
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Inledning
När man analyserar en röntgenbild av skelettet är det till 
mycket stor hjälp om man har kunskap om dess anatomi 
och en grundläggande förståelse för hur skelettvävnad 
bildas, dess funktion och hur den reagerar på olika stimuli. 
Det finns många olika sätt att dela in och beskriva skelett-
vävnad på, så nedanstående är några olika exempel. Initialt 
så bör man hålla i minnet att skelettet kan vara både ett 
organ och en vävnad. Kongenitala förändringar är t.ex. i 
de flesta fall helt normala om man tittar på vävnaden men 
organmässigt är det en onormal struktur. Som exempel kan 
nämnas för många alternativt för få revben, sammanväxta 
eller missformade kotkroppar.

Skelettförändringar brukar delas in i olika sjukdoms-
kategorier som det vara klokt att tänka igenom. Dessa är:
• Utvecklingssjukdomar, t.ex. osteochondros, fragmen-

terad processus coronoideus, ununited processus anco-
neus, panosteit, metafysär osteopati, höftledsdysplasi, 
Legg-Perthes sjukdom och craniomandibulär osteopati.

• Traumatiska förändringar, t ex fissur, fraktur, subluxation 
och luxation.

• Infektioner, t.ex. septisk artrit och osteomyelit.
• Neoplasier, maligna respektive benigna.
• Metaboliska rubbningar, t.ex. nutritionell sekundär 

hyperparathyroidism.
• Degenerativa förändringar, t.ex. osteoartros och diskde-

generation.

Skelettets funktion och dess utseende
Skelettets funktion styr i stora stycken dess utseende vilket 
innebär att skador och olika förändringar får olika stora 
konsekvenser på dessa funktioner. Om en skelettdel ändrar 
läge till följd av fraktur eller luxation så har det mycket liten 
betydelse för skelettets blodbildande funktion men kan ha 
en avgörande betydelse för dess skyddande funktion om 
skadan sitter nära hjärna eller ryggmärg. Små lägesföränd-
ringar kring dessa mjukdelstrukturer kan vara livsavgörande 
så bedömning av röntgenbilder av dessa skelettdelar måste 
ske med mycket stor noggrannhet och utifrån ett flertal 
projektioner. Om möjligt även med tomografiska metoder 
såsom datortomografi eller magnetisk resonanstomografi. 

Skelettet är huvudreservoar för kalcium och fosfor 
vilket innebär att om homeostasen rubbas på sådan sätt 
att metabolismen av dessa mineraler ändras så kan det få 
återverkningar på hela skelettet och man kan få formför-

ändringar och nedsatt hållbarhet med risk för bland annat 
patologiska frakturer. Röntgenologiskt kan det avspegla 
sig i nedsatt täthet i trabekulärt och kortikalt ben med en 
minskning av den kortikala tjockleken. Det trabekulära 
benet får ofta ett grovtrabekulärt utseende på grund av 
att de mindre trabeklerna är resorberade eller har tappat 
så mycket i mineraltäthet att de inte längre kan ses. Man 
bör i detta sammanhang hålla i minnet att det finns väldigt 
lite eller inget trabekulärt ben i diafysen på långa rörben 
så dessa delar av benet kommer att se mer eller mindre 
tomma ut på en röntgenbild och ska inte misstolkas som 
en resorption av bentrabekler. 

Brosk- och skelettutveckling
Vid födseln är delar av valpens ”skelett” fortfarande 
brosk. Om man tar en röntgenbild av en helt nyfödd 
valp kommer man inte att kunna utvärdera någonting 
alls av lederna eftersom hela epifysen är brosk. När valpen 
är lite äldre kommer det fortfarande att vara väldigt svårt 
att bedöma lederna eftersom det som så småningom ska 
bli det subchondrala benet inte är mineraliserat. Lederna 
kommer i detta skede att se påtagligt vida ut eftersom 
brosk och ledvätska har samma mjukdelstäthet. Efter-
som utvecklingen sker olika fort i olika leder och skiljer 
mellan olika individer så kan man inte ge någon exakt 
ålder för när leden rent skelettmässigt är färdigutvecklad. 
En ungefärlig ålder är 6 månader. Detta ska inte förväxlas 
med när benets längdtillväxt är avslutad vilket sker vid 
senare ålder. Benets längdtillväxt sker huvudsakligen i det 
metafysära tillväxtbrosket i övergången metafys-epifys på 
de långa rörbenen genom proliferation och hypertrofi av 
broskceller och successiv förkalkning av brosket (endo-
kondral benbildning). 

Som nämnts ovan går inte brosk att utvärdera på en 
röntgenbild men om brosket är omgivet av två skelettät-
heter, vilket är fallet i en tillväxtzon, så kan man se för-
ändringar om de är i form av ändrad tjocklek eller kontur. 
Det kan även finnas förändringar i brosket som i sig är 
svåra att se men vars följder i form av påverkan på benets 
längdtillväxt kan bli påtagliga. I traumafall där skadan 
sitter i närheten av ett tillväxtbrosk kan det vara befogat 
att röntga djuret med tätare intervall än vad man vanligen 
gör för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka eventuella 
tillväxthämmande förändringar. Särskilt viktigt är det att 
följa hur ulnas tillväxt utvecklas eftersom ulna bara har ett 
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enda tillväxtområde. En hämning av ulnas tillväxt påverkar 
hur radius växer och hur armbågsleden utvecklas.

När det gäller förändringar i ledbrosk så är osteochond-
ros tillsammans med artriter av olika typer de vanligaste 
sjukdomarna. Osteochondros har ett likartat röntgenolo-
gisk utseende oavsett vilken led som är drabbad. Den störda 
benbildningen med en lokal förtjockning av brosket gör att 
man ser en defekt i det subchondrala benet. Många gånger 
finns även en scleros i det underliggande benet. Utseendet 
kan sedan variera beroende på om brosket lossnar, partiellt 
eller fullständigt, samt om det mineraliseras eller inte. En 
fullständigt avlossad broskdel kan förflytta sig i leden, växa 
fast, kärlinvaderas och mineraliseras. Detta förutsätter att 
ledhålan är någorlunda stor vilket gör att det sker i olika 
stor frekvens i olika leder. I bogleden kan en broskbit för-
flytta sig både kranialt och kaudalt vilket ska jämföras med 
en hasled där det inte finns lika stora möjligheter för en 
broskbit att röra på sig. 

Hur skelettet är uppbyggt och hur det reagerar
Ett annat sätt för skelettet att växa och förändras på sker 
genom modellering vilket är en term som beskriver att 
skelettet kontinuerligt resorberas och byts ut genom bil-
dandet av nytt ben. Denna kontinuerliga modellering är 
mest aktiv i unga år och ger benet dess tillväxt i bredd, dess 
olika form och gör även att en märghåla bildas. Model-
leringen pågår dock under hela livet i ett friskt skelett och 
kallas då remodellering eftersom ”modellen” redan finns. 
Att remodellering pågår kan åskådliggöras genom att titta 
på ett histologiskt tvärsnitt genom benet. I tvärsnittet ser 
man olika stora osteoner, vissa kompletta (nybildade) och 
vissa där delar saknas (under nedbrytning). Denna remo-
dellering kan ske i olika stor grad och med olika hastighet 
beroende på vilken typ av stress eller belastning som benet 
utsätts för. 

Skelettets kontinuerliga remodellering styrs av en mängd 
faktor som kan delas in i tre huvudgrupper: hormonella, 
metabola och mekaniska. Den sistnämnda ger ofta led-
trådar till varför man ser olika bentäthet i olika delar av 
skelettet. Det är t.ex. helt logiskt att det subchondrala benet 
är mer röntgentätt än benet i märghålan. Det subchondrala 
benet ska hålla för den belastning som sker i leder. Det är 
också logiskt att det finns trabekulärt ben i anslutning till 
det subchondrala benet eftersom trabekulärt ben med dess 
intrikata nätverk av benlameller bildas där belastning och 
dragning är stor. På samma sätt är det logiskt att skelettet 
innehåller mer trabekler och är mer röntgentätt i områden 
där ett ligament eller en sena fäster in så att Sharpeys fibrer 
kan förankras ordentligt. Det kortikala benet utvecklas i 
relation till hur mycket det belastas och det har sin största 
tjocklek där benets diameter är som minst för att uppväga 
den förhållandevis mindre tvärsnittsytan.

Normalvariationer
När det gäller hund så är det inte möjligt att beskriva alla 
normalvariationer med tanke på det stora antal raser som 
finns. De raser som man bör vara särskilt observant på är 

de som tillhör de chondrodystrofa raserna och de som har 
inslag av varierande grad av chondrodystrofi vilket visar 
sig genom att olika individer inom samma ras kan ha ett 
påtagligt varierande utseende. Om man är osäker på hur en 
skelettdel egentligen ska se ut så är det alltid en fördel att 
ta bilder av det andra förhoppningsvis friska benet eller om 
det är en sjukdom som involverar flera ben, jämföra med 
ett normalt kullsyskon eller annan normal hund av samma 
ras. När man ställs inför frågan om en oregelbundenhet 
i skelettet är en benpålagring eller en normal form så är 
det till stor hjälp om man känner till var olika ligament, 
muskler och senor fäster in så att dessa infästningar kan 
skiljas ut från onormala benpålagringar. 

För katt är inte rasvariationen något större problem. 
Exempel på kattraser med avvikande skelettutseende är 
Manx och Pixie-Bob där svansen kan variera i utseende.

Man bör ha i åtanke att det finns skillnader mellan hund 
och katt. Några av de mest påtaliga är att katten har ett väl 
utvecklat nyckelben medan det på hund bara kvarstår som 
ett cirka en centimeter långt rudimentärt ben. En annan 
skillnad är sesambenen runt knäleden där kattens patella 
är betydligt längre än hundens och det mediala sesambenet 
i gastrocnemius inte alltid är mineraliserat hos katter. För 
det axiala skelettet finns stora skillnader i huvudform och 
när det gäller kotpelaren så är kattens kotkroppar betydligt 
längre och har en slankare form i jämförelse med hundens 
kotkroppar.

Hur förändringar kan beskrivas
Precis som när det gäller bedömning av röntgenbilder av 
bröst- och bukhåla så kan skelettförändringar beskrivas 
utifrån konceptet: antal, form, storlek, kontur, täthet och 
läge. Om man alltid försöker beskriva en förändring på 
detta sätt så kommer man att göra en medveten bedöm-
ning av vad man ser och det ökar möjligheten till att i 
sammanfattningen göra en bra och rätt prioriterad dif-
ferentialdiagnoslista.

En fraktur kan beskrivas med angivandet av antal frag-
ment, dess form, storlek, kontur, täthet och läge. När det 
gäller läge så ska både intermediärfragmentens och benän-
darnas läge beskrivas. Frakturtypen ska naturligtvis också 
anges samt hur omgivande mjukdelar ser ut. Viktigt när 
det gäller omgivande mjukdelarna är att titta på dess täthet 
för att leta efter exempelvis luft som kan indikera en öppen 
fraktur och därmed risk för att den är kontaminerad.

Av ovanstående beskrivande termer så måste man 
komma ihåg att konturen ska beskrivas med avseende på 
både dess form och dess täthet. En oregelbunden kontur 
kan vara både distinkt och indistinkt. En oregelbunden 
distinkt kontur indikerar att förändringen inte är påtagligt 
aktiv medan en oregelbunden indistinkt kontur ses vid 
pågående aktiva förändringar.

Förändringars lokalisation
Som nämnts ovan så har man stor nytta av att känna till 
skelettets normala anatomi och dess sätt att utvecklas. Om 
man kombinerar detta med kunskap om olika sjukdo-
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mars patogenes och predilektionsställen så har man bra 
möjligheter att förstå varför skelettet ser ut som det gör 
på en röntgenbild. En enkel indelning är att lära sig vilka 
sjukdomar och förändringar som förekommer i de olika 
delarna epifys, metafys och diafys. Alla sjukdomar som 
involverar ledbrosk måste då självfallet sökas i leden medan 
en förändring som panosteit ska sökas i diafysen, gärna i 
området för foramen nutritium. Detta foramen finns på 
olika ställen i de långa rörbenen så kännedom om var det 
sitter gör att man letar en panosteitförändring på ”rätt” 
plats. Som exempel kan nämnas att foramen sitter på distala 
halvan på humerus medan det sitter på proximala halvan på 
radius och ulna. Ett annat exempel är osteoartros/osteoar-
trit vilket röntgenologisk ses som osteofytära benpålagring 
i form av lednära randosteofyter eller entesofyter vilket är 
mineralisering/benbildning längs ledkapselns infästningar. 
Genom att känna till var ledkapseln fäster in så vet man 
var någonstans runt en led man ska titta efter dessa ben-
pålagringar. 

Aktiva, aggressiva och maligna skelettförändringar
En viktig parameter är att försöka bestämma sig för är om 
den skelettförändring man ska bedöma är malign med 
tanke på eventuell framtida behandling och prognos. En 
malign förändring kännetecknas av att den är både aktiv 
och aggressiv. Problemet är att även osteomyeliter har 
samma röntgenologiska kännetecken. Det är inte ovan-
ligt att man blandar ihop begreppen aggressiv och malign 
och översätter aggressiv med malign. Förmodligen hör det 
samman med att vi i Sverige har väldigt få fall av aggres-
siva osteomyeliter förutom i sådana fall där man redan 
kan misstänka infektioner såsom bitskador och liknande. 
Röntgenologiskt så kännetecknas en aggressiv förändring 
av att den har en lång övergångszon mellan friskt och sjukt 
ben, destruktion och produktion av ben ofta i form av 
kortikala destruktioner och radiärt riktade oregelbundet 
formade och indistinkt utlinjerade periosteala benpålag-
ringar med ojämn mineralisering. Det som kan skilja en 
malign neoplasi från en osteomyelit är dess lokalisation. 
Maligna skelettneoplasier sitter oftast i metafysen med 
distala radius/ulna och proximala humerus som vanligast 
förekommande lokalisationer. I sammanhanget får man 
dock inte glömma bort att det finns maligna neoplasier 
även kring leder där vilken som av de olika vävnadsty-
perna kring en led kan vara ursprungstyp. De utgår ofta 
från ledkapseln så genom att känna till anatomin och hur 
lekapseln fäster in runt olika leder så vet man var man ska 
leta förändringarna. Hur mycket man ser på en röntgenbild 
av dessa ledinvolverande maligna neoplasier beror på vilket 
stadium den är i och vilka vävnadstyper som involverats. 
Ibland ser man endast en ökad mjukdelstäthet men ofta 
finns det någonstans runt leden en destruktion av skelettet 
i ett område där ledkapseln fäster in. Det här gör att man 
kan behöva ta betydligt fler än två projektioner av en led 
för att kunna se dess olika konturer. Vid minsta tveksamhet 
om man har att göra med en exempelvis en osteomyelit 
eller en malign skelettneoplasi bör man ta vävnadsprover.

Mjukdelar
Vid en röntgenundersökning av skelettet är det viktigt att 
även titta på omgivande mjukdelar. En av de viktigaste 
mjukdelarna utgörs av periostet som täcker de delar av 
benet som inte ingår i en led. Eftersom man inte kan se 
ett normalt periost så innebär det att när man talar om en 
periosteal reaktion på en röntgenbild så är det alltid i form 
av en mineralisering. Den periostela reaktionen kan vara 
jämnt mineraliserad med distinkt och jämn kontur om 
förändringen är inaktiv. Om den periosteala reaktionen 
däremot är indistinkt, oregelbunden i konturen och med 
en ojämn mineralisering så ingår den i en aktiv förändring. 

De mjukdelar som finns intraartikulärt kan inte bedö-
mas eftersom de inte kan särskiljas från varandra och inte 
heller kan särskiljas från ledbrosket. Den ända led där man 
tydligt kan se om det finns en ökad ledfyllnad och/eller en 
ledkapselförtjockning är knäleden. Detta ses ffa kranialt 
om leden där det finns en fettansamling vars lägre täthet 
kontrasterar mot mjukdelstätheten i leden.

En mjukdelsansvällning i området för en led där man 
inte kan avgöra om förändringen är extra- eller intraartiku-
lär kan undersökas vidare med andra diagnostiska metoder 
såsom ultraljud. När det gäller röntgenologiska undersök-
ningar av en led med omgivande mjukdelsansvällning så 
kan man ha nytta av att ta bilder där ligamenten utsätts 
för belastning för att påvisa en instabilitet samt kunna se 
om det finns avulsionsfragment. 

Summary
To be able to interpret skeletal changes it is mandatory to 
have a good knowledge of the anatomy and understanding 
how the skeleton develops, its function and how it reacts 
to various stimuli. There are many ways to describe the 
skeletal tissues on a radiograph. Disease categories should 
be considered as well as location of the lesion and how 
skeletal function and development influences the appear-
ance of a lesion. Lesions should be described in terms of 
number, shape, size, contour, opacity and position. In 
many instances it is useful to try to determine if a lesion 
is active or in-active as well as separating aggressive from 
non-aggressive changes, as this is important when trying 
to identify malignant from benign lesions and thus future 
prognosis.
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Introduction
The lungs are one of the most difficult organs to assess 
radiographically because of superimposition with other 
organ systems, a wide range of normal anatomic and physi-
ologic variations, a wide overlap of radiographic features 
of physiologic and pathologic processes, similar imaging 
features for different diseases and lack of confirmation by 
other non-invasive tests.

Interpretative principles have been developed for the 
lungs which are adaptations from the classical Roentgen 
signs. These principles are constantly refined, challenged, 
changed and individualized indicating that there is no 
perfect system to interpret lungs radiographically. 

The first and most important step in correct identifica-
tion of lung disease is the categorization as abnormal. Most 
diseases result in increased opacity of the lungs or regions of 
the lungs. Increased lung opacity must be interpreted in the 
context of possible anatomic and physiologic variations of 
normal lungs. Pulmonary mineralisation should be assessed 
in context with signalement and clinical history and be 
differentiated from cardiac, cutaneous and other super-
imposed mineral-opaque lesions. Once normal variants 
have been ruled out, a system needs to be applied to help 
sort through various differentials which should include 
determination of location and extent of the abnormal-
ity, correlation of lung opacity and volume changes with 
state of inflation, determination the pulmonary pattern 
(for diffuse lesions) or lesion type (for focal lesions) and 
consideration of factors such as species, age, breed and 
coexisting clinical signs.

A radiographic pattern is a descriptive term to character-
ize a regionally or diffusely distributed disease. Lung patterns 
are an attempt to correlate imaging features of increased lung 
opacity with the morphologic correlate of the lung: 

• Alveolar airspace 
• Bronchi 
• Vessels 
• Connective tissue (interstitium)

If only one component is pathologically altered, pat-
tern recognition allows a relatively short list of differential 
diagnoses. In most lung diseases more than one component 
is pathologically altered and a mixed pattern is evident 
radiographically. Usually one component is most affected 
and will be radiographically dominant. The predominating 
radiographic pattern should be treated as most relevant.

Alveolar Lung Pattern
Increased lung opacity contributed by the alveolar space 
occurs if the alveoli are completely collapsed and void of 
any air or are filled with fluid or soft tissue material. The 
features of alveolar lung pattern do not translate into a 
direct visualization of alveoli as one might expect but into 
a set of more abstract features including homogeneous soft 
tissue opacification, border obliteration with adjacent soft 
tissue structures or fluid and air bronchograms if bronchi 
are air-filled.

In many situations the alveolar airspace of an affected 
lung area is mostly but not completely collapsed or con-
solidated. The resulting radiographic pattern then consists 
of heterogeneous soft tissue opacification with residual 
lucent spots.

Bronchial Lung Pattern 
Increased lung opacity contributed by the bronchial tree 
can be caused by the fact that many bronchial walls are 
thickened, excessively mineralised and / or are enlarged 
and deformed (bronchiectasis). Changes include both the 
central and peripheral lung fields. Classical radiographic 
signs include ring shadows, tram lines and distended and 
distorted bronchial walls.

The differentiation of bronchial lung pattern from 
normal variation can be challenging, because mild to 
moderate bronchial mineralisation is a normal feature in 
skeletally mature dogs. In cats this is not a normal ageing 
feature, however it may reflect previous rather than cur-
rent pathology.

Vascular Lung Pattern
Increased lung opacity contributed by the pulmonary vas-
culature can occur if many pulmonary arterial and/ or 
venous branches are distended or thickened.

Radiographic features include lung fields occupied by 
many vessels which are increased in size, seen as round 
(end-on vessels) or band-like opacities.

Interstitial Lung Pattern
Increased lung opacity contributed by the pulmonary inter-
stitium can occur with nodular lesions arising from the 
interstitium or as a diffuse form.

Nodular lesions include metastatic neoplasia, granu-
lomatous disease. If very many very small nodules are 
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present, a military lung pattern is the result. Only due to 
the superimposition of numerous nodules they can be seen. 
Radiographic features of nodular interstitial lung pattern 
include multiple soft tissue opaque nodules throughout 
lung fields, in which the opacity correlates with nodule 
size and number. 

A diffuse swelling of the interstitial space can be due to 
oedema, haemorrhage, exudates, excessive fibrocyte pro-
liferation, diffuse neoplastic infiltrate and mineralisation. 
Radiographic features include mild to moderate increase in 
lung opacity in which small pulmonary vessels and bronchi 
are still just visible.

Mixed Lung Pattern
If multiple lung components contribute to lung opacifica-
tion a mixed pattern is the result. This is most commonly 
the case. In this case the predominant pattern should be 
treated as most relevant. 

Conclusion
Lung pattern diagnosis can be a helpful aid to narrow the 
differential diagnosis of parenchymal lung lesions. The 
pattern diagnosis can be difficult to apply and always has 
limitations. Clinicians should be conscious about this when 
using lung patterns in the diagnosis.

Further reading:

schwarz T, Johnson V (2008): BSAVA manual of canine and feline 
thoracic imaging. BSAVA, Quedgeley, UK, 408 pages.
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Introduction
Imaging is an essential part of the diagnostic work up 
of dogs and cats with suspected or known trauma to the 
thorax, particularly for triaging the patient. Imaging strate-
gies depend on the nature and severity of the clinical signs 
and the potential gain of a diagnosis.

Radiography
Radiography is particularly helpful for a fast, efficient, 
non-invasive assessment of cause and extent of potentially 
life threatening conditions. For instance a pneumothorax 
can be diagnosed faster and easier via radiography than by 
physical examination or any other diagnostic tool. Many 
vital functions can be assessed radiographically.
The success of treatment such as drainage of pleural gas 
can be evaluated semi quantitatively and the progress of 
disease can be monitored. A good radiographic technique is 
essential to avoid misdiagnosis and time consuming repeat 
radiographs. On the other hand patient triage is not the 
time for radiographic perfection. Relevant criteria for the 
radiographic technique will be discussed. In particular the 
possibility and necessity of different patient recumbencies 
for specific indications will be discussed.

Typical and rare manifestations of chest wall trauma, 
diaphragmatic ruptures, hemothorax, pneumothorax, per-
forations, lacerations, haemorrhage, oedema and emboli-
zation in airways and lung parenchyma, pneumomedi-
astinum, and mediastinal haemorrhage are discussed as 
well as cardiac and pericardial trauma and the differential 
diagnosis of ling collapse and contusion. Also normal vari-
ants and incidental findings which should not be confused 
with relevant pathology are discussed. 

Cardiovascular collapse and dypnea in patients with 
suspected trauma are not necessarily traumatic in origin. 
Particularly in outdoor cats it is not always known whether 
they sustained trauma. An important role of radiography is 
to differentiate and assess non-traumatic pathology.

Ultrasound
Cardiac ultrasound can be an essential step in trauma 
patients to assess cardiac function. This is usually per-
formed after the patient has been stabilised. Occasionally, 
echocartdiography is needed as a first line diagnostic tool 
to assess cardiac trauma such as chorda tendinae ruputure. 
Ultrasound can be used to diagnose pneumothorax quickly 

and efficiently, but it requires clipping of the haircoat and 
does not give information on lung and mediastinal struc-
tures. For these reasons, non-cardiac thoracic ultrasound 
has a limited role in the thoracic trauma patient.

Computed Tomography
Computed tomography is a fast and efficient tool in the 
work up of thoracic trauma patients. With multislice CT 
units the entire thorax can be scanned within 30 seconds 
or less. Assessment of airways, lungs, mediastinum, pleura 
and thoracic boundaries can be achieved fast and efficient. 
CT is the imaging modality of choice for suspected vas-
cular trauma or embolization. If general anaesthesia is not 
performed a secure method of patient restraint must be 
performed, such as Velcro tapes. For small patients, specific 
plexiglas boxes have been developed. The main drawbacks 
of CT are the issue of patient restraint, limited availability 
and the long exposure times, which can render images of 
hyperpnoeic patients non-diagnostic.

Conclusion
Radiography is the most important tool in the initial work 
up of trauma patients because it is widely available, fast 
and efficient for most clinical situations. Computed tom-
ography is a new tool in the diagnostic arsenal for the 
trauma patient and should be used more frequently where 
available.

Further reading:

Berry C.R., Koblik P.D. and Ticer J.W. Dorsal peritoneopericardial 
mesothelial remnant as an aid to the diagnosis of feline congenital 
diaphragmatic hernia. Veterinary Radiology, 31 (1990), 239-245.

Bright R.M., Sackman J.E., DeNovo C. and Toal C. Hiatal hernia 
in the dog and cat: a retrospective study of 16 cases. Journal of 
Small Animal Practice 31 (1990), 244-250.

Grandage J . The radiology of the dog’s diaphragm. Journal of Small 
Animal Practice 15 (1974), 1-17.

Hardie E.M., Clary E.M., Kornegay J.N., Correa M.T., Feimster 
R.A. and Robertson E.R.: Abnormalities of the thoracic bellows: 
stress fractures of the ribs and hiatal hernia. Journal of Veterinary 
Internal Medicine 12 (1998), 279-287.

Kraje B.J., Kraje A.C., Rohrbach B.W., Anderson K.A., Marks S.L. 
and Macintire D.K. Intrathoracic and concurrent orthopedic 
injury associated with traumatic rib fracture in cats: 75 cases 
(1980-1998). Journal of the American Veterinary Medical Associa-
tion, 216 (2000), 51 - 54.
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of ruptured diaphragm. . Veterinary Radiology & Ultrasound 45 
(2004), 305-306.

Sullivan M. and Lee R.: Radiological features of 80 cases of diaphrag-
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Introduction
Staging is an important part of the work-up of canine 
cancer patients, and is performed to answer three impor-
tant questions: 1) what is the disease? 2) where is it? and 3) 
how bad is it? The most common method to achieve this 
is to use the TNM classification developed by the World 
Health Organization (WHO), where T=tumor, N=node 
and M=metastases. The different tumor types have their 
own classification, but generally the T is graded T0 to T2 
depending on the size and invasiveness of the tumor. N 
is graded N0 or N1 and denotes absence or presence of 
regional lymph node involvement, respectively. Finally, 
M is graded M0 or M1, for absence or presence of distant 
metastases. Together with tumor grading, performed by 
histopathology, biologic behavior of the tumor and prog-
nosis for the patient may be predicted. 

The systematic approach of evaluating the primary tumor, 
the draining regional lymph nodes and distant organs for 
metastases lends itself suitable for an imaging modality 
like ultrasound. The most common used modality within 
veterinary medicine today is radiography, particularly for 
detection of thoracic lymph node enlargement and pres-
ence of pulmonary metastases. Other imaging modalities 
that are increasingly utilized are ultrasound, scintigraphy, 
computer tomography, magnetic resonance imaging, and 
positron emission tomography. The latter four, however, 
are costly and require general anesthesia. Ultrasound has 
the advantage of providing real-time imaging information 
in a non-invasive way. It is, however, still not common 
practice to use ultrasonography in the systematic work-up 
of veterinary cancer patients, although it is known that 
many tumors metastasize to regional lymph nodes and to 
abdominal organs, including the liver. Ultrasound is rou-
tinely used in man and has been shown to be useful in the 
evaluation of superficial tumors1-3 and lymph nodes4;5 in 
dogs as well. It also has the potential to aid in the guiding 
of biopsy procedures.

Imaging techniques with a high spatial resolution are 
needed to maximize the detection and characterization of 
lesion details, which is why a high frequency linear trans-
ducer should be used to evaluate superficial structures. 
B-mode ultrasonography is used to provide data on size, 
echogenicity, border definition, acoustic transmission and 

invasiveness, while Doppler ultrasonography is used to 
evaluate presence and distribution of vascular flow as well 
as assessment of vascular flow indices.

Echogenicity is a subjective evaluation of the grey scale 
of the lesion compared to the surrounding tissue, and 
can be either uniform or non-uniform in distribution. 
Echogenicity may be used to get information on tissue 
structure and composition of the lesion. Border definition 
is defined as a combination of shape and sharpness of the 
involved borders. An irregular border may be suggestive 
of invasive growth and could therefore be interpreted as 
a sign of malignancy. Acoustic transmission is another 
ultrasonographic parameter of interest as it also may pro-
vide information on tissue composition. It is known that 
cystic lesions often result in acoustic enhancement, while 
dense tissue like bones or mineralization produce acoustic 
shadowing. In lesions containing both types of tissue at 
the same time a mixed acoustic transmission pattern may 
be seen.

Although conventional B-mode imaging has a higher spa-
tial resolution than Doppler ultrasonography, the Doppler 
technique in its various applications has the potential to 
determine the propensity towards malignancy, by demon-
strating the amount, distribution and architecture of blood 
vessels within the lesion. Neovascularization is needed for 
tumors to grow beyond a diameter of a few millimeters, 
and this vascular supply is derived from adjacent normal 
vessels by the effect of pro-angiogenic factors secreted by 
the tumors.6 Characteristic vessel morphology that may be 
detected with ultrasound, and thereby enable a presump-
tive diagnosis of malignancy includes: irregular lumen, 
branching patterns, and blind-ending vessels.7-11 Spectral 
Doppler can be used to determine flow indices within 
blood vessels to and within both tumors and lymph nodes. 
The flow indices most commonly used are the resistive 
index (RI) = (peak systolic velocity – end diastolic velocity) 
/ peak systolic velocity and the pulsatility index (PI) = peak 
systolic velocity – end diastolic velocity) / time-averaged 
maximum velocity. High peak velocities and high resistance 
indices are often seen within metastatic lymph nodes of 
both dogs and humans. The use of these indices for the 
evaluation of tumors, however, is controversial as the results 
are more variable.2;4;11-14 
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Ultrasonography of Superficial Tumors
Superficial tumors have the advantage of being easily evalu-
ated with a high frequency linear transducer, which gives 
detailed images of the tumor texture and vascularization. 
This can be achieved without a stand off pad with the 
newer ultrasound machines. The ultrasonographic appear-
ance of tumors varies considerable with the histologic type 
of the tumor, and different textural changes can be seen 
within the same tumor and may be due to necrosis, cysts, 
edema, hemorrhage, cartilage, and/or bone formation 
within the tumor. 

Ultrasound is a particularly interesting imaging modality 
as it may provide information on tumor margins and may 
help in the evaluation of invasion to surrounding tissue. 
This is of importance in the treatment planning, e.g. when 
surgical approaches are considered, to help in determining 
a suitable surgical margin. As certain tumors have a distinct 
appearance, for example lipomas, ultrasound may also be 
used to determine which tumors should be sampled. That 
may be of interest to reduce the amount of biopsies, par-
ticularly in dogs with multiple tumors. Furthermore, as 
ultrasound provides information on structure, it may also 
be used to determine which part of the tumor should be 
sampled and it can aid in getting representative samples 
of different structures within the same tumor. There are a 
few studies that evaluates ultrasonographic characteristics 
of canine superficial tumors by ultrasound.1-3;15 In the first 
study1 shape, acoustic transmission, and echogenicity of 
19 tumors was evaluated by B-mode ultrasonography. It 
was reported that benign tumors had a regular border, 
homogenous echogenicity, no acoustic shadowing or inva-
siveness. The malignant tumors were reported to be irregu-
lar in shape with a heterogeneous echogenicity, acoustic 
enhancement and commonly invading into surrounding 
tissues. In the second study2, 132 superficial tumors were 
evaluated by both B-mode and Doppler ultrasonography. 
It was found that all lipomas were correctly classified using 
ultrasonography, while 76% of all the tumors in the study 
were correctly classified when echogenicity, tumor border 
shape, acoustic shadowing, number of vessels to the tumor 
and the total vascular flow were evaluated. In man, ultra-
sonography is used as an adjunct to mammography in the 
characterization of suspect breast lesions, as it provides a 
more detailed information on tumor texture, invasive-
ness, and acoustic transmission. In the third study{407} 
the vascularity and perfusion of 34 superficial tumors was 
evaluated. It was found that the use of ultrasonographic 
contrast media increased the amount of vascularity detected 
within the tumors. 

Ultrasonography of Superficial Lymph Nodes
In the veterinary literature there is a review16 and a few 
studies reporting the appearance of superficial4;5 and intra-
abdominal lymph nodes.17;18 The normal sized quiescent 
lymph node can not always be detected due to their echo-

genic similarities with surrounding fatty tissue. Various 
stimuli such as inflammation, primary neoplastic or meta-
static involvement lead to an enlargement of the lymph 
node. In man, primary malignant and secondary metastatic 
superficial lymph nodes tend to be round, with a short to 
long (S/L) axis > 0.7, whereas normal or reactive nodes 
usually are oval in shape.19-22 The same has been found in 
a study evaluating canine lymph nodes.4

Malignant nodes are predominantly hypoechoic, although 
liquefaction and coagulation necrosis may cause hypoechoic 
and hyperechoic areas, respectively.23 In both inflammatory 
and neoplastic nodes, hypoechoic or hyperechoic zones 
may therefore be present. The nodal cortex consists pre-
dominantly of solid tissue with few lymph sinuses, and this 
homogeneity may account for its low echogenicity. Meta-
static nodes may appear homogenous or heterogeneous, 
although they generally have heterogeneous formations, 
corresponding to clumps of cells separated by supportive 
tissue.24 The presence of a hyperechoic hilus has been pro-
posed by some as a potential sign of a benign node. It has 
been suggested that its absence on grey scale sonography is a 
result of distortion of the nodes internal architecture, which 
no longer contains multiple reflective surfaces, and that this 
may occur in some instances of tumor infiltration of the 
sinuses. This, however, has not been found useful in the 
evaluation of canine lymph nodes.4 Metastatic nodes usu-
ally have a sharp border. It is probably because the normal 
tissue is replaced by the infiltrating tumor cells causing 
an increased difference in acoustic impedance between 
the intranodal and surrounding tissues. Ultrasonographic 
features may be different among malignant lymph nodes of 
different histologic compositions, and typical sonographic 
features may not be evident in micrometastases.

Doppler ultrasonography can be used to evaluate the pres-
ence and distribution of intranodal blood vessels. In man, 
there are numerous reports describing the use of color 
Doppler and power Doppler sonography in differentiating 
benign from malignant nodes, based on patterns of vascular 
distribution within the node.25-28 Most authors divide the 
vascular pattern into three groups: hilar, peripheral and 
mixed hilar and peripheral. The hilus represents the natural 
entry site for blood vessels to the node. Reactive nodes tend 
to have prominent hilar vascularity because of an increase 
in vessel diameter and blood flow. Typical metastatic lymph 
nodes have a peripheral perfusion pattern. The increase in 
peripheral nodal vascularity is due to the initial deposition 
of tumor cells in the marginal and medullary sinuses. The 
infiltrating tumor induces aberrant feeding vessels in the 
periphery of the tumor nests by tumor angiogenesis and 
sinusoid tumor vascularity within the tumor nests. 

Spectral waveform analysis of the Doppler shift can be 
used to estimate intra-nodal intravascular resistance and 
has frequently been proposed as a putative aid in detect-
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ing malignancy in different organs in humans, including 
lymph nodes.7;11;12;29-31 The use of pulsatility and resistive 
indices for detecting nodal malignancy builds on the theory 
that vascular resistance in vessels of inflamed lymph nodes 
might be decreased because of vasodilatation, and vascu-
lar resistance in the vessels of lymph nodes involved with 
metastases might be increased because of compression by 
tumor cells of vessels in the lymph node and/or tumor-
evoked angiogenesis.29 In one study, 318 peripheral canine 
lymph nodes4 were evaluated by both B-mode and Doppler 
ultrasonography. Based on multivariate statistical analysis 
it was found that 77% of the lymph nodes were correctly 
classified as being normal, reactive, primary malignant 
(lymphoma) or metastatic when size, distribution of blood 
flow within the lymph node and pulsatility index were 
evaluated together. If the lymph nodes instead are divided 
into two groups of benign and malignant 89% are cor-
rectly classified. In another study 5 the angioarchitecture 
of 11 lymphomatous lymph nodes were evaluated using 
contrast harmonic and Power Doppler ultrasonography. 
It was found that the use of contrast media increased the 
number of detected vessels.

Correlation Between 
Ultrasonography and Histopathology
By evaluating the tissue composition resulting in the char-
acteristics observed on B-mode and Doppler ultrasonogra-
phy one can compare and correlate the ultrasonographic 
findings with the histopathologic findings and/or diagno-
sis.32;33 B-mode characteristics such as focal hypo and/or 
hyperechoic areas, acoustic enhancement and/or shadow-
ing, the hilar region of lymph nodes, invasion of tumors 
into the surrounding tissue can be evaluated. HE stained 
slides can similarly be evaluated for presence of areas of 
necrosis, cysts, cartilage, bone, mineralization, infiltrative 
growth, presence of fat and/or fibrous tissue in the hilar 
region of lymph nodes, and the overall tissue heterogeneity. 

Evaluation of the vessel density and the arrangement of 
blood vessels in tumor tissue sections has been used for 
differentiating benign and malignant disease, using histo-
pathology34-36 and for correlating histopathology findings 
with ultrasound findings.32;33;37;38 Vascular density is a fea-
ture used by pathologists as a sign of tumor aggressiveness 
and can sometimes be correlated with prognosis.11;13;34-36;39-42

In two studies,32;33 comparing the findings of ultrasonogra-
phy with the findings of histopathology it has been shown 
that there is a significant agreement between echogenicity 
and tissue structure for both mammary tumors and lymph 
nodes. Furthermore, for both superficial tumors and lymph 
nodes it was found that acoustic enhancement primarily 
was seen when necrosis was present. Presence of a lymph 
node hilus was correlated to the histopathologic findings 
of fat and/or fibrous tissue in the hilar region. Unexpect-
edly, invasiveness of tumors into surrounding tissue did 

not correlate significantly between ultrasonography and 
histopathology. There was a correlation between size of 
tumors and lymph nodes and total blood flow measured 
by ultrasound, with larger tumors and lymph nodes exhib-
iting less blood flow per area, most likely as a result of 
central necrosis. Presence and distribution of vascularity 
on ultrasonography correlated with Verhoeff stained ves-
sels on histopathology. These results are of interest as they 
help in explaining the imaging characteristics observed. 
They do not, however, give specific information on their 
importance with regard to histopathologic diagnosis and 
thereby prognosis, which would be an important question 
to investigate further. 

Conclusion
From the mentioned studies it can be concluded that 
ultrasound can be used as an additional tool in the evalu-
ation and characterization of superficial tumors and lymph 
nodes in dogs, and may contribute useful information in 
the staging procedure of canine cancer patients. The five 
ultrasonographic parameters; echogenicity, tumor border 
shape, acoustic shadowing, number of vessels to the tumor 
and the total blood flow can be used to classify canine 
superficial tumors as lipomas, benign, atypical benign or 
malignant with a classification error of 24%. It appears 
to be particularly useful in the evaluation of suspected 
lipomas. In superficial lymph nodes, size, distribution of 
blood flow within the lymph node and pulsatility index 
can be used to classify lymph nodes as normal, reactive, 
lymphoma or metastatic with a classification error of 23%. 
There is, however, despite correlation between imaging 
characteristics and histopathologic findings, an overlap in 
the appearance between particularly benign and malignant 
mammary tumors that needs to be clarified. The results 
presented here serve as a basis for further investigation of 
the role of ultrasonography in the staging of canine cancer 
patients. 
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Introduction
Computed tomography (CT) has become a popular imag-
ing modality for small animal cancer patients. One of the 
biggest advantages of CT compared to other imaging 
modalities such as MRI is its versatility. This is particularly 
true if imaging is used in combination with interventional 
procedures. In cancer patients these features are particularly 
important for different reasons: biopsy sampling of organs 
with difficult access, palliative stenting of hollow organs in 
the vicinity of obstructive masses, targeted drug delivery 
for cancer drugs for increased efficacy and reduced general 
toxicity, controlled cryoablation of masses, arterial emboli-
zation of hemorrhagic masses, screening and occlusion of 
vascular anomalies (shunts, fistulae) associated with masses, 
and the use of CT in combination with tomotherapy. 

CT Screening of Cancer Patients
Pre-operative planning of mass lesions
CT is an excellent tool for pre-operative planning of many 
mass lesions. Feline fibrosarcomas, infiltrative lipomas, oral 
neoplasm and all thoracic masses are just a few commonly 
seen tumors that routinely receive a CT scan preopera-
tively.1 CT is an excellent modality to assess the degree of 
bony lysis or periostal reaction. Application of intravenous 
contrast media is essential for mass assessment and rou-
tinely done. Most lesions in the brain and spine are best 
assessed with MRI due to the higher soft tissue contrast 
of this modality. Abdominal lesions are most commonly 
assessed with ultrasound in our institution due to its ease 
of access to abdominal organs; however the number of our 
abdominal CT studies is slowly rising.

CT metastography and Lymph node assessment
Tumor staging involves assessment of regional lymph nodes 
and distant metastases. CT is an excellent modality to 
detect even small lung nodules, carcinomatous spread and 
lymphadenopathy.2,3 The high sensitivity of CT for small 
nodules brought new challenges to distinguish malignant 
lesions from incidental nodules (“ditzels”).4 CT imaging 
has great potential to differentiate between reactive and 
malignant lymph nodes based on different shape, archi-
tecture and perfusion patterns.5

CT angiography
Helical CT allows rapid scanning of a relatively large body 
area with sufficient detail for vascular studies. Contrast 

medium can be injected via peripheral venous access for 
arterial and venous studies because even after hemodilution 
in lungs and the systemic capillary bed there is sufficient 
vascular enhancement.6,7 CT angiography is therefore an 
attractive alternative to invasive selective angiographic 
procedures and has been used in animals to assess vascu-
larization of masses, associated aberrant vessels (shunts, fis-
tulae), vascular invasion of masses, associated hemorrhage 
and thromboembolic events.8 Bolus tracking technology 
available on most modern CT units allows optimal use 
of contrast medium bolus for the desired vascular phase. 

Interventional CT
Introduction
Most interventional radiological procedures in small 
animal patients are performed under fluoroscopy because 
of the ease of access and a radiation exposure to operating 
personnel that albeit relatively high, is acceptable with 
proper protection and time limitations. In CT however 
the radiation dose is regarded as too high for people to be 
present during the procedure and subsequently, interven-
tional CT fluoroscopy requires a robotic device for biopsy 
sampling etc. or can only be used with the intervention 
taking place in between scans. These types of interventions 
are best described as CT assisted procedures. CT assisted 
procedures are attractive if the problem of superimposition 
in 2D imaging is prohibitive. 

CT-assisted Fine needle aspirates and biopsies
CT-assisted fine needle aspirates (FNA) are an excellent 
means to access deeply seated structures that cannot be 
safely reached with other imaging modalities such as 
ultrasound. MRI cannot be used for most interventional 
procedures due to difficult access (closed systems) and the 
inability to have any metallic devices in the scanning room 
(missile effect, artifacts). In our institutions we perform 
CT-assisted procedures frequently for lesions of the head 
and neck (retro-orbital, pterygoid muscles, trans-nasal, 
trans-sinuoidal, retropharyngeal) and thorax (lungs, lymph 
nodes, mediastinum). The use of full core biopsy needles 
has also been recorded in dogs with CT assistance.9 These 
free hand procedures are performed after CT lesion locali-
zation with gradual advancement of the needle under CT 
control to the target. The use of biopsy scanning modes 
on modern CT units facilitates a fast procedure and allows 
repeat sampling in a time efficient manner. CT-assisted 
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stereotactic brain biopsy devices have been developed for 
dogs and cats and are the only means to obtain cerebral 
biopsies minimally invasively.10,11

CT guided stent Placements 
Most reported stent placements are currently performed 
under fluoroscopic guidance. In cancer patients they are 
deployed in hollow organs to prevent luminal obstruction 
by the mass (mainly tracheal, colonic, and urethral) or to 
achieve vascular occlusion (shunts). However CT can be 
used for this procedure and is particularly useful for follow 
up checks of stent location and luminal compression.

Chemoembolization
Chemoembolization is a selective intra-arterial delivery of 
chemotherapeutic agents combined with arterial tumor 
embolization. Chemoembolization increases and prolongs 
the intratumoral drug concentration and minimizes systemic 
drug toxicity and has been used in domestic animals.12,13 
Chemotherapeutic agents of liver masses are commonly com-
bined with arterial embolization material and lipid-based 
contrast media that occlude portal venules and have long term 
radiographic visibility.13 CT can be used to monitor the exact 
location of the injection and monitor tumor size over time.

CT-assisted Cryotherapy
Cryotherapy involves the use of super cooled probes to freeze 
lesions and thereby cause cellular death. It is has been used 
in multiple organs in humans and domestic animals. One of 
the potential problems with its use is to assess the exact size 
of the frozen targets. CT is an excellent modality to assess 
this because ice can be easily identified on survey CT. In 
our institution we currently use CT-controlled cryotherapy 
in a clinical trial for palliative treatment of appendicular 
osteosarcoma in dogs.

Helical megavoltageTomotherapy with CT Image 
Planning in radiation oncology
Helical tomotherapy is a relatively new radiation treat-
ment modality, where the patient is continuously trans-
lated through a gantry with a rotating beam of megavoltage 
radiation delivered by a linear accelerator. This form of 3D 
conformal therapy maximizes the radiation dose for the 
tumor and minimizes dose to normal structures. The same 
unit also obtains CT images for therapy planning. The use 
of this integrated CT greatly increases positional accuracy 
of the patient for fractionated radiotherapy.14 

Conclusions
CT is one of the most versatile cross-sectional imaging 
modalities and therefore well suited for diverse needs in 
diagnosis and treatment of cancer patients. Whereas CT 
based screening procedures, pre-surgical planning and CT-
assisted FNA are commonly performed and well established 
in veterinary medicine, more advanced interventional pro-
cedures are still in their infancy yet show great potential 
for the future.
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Om normgruppen 
Oklarheter angående lämplig behandling eller hantering 
av veterinärmedicinska frågor förekommer ibland. SVS:s 
Smådjurssektions styrelse har därför tillsatt en normgrupp 
som nu varit aktiv sedan 2007.

Gruppen sammanträder fyra till fem gånger per år och 
arbetet baseras på frågeställningar som inkommer från 
SVF:s medlemmar. Normerna sammanställs efter noggrann 
prövning för att uppfylla kraven på vetenskaplig och beprö-
vad erfarenhet. Hjälp tas ofta från veterinärer utanför grup-
pen med spetskompetens inom respektive område samt 
med hjälp av uppgifter i vetenskaplig litteratur. Hänsyn 
tas även till allmänna veterinäretiska ståndpunkter i frågan. 
Normgrupppens arbetsmetoder finns närmare beskrivna på 
SVS Smådjurssektions hemsida.

Normerna publiceras i Svensk Veterinärtidning och 
ligger därefter på SVS Smådjurssektions hemsida under 
webadress; http://www.svf.se/sv/Sallskapet/Smadjurssek-
tionen/Normgruppen/

Normerna uppdateras vid behov.
Vi vill att normerna ska vara dynamiska och inbjuder 

gärna till diskussion. Vi kommer att framföra en presen-
tation av vårt arbete på Veterinärkongressen och ser fram 
emot synpunkter på de normer som hittills framställts och 
även förslag på nya frågeställningar.

Normgruppens medlemmar 
Maria Karlsson (sammankallande), leg veterinär med inrikt-
ning hud, antibiotikafrågor och internmedicin, specialist-
kompetens i hundens och kattens sjukdomar. Arbetsplats: 
Djursjukhuset Gammelstad. E-post: maria.karlsson@djurs-
jukhuset.se 

Elisabeth Hernblad Tevell, leg veterinär med inriktning 
dermatologi och internmedicin, specialistkompetens i 
dermatologi hos hund och katt. Arbetsplats: Regiondjur-
sjukhuset Bagarmossen. E-post: lisa_hernblad@telia.com 

Wiwian Stern Bertholtz, leg veterinär med specialistkom-
petens i hundens och kattens sjukdomar, specialistkompe-
tens i kirurgi på hund och katt. Arbetsplats: Djurkliniken 
Västerås. E-post: wsb@regdjsh.se 

Henrik Merin, leg veterinär med inriktning kirurgi, specia-
listkompetens i hundens och kattens sjukdomar, Arbetsplats: 
Veterinärgruppen i Tygelsjö AB. E-post: merin@telia.com 

Birgitta Andrén, leg veterinär, universitetsadjunkt med 
inriktning internmedicin. Arbetsplats: Institutionen för kli-

niska vetenskaper, SLU, smådjur. E-post: birgitta.andren@
kv.slu.se 

Ida Möller, leg veterinär med inriktning oftalmologi, 
reproduktion, specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar, specialistkompetens i oftalmologi. Arbetsplats: 
Djurkliniken i Löberöd. E-post: info@djurkliniken.biz 

Hittills publicerade normer som finns i sin helhet på 
Smådjurssektionens hemsida: 

Norm om rutinmässig toraxröntgen inför 
kirurgi av tumor mammae hos tik 

I maj 2009 antog smådjurssektionens normgrupp en 
ny norm, om rutinmässig toraxröntgen inför kirurgi av 
tumor mammae hos tik. normen presenteras här.

Bakgrund 
Frågan har väckts, om det finns vetenskapliga belägg för 
att rutinmässigt utföra röntgenundersökning av torax i 
syfte att utesluta förekomst av metastaser inför operation 
av tumor mammae hos tik. Av strålskyddsskäl finns anled-
ning att söka minimera antalet röntgenundersökningar. 

Fakta 
Juvertumörer hos tik är maligna i ca 50 procent av fallen 
(4). Maligna juvertumörer hos tik utgörs till 80-90 procent 
av karcinom. Dessa metastaserar i regel primärt till närlig-
gande lymfknutor. Sarkom svarar för 10-20 procent av de 
maligna juvertumörerna och spridningen av dessa sker 
framför allt via blodet till lungorna (3). 

En studie från 2001, där 375 tikar med diagnosen tumor 
mammae lungröntgades med frågeställning ”metastasföre-
komst”, visade att inga metastaser kunde påvisas hos någon 
av de 94 tikar som var under åtta år (2). Någon senare 
studie med avvikande resultat finns enligt normgruppens 
kännedom inte publicerad (maj 2009). 

Om indikation på spridning förekommer såsom t ex 
nedsatt allmäntillstånd, anemi, dyspné eller avmagring 
kan, förutom toraxröntgen, även vävnadsprov (histologi 
eller cytologi) från regional lymfknuta ge information om 
eventuell tumörspridning. Ultraljudsundersökning av buk, 
framför allt lever och inre lymfknutor, kan också ge vägled-
ning (6, 7, 8). Juvertumörens storlek har också prognostisk 
betydelse. Tumörer större än tre cm är en riskfaktor (1). 

Information från normgruppen

Normgruppen:
Maria Karlsson, Djursjukhuset Gammelstad
Elisabeth Hernblad Tevell, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Wiwian Stern Bertholtz, Djurkliniken Västerås
Henrik Merin, Veterinärgruppen i Tygelsjö
Birgitta Andrén, Inst för kliniska vetenskaper, smådjur, SLU
Ida Möller, Djurkliniken i Löberöd
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En undersökning av 49 hundar med tromboelastografi 
(TEG) visade att samtliga hundar med metastaser var hypo-
koagulabla (5). Denna undersökningsmetod kan användas 
som komplement vid bedömning av prognosen. Vidare 
är undersökning med datortomografi (CT) av lungor en 
känsligare metod än toraxröntgen för att upptäcka mindre 
metastaser. 

Norm som antogs i maj 2009 
Normgruppen anser att det saknas vetenskapliga belägg för 
att, inför kirurgisk extirpation av tumor mammae hos tik, 
utföra rutinmässig toraxröntgen i syfte att påvisa metastas-
förekomst när tiken är yngre än åtta år. Detta gäller under 
förutsättning att ingen indikation på spridning föreligger. 

Kontaktperson för normen är Birgitta Andrén.
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with malignant mammary Gland Tumors. J Vet Intern Med, 
2003, 17(1), 102-106.

Norm om identifiering vid intygsskrivning

I februari 2009 antog smådjurssektionens normgrupp en 
ny norm, om identifiering av hund och katt vid intygs-
skrivning. normen presenteras här. 

Normgruppen fick i uppdrag att utforma en norm avseende 
identifiering av hund och katt i samband med intygsskriv-
ning. Följande norm antogs i februari 2009: 

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska hund vara ID-
märkt (chip eller tatuering) innan fyra månaders ålder eller 
(vid import) inom fyra veckor från införsel. För katt finns 
inga sådana krav. Svenska Kennelklubben (SKK) har som 

krav i sina grundregler att hunden ska vara ID-märkt vid 
leverans från uppfödaren. SVERAK (Sveriges Kattklubbars 
Riksförbund) har som krav att alla SVERAK-registrerade 
katter som överlåts och som används i avel ska vara ID-
märkta. I samband med intygsskrivning ska dessa regler 
följas och i de fall djuret inte är märkt bör veterinären 
rekommendera att detta görs i samband med intygandet. 
Om tydligt signalement inte går att ange bör veterinären 
med hänvisning till här relaterade regler vägra att skriva 
intyget. 

Av praktiska skäl anser normgruppen att dessa krav 
inte behöver ställas i fall av mycket enkla intyg som t.ex. 
vaccinationer. 

Kontaktperson för normen är Wiwian Stern Bertholtz. 

Källor 

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring. 
SVERAK, 2008. 

Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar. Svensk författnings-
samling, utfärdad 2007-12-06. 

Nya SVERAK-regler vid överlåtelse från den 1 januari 2009. www.
sverak.se, 2009. 

Svenska Kennelklubbens grundregler. I: Avel - Information om policy, 
regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälso-
programmet, SKK, 2008-05-28.

Norm om förskrivning av bantningspreparat 
vid viktminskning hos hund

normgruppen fick i uppdrag att utforma en norm avse-
ende bantningspreparat åt hund. Följande norm antogs 
maj 2008. 
 
För närvarande finns två preparat för viktminskning hos 
hund registrerade, mitratapid och dirlotapid. Normgrup-
pen anser att förebyggande arbete och åtgärder mot övervikt 
hos hund är en angelägen fråga både från djurhälso- och 
djurskyddssynpunkt. Dock anser gruppen att bantnings-
preparat till hund bara i undantagsfall ska användas. De 
bör användas restriktivt och endast när viktminskning på 
traditionellt sätt, med kostomläggning och ökad motion, 
är otillräcklig och mycket svår att genomföra. 

Normgruppen har antagit denna norm för att betona att 
det av etiska skäl inte är acceptabelt att ersätta kostomlägg-
ning och motion med läkemedel som kan ge biverkningar. 

Biverkningar av nämnda preparat är relativt vanligt före-
kommande i form av framför allt gastro-intestinala symtom 
och leverpåverkan. I de fall läkemedlen ändå används bör 
förskrivande veterinär beakta och informera om biverk-
ningar, säkerhetsföreskrifter och kontraindikationer samt 
noggrant följa upp behandlingsresultatet. 

Kontaktperson för normen är Elisabeth Hernblad.

Norm om behandling vid ormbett: se hemsidan.
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Följande normer har genomgått en uppdatering:

Norm om rekommenderad 
kastrationsålder på katt

Bakgrund
Normgruppen har på uppdrag av den veterinära intresse-
föreningen Jamaren diskuterat om det finns anledning att 
sänka den nu rekommenderade kastrationsåldern för katt. 
Frågan har uppkommit då en del uppfödare av raskatter har 
önskemål om att få kastrera sina kattungar innan leverans. 
Skälen till detta varierar, men ofta anges en önskan om att 
enbart lämpliga individer går vidare i avel och att det är 
en fördel för köparen att få en redan kastrerad katt. Ett 
annat skäl kan vara att vissa uppfödare inte vill dela med 
sig av sina avelslinjer. Önskemål kan också komma från 
ägare till huskatter som uppvisar tecken på könsmognad 
mycket tidigt.

Den tidigare rekommenderade gränsen på 6 månader 
sattes år 2000 av de svenska intresseföreningarna Jamaren 
och Sällskapet för smådjursreproduktion. Innan dess ansågs 
att katten skulle visa tecken på könsmognad eller vara minst 
ett år gammal innan den kastrerades. En av anledningarna 
till att en ny rekommendation uppkom var att många hus-
katter hann bli könsmogna innan kastration och att därför 
ett stort antal oönskade kattungar föddes.

Kastration före 6 månaders ålder utförs redan idag av 
en del veterinärer i Sverige.

Diskussion
I dagsläget kastreras i stort sett alla tamkatter som inte 
används i avel i Sverige. Katterna blir lättare att ha som 
sällskapsdjur efter kastrering och det kan ha fördelar men 
även nackdelar ur hälsosynpunkt. Katter uppvisar få kom-
plikationer efter kastrering.

Kastrering vid 6 månaders ålder kan normalt utföras av 
alla praktiserande veterinärer, både vad avser teknik och 
anestesi. Det är viktigt att den enskilda kattens säkerhet 
kommer i första hand, särskilt som kastration är ett pro-
fylaktiskt ingrepp.

Uppfödares önskan att begränsa avelsmaterialet för eget 
bruk och på det viset minska raskatternas genpool är en 
hälsorisk för varje kattras. Då ärftliga sjukdomar tycks bli 
allt vanligare är det av största vikt att värna om den bio-
logiska mångfalden.

Normgruppens rekommendation
Normgruppen rekommenderar även fortsättningsvis 6 
månader som lägsta ålder för kastration av katt generellt, 
oavsett ras och kön.

De veterinärer som har adekvat kompetens avseende 
kirurgi, anestesi och perioperativ vård och som utför ingrep-
pet vid klinik som har lämplig utrustning för tidig kastra-
tion av katt kan fortfarande välja att, när särskilda skäl 
föreligger, kastrera katter tidigare än vid 6 månaders ålder.

Kontaktperson för normen är Henrik Merin.

Norm om sedering av unga valpar

normen tar upp lämpligheten i att med eller utan uppen-
bart medicinska skäl sedera unga valpar. den antogs 
ursprungligen i maj 2008, och i reviderad form i maj 
2010.

Bakgrund
Normgruppen hade 2008 en fråga på sitt bord angående 
sedering i samband med öronmärkning/tatuering av unga 
valpar. Sedan dess har chip-märkning blivit en betydligt 
vanligare metod för ID-märkning, varför frågeställningen 
nu generellt avser sedering av unga valpar. Vid normens 
utarbetande har synpunkter och information inhämtats 
från VMD Görel Nyman.

Alpha2-agonisten medetomidinhydroklorid används 
idag i praxis vid sedering även av unga valpar, och det finns 
ingen nedre åldersgräns angiven i FASS vet. För dexmede-
tomidinhydroklorid anges i FASS vet att administrering till 
valpar yngre än 16 veckor inte har undersökts.

I diskussionen har Normgruppen utgått från vetskapen 
om att valpar på 4-8 veckor har en ofullständigt utvecklad 
metabolism, valpar på 8 veckor kan metabolisera läkemedel 
i viss grad, medan metabolismen hos en 12 veckors valp 
kan jämställas med den vuxna hundens. Vid övervägande 
om sedering bör också hänsyn tas till individens storlek 
och vikt.

Normgruppens rekommendation
Normgruppen rekommenderar att hänsyn ska tas till unga 
individers fysiologiska förutsättningar, och att inte sedera 
unga valpar utan att medicinska skäl föreligger.

Vid sedering bör veterinären ta hänsyn till en ung indi-
vids behov av omhändertagande under sederingen med sär-
skild tanke på temperaturregleringen. När antidot används 
efter sedering med alpha2-agonister, med antagonisten 
atipamezol, bör beaktas att även den analgetiska effekten 
då upphör. Vid behov kan komplettering med lämplig 
smärtlindring göras.

Kontaktperson för normen är Maria Karlsson.

Norm angående kirurgisk kastration av friska 
hundar (antagen i juni 2010)

svs smådjurssektions normgrupp har efter förfrågan 
arbetat med att presentera en norm angående kirurgisk 
kastration av friska hundar. 

Orsakerna till att låta kastrera sin hund kan vara rent medi-
cinska eller relaterade till ägarens villkor och anpassning 
av hundhållningen.

Argumentationen för eller emot kastration är något som 
inte kan extrapoleras länder emellan då kulturella skillna-
der i hundhållningen förekommer mellan och inom olika 
nationer och världsdelar. I många länder finns en tradition 
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att kastrera generellt eftersom problemen med en popula-
tion av oönskade hundar har överskuggat de flesta andra 
argument. Problemet med lösdrivande, ägarlösa hundar 
är försumbart i Sverige. Endast ca 7% av våra tikar är kas-
trerade och antalet kastrerade hanhundar är ännu lägre.

En mängd vetenskapliga artiklar rör ämnet och det finns 
flera medicinska argument som talar såväl för som emot 
en kirurgisk kastration. 

Normgruppens rekommendation
För de tikar och hanhundar som inte kastreras av medi-
cinska skäl rekommenderar normgruppen att en särskild 
diskussion med ägaren föregår det kirurgiska ingreppet. 
Diskussionen skall baseras på övervägande av fördelar och 
nackdelar för den enskilde individen med hänsyn till hun-
dens ras, ålder, övriga eventuella föreliggande sjukdomar, 
andra djur i hushållet, mentalitet och levnadsbetingelser 
i övrigt.

Kontaktperson för normen är Henrik Merin.
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Abstract 
One out of four dogs will develop cancer before the age of 
10 years. Many of them will succumb to the disease. Risk 
factor analysis, tumor prevention, and ways to prognosti-
cate already existing tumors in the individual patient, are 
important. Canine mammary tumors (CMT) are the most 
common type of tumor in intact female dogs and constitute 
about half of all tumors in female dogs. About half of the 
CMT are malignant. The origin of CMT is considered to 
be complex, with tumor development likely influenced by 
both genetic and environmental factors. In Sweden 36% of 
English Springer spaniels (ESS) are diagnosed with CMT, 
suggesting a genetic influence in this breed. Several risk 
factors predisposing to CMT have been identified, but 
the majority of inherited risk factors remain unknown. 

The aim of the research described in this presentation was 
to study biomarkers, epidemiology, and genetic risk factors 
in canine tumors with the main focus in canine mammary 
tumors, using a population of a breed at high-risk for this 
disease in Sweden. In the first study, a study of a serum 
biomarker in canine tumors, serum thymidine kinase 1 
(TK1) -activity in canine malignant lymphoma, leuke-
mia and solid tumors using the standard TK REA and 
non-radiometric assays was performed. Serum TK1 was 
proven to be highly effective in diagnosing, prognosticat-
ing, and monitoring dogs with hematological neoplasias 
(lymphoma, leukemia), but the assay was ineffective in 
detecting TK1 activity in solid tumors such as CMT. Clini-
cal and histological characteristics of CMT were described 
in a population of ESS dogs in Sweden. The reproductive 
status was shown as an important risk factor for MT devel-
opment and age of onset and histological subtype affected 
the survival time after diagnosis of MT-affected dogs. 
Genetic risk factors for CMT were further investigated in 
the following studies. A candidate gene association study 
in CMT showed two human breast cancer genes, BRCA1 
and BRCA2 that were associated with CMT in ESS dogs. 
The potential involvement of the major histocompatibility 
complex (MHC) class II in CMT development was studied 
and the results indicated diversity of MHC class II hap-
lotypes and identified a haplotype that protected against 
MT development in ESS dogs. 

In summary, the studies included in this presentation, pro-
vides new information about risk factors for CMT develop-
ment. The identification of genetic risk factors is critical 
to improvements in prevention, diagnosis and treatment 
of these tumors.

reference:

Rivera, Patricio (2010) Biochemical markers and genetic risk factors 
in canine tumors. Doctoral diss. Dept. of Clinical Sciences, SLU. 
Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2010:34.

Senaste forskning rörande juvertumörer hos hund
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Inledning
Vid ovariohysterektomi (OHE) på hund kan det vara svårt 
att göra en bra och säker ligatur vid äggstocken. Kompli-
kationer i form av intraoperativa blödningar anges i en 
studie till 2% på små hundar och 79% då OHE utförs på 
stora raser. [1] Postoperativa blödningar är den vanligaste 
dödliga komplikationen efter OHE. [2] Intraoperativt väv-
nadstrauma är relaterat till grad av postoperativ smärta. 
Om ligering av mesovariet vid äggstocken kan göras med 
mindre manipulering av vävnad så kan ingreppet medföra 
mindre postoperativ smärta. 

Buntband, självlåsande snaror av nylon, har tidigare 
använts vid OHE. Snabbare ingrepp möjliggjordes [3], 
men komplikationer som var orsakade av nylonets icke 
resorberbara egenskaper observerades och vanliga buntband 
kan därför inte användas för permanent ligering. Baserat 
på idén med buntbandets självlåsande loop utvecklades 
ett resorberbart buntband för kirurgi (LigaTie®). Syftet 
med denna studie var att testa bandets funktionalitet vid 
ligering av mesovariet på tikar vid OHE.

Material och Metoder 
Bandet tillverkades i den resorberbara och väl beprövade 
polymeren polydioxanone. Fem intakta privatägda tikar 
kastrerades på Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala. 
Hundarna premedicinerades och sövdes enligt gängse ruti-
ner. Buken öppnades längs med linea alba och livmodern 
identifierades. Mesovarier ligerades med det resorberbara 
bandet. Vävnaden kapades och när fullgod hemostas veri-
fierats klipptes den del av bandet som stack ut genom lås-
huvudet av. Övrig del av operationen var enligt gängse 
rutiner. Hundarna undersöktes postoperativt med ultraljud 
en gång per månad eller varannan månad i syfte att följa 
resorptionen av bandet under 6 månader.

Resultat
Hemostas vid OHE uppnåddes vid samtliga tio ligaturer 
och vävnadsgreppet upplevdes som tillfredsställande. Inga 
postoperativa komplikationer kunde härledas till bandet.
Post-operativ uppföljning med ultraljud visade hur eko och 
ekoskuggning gradvis försvagades och försvann efter 3–5 
månader (pågående studie). Ingen patologisk vävnadsreak-
tion kunde ses på ultraljud.

Diskussion och Konklusion
Den första kliniska långtidstesten av den nya medicin-
tekniska produkten visade att mesovariet kan ligeras med 
bandet och att bandet resorberas. En fördel med bandet 
är att det kan spännas efter att vävnaden har inspekterats 
med avseende på hemostas. Med traditionell metod med 
tråd måste en ny ligatur läggas.
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Intervertebral disc degeneration (Ivdd) is a common 
cause of chronic back pain in humans and dogs. In human 
pathology the five-category grading scheme for gross 
pathological changes, according to Thompson (1), is most 
often used as the golden standard in Ivdd research. The 
aim of this study was to validate the Thompson scheme 
in canines and to correlate the findings on gross pathol-
ogy with imaging findings using low field (0.2 Tesla) 
magnetic resonance imaging (mrI).

 total of 170 intervertebral segments, obtained from 
19 randomly selected dogs euthanized for various 
unrelated reasons, were used for this study. Sag-

ital T2-weighted MRI of the thoracic and lumbar spine 
was performed within 24 hours post mortem. Immediately 
after MRI the spines were cut in the mid-sagital plane and 
high resolution photographs were taken of each interver-
tebral segment (endplate-disc-endplate). The MR images 
and the photographs were entered into a computer pro-
gram enabling randomized and blinded scoring by four 
individual scorers. The 170 segments were macroscopically 
scored according to Thompson (1). The MR images were 

scored according to the grading system by Pfirrmann (2). 
Cohen’s weighted kappa analysis was used for the inter- and 
intraobserver agreement of the Thompson score and for 
the comparison between the results of MRI and macro-
scopic scoring.

It was concluded that the Thompson score can be used 
for grading canine IVDD with a high inter- and intraob-
server agreement. Correlation between macroscopic grad-
ing of spine segments according to Thompson and grad-
ing of low field MR images according to Pfirrmann was 
substantial and therefore low field MRI can be used for 
clinical diagnosing of canine IVDD although there are 
some limitations.
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Figure: The five grades of intervertebral disc degeneration graded on MRI according to Pfirrmann (top) and on gross 
morphology according to Thompson (bottom), from left to right in increasing degree of degeneration.
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Introduction
Early intervention in the process of intervertebral disc 
degeneration may be aimed at replacing the diseased 
nucleus pulposus (NP). A recently developed NP replace-
ment was comprised of the hydrogel N-vinyl-2-pyrrolid-
inone copolymerized with 2-(4´-iodobenzoyl)-oxo-ethyl 
methacrylate. Novel features of the NP hydrogel were 
intrinsic radiopacity of the biomaterial and its ability to 
swell in situ to fit the cavity created after nucleotomy.

Aims
1) To evaluate if the NP hydrogel fills the entire nucleus 
cavity and if this can be visualised using radiography, com-
puted tomography (CT) and magnetic resonance imaging 
(MRI). 2) To investigate by radiography if the NP hydrogel 
is able to restore disc height after swelling in nucleotomized 
spinal segments.

Material and methods
In three canine spinal specimens from middle-sized mixed 
breed dogs the nuclei pulposi from L7-S1 were isolated 

and the dimensions were measured using a Vernier cali-
per. Based on the averaged measurements of these three 
lumbosacral discs the NP hydrogel prototype was fabri-
cated and inserted in its dry form (xerogel) into a canine 
cadaveric spinal segment and allowed to swell overnight 
at 38 ºC. The integrity of the NP implant and the filling 
of the nucleus cavity were assessed before and after swell-
ing using radiography, CT, and MRI. Following imaging 
the NP hydrogel was macroscopically assessed in situ by 
dissection of the spinal specimen.

In 10 other spinal specimens the disc height of the L7-S1 
intervertebral disc was measured on lateral radiographs 
before and after nucleotomy and after insertion and swell-
ing of the NP hydrogel.

Results and conclusion
Both on imaging and macroscopic evaluation the NP 
hydrogel appeared to have a very good fit. After insertion 
and swelling of the NP hydrogel, normal disc height was 
restored in 9 of the 10 spinal segments. 

An imaging study of a nucleus pulposus 
hydrogel in canine cadaveric spines
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Figure: Transverse CT image (left) and lateral radiograph (right) of The L7-S1 intervertebral disc with the 
swollen NP hydrogel situ in.
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Abstract 
Many different animal models are used in intervertebral 
disc degeneration (IVDD) research, most are mechanically 
or chemically induced. 

Aim
To investigate spontaneous IVDD in dogs as a model for 
human IVDD.

Methods
183 IVDs from 19 randomly selected dogs without spine 
related problems were used. The degree of IVDD was 
evaluated using gross pathology, MRI, histopathology, 
glycosaminoglycan (GAG) content and activity of matrix 
metalloproteinase 2 (MMP-2). All parameters were com-
pared to previous studies of human IVDD using the same 
evaluation methods. 

Results
On gross pathological evaluation and MRI, many similari-
ties between the appearances of IVDD in both species were 
found. The notable difference was the relatively common 
occurrence of ventral spondylosis in dogs. Histopathology 
revealed thicker cartilaginous endplates in humans. This 
is likely due to the lack of growth-plates in developing 
human vertebrae, which are present in dogs. The presence 
of notochordal cells was observed much later in life in most 
(non-chondrodystrophic) dog breeds compared to humans. 
Notably, the notochordal cells disappear at the age of 1 
year in chondrodystrophic dogs at which age IVDD starts. 
The relative GAG content and MMP-2 activity in canine 
IVDD followed a similar pattern as that of humans: 
MMP-2 activity increased and GAG content decreased 
with increasing grades of IVDD.

Conclusions
There are many similarities between human and canine 
IVDD, thus the dog may serve as a good animal model for 
spontaneous IVDD. However, when employing the dog 
as a model for human IVDD it is important to recognize 
inter-species differences.

The dog as a spontaneous animal model 
for human intervertebral disc degeneration 
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Magnetisk resonanstomografi är en metod som 
utan att använda joniserande strålning kan 
undersöka både anatomiska och fysiologiska 

förhållanden i kroppen. Användningen inom medicinen 
har länge varit inriktad mot anatomiska förhållanden i 
kroppen och då särskilt inom nervsystemet och rörelseap-
paraten. Med förbättrad utrustning ökar användningen 
för bukdiagnostik, men problem med rörelse och flöde 
gjorde länge att thorax- och hjärtdiagnostik inte användes 
i någon större utsträckning. Modaliteten har dock goda 
möjligheterna att undersöka funktion och flöde varför den 
kardiovaskulära användningen ökat under senaste 10-års-
perioden. I denna presentation kommer en översikt av 
använda tekniker och principer att ges med utgångspunkt 
från humanmedicinen.

Magnetisk resonans angiografi (MRA) utfördes till en 
början med flödeskänsliga sekvenser vilka generellt tar 
lång tid att utföra. Under 90-talet arbetade Martin Prince 
med att använda kontrastmedel för att effektivare kunna 
undersöka kärlen(Prince, Narasimham et al. 1995). Detta 
ledde fram till ett effektivt sätt att undersöka i första hand 
kroppens artärer som nu används i samtliga kroppsdelar. 
Från början räckte inte den maskinella kapaciteten till, men 
med utveckling av detta och den så kallade ”moving table”-
tekniken har detta nu utvecklats till en arbetshäst för denna 
typ av utredningar. Utvecklingen gick mot att doserna 
av kontrastmedel innehållande gadolinium ökade för att 
förbättra diagnostiken. I den grupp patienter som hade 
nedsatt njurfunktion, hos vilka man ville undvika vanlig 
röntgenkontrast, och som därför fick göra MR-undersök-
ning såg man en ökad frekvens av en sjukdom med namnet 
nefrogen systemisk fibros (NSF). Detta kopplades sedan till 
användningen av gadolinium (Cowper 2008). Detta har 
senare minskat användningen av kontrastförstärkt MRA i 
människa. Senare år har därför de icke kontrastförstärkta 
metoderna vunnit mark och återigen börjat användas mer.

Hjärt-MR är en metod som framställer anatomi och funk-
tion i hjärtat. Då detta ställer höga krav på den maskinella 
utrustningen har detta framför allt använts under senare år. 
Metoden ställer också krav på personalen och i Lund har 
en kurs i hjärt-MR organiserats sedan 2002. De vanligaste 
frågeställningarna som undersöks är hjärtinfarkter, inlag-
ringssjukdomar, shuntar, vitier och patienter med konge-

nitala hjärtfel. Det som är speciellt är metodens möjlighet 
att kvantifiera flöde som ofta används (Didier, Ratib et al. 
2000). Bestämning av hjärtinfarkt har ökat efter att denna 
metod beskrevs av Kim et al (Kim, Fieno et al. 1999). 
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Introduction
CT allows identification of a wide range of attenua-
tion values permitting visualization of vascular contrast 
enhancement even after passage through and hemodilution 
in the pulmonary and systemic capillary bed during the 
first vascular cycle. Helical CT allows scanning of long 
body parts in a short time span. Therefore helical CT 
angiography enables visualisation of contrast enhanced 
abdominal vessels using only a peripheral venous injection 
of iodinated contrast medium. Thus more invasive, costly, 
labour and time intensive selective angiographic procedures 
can be replaced by CT. Multi-slice-CT improves the image 
quality further and allows better timing of vascular phases.
During an abdominal CT-angiography, contrast medium 
is injected into the cephalic or external jugular vein as a 
bolus. Use of a power injector is essential for most vascular 
studies and preferential for all. The bolus passes the heart 
and pulmonary circulation and then enters the abdominal 
aorta and arterial system. Very early on after this, the renal 
veins and the pre-renal segment of the caudal vena cava 
contrast enhance with streamlining of pre-and post caval 
blood. Several seconds later the portal vein tributaries, 
portal vein and branches as well as the post-renal cava and 
peritoneal organs contrast enhance. 

A pure arterial vascular phase lasts only for 5 to 15 
seconds in the canine and feline abdomen (shorter in 
smaller animals). The peak enhancement times also vary 
considerably (5–15 seconds post start injection), depend-
ing on the size of the animal (earlier in smaller animals), 
cardiovascular conditions, injection speed and pressure. 
The portal and caval phases last longer (25 to 60 seconds) 
but their peak enhancement times also vary. A CT angiog-
raphy cannot be easily repeated within a short time span 
due to the abundance to contrast enhanced structures and 
patient safety considerations. Correct timing of vascular 
phase imaging is therefore essential and three different 
options are available:

• Educated guessing with the help of published values 
(Frank et al. 2003). There is a moderate chance of miss-
ing the peak enhancement by guessing. 

• Performing a test bolus dynamic CT scan at the organ 
level of interest to determine the peak enhancement 
times of vascular phases. 

• Use of automated bolus tracking software. This is a very 
convenient method, however there are some serious 
drawback using this technology with currently avail-
able software options. 

All methods of planning only assess the start and peak 
enhancement times, not the end times. The end of the vas-
cular phases can be estimated by the duration of the bolus 
injection and study of published values (Zwingenberger et 
al 2004). In practice this is however usually not relevant. 
The limiting factor for pure arterial-phase imaging is the 
onset of the venous phase, which can be measured by test 
bolus. The venous phase is usually long enough that if the 
scan started early on during this phase, it can be successfully 
imaged and even repeated, if restarted within one minute.

Suppression of respiratory motion artifacts in the cra-
nial abdomen is essential for all abdominal vascular studies, 
particularly because the study cannot easily be repeated. 
Rigorous hyperventilation immediately prior to scanning 
is most commonly performed; inspiratory bag holding or 
drug-induced apnea can also be considered. The scanning 
direction should always be selected with the examination 
finishing in the caudal abdomen, furthest away from the 
artifact-prone diaphragm when the patient eventually starts 
breathing again. This means a caudad scan direction for a 
single-phase scan and successive craniad and then caudad 
direction for a dual-phase scan technique, despite the fact 
that this is against the flow direction of the vascular phases. 

It is not absolutely necessary to perform a dual-phase 
study for all abdominal vascular indications. Particularly 
with a limited X-ray tube heat capacity or patients with poor 
respiration control it might be advisable to concentrate on 
the vascular system of primary interest. However if there are 
no such restrictions it is very helpful to assess both the arte-
rial and venous contrast enhancement of the abdomen for:

• Confident identification of arteries and veins, particu-
larly in case of multiple extrahepatic shunts.

• Identification of arteriovenous fistulae, venous thrombo-
sis and other abnormalities of the non-selected vascular 
system.

• Identification of hepatic veins, which are best seen 
during the arterial-phase scan as negatively contrasted 
against the hepatic parenchyma.

Abdominal Vascular Computed Tomography

Tobias Schwarz
Senior Lecturer Diagnostic Imaging
Royal (Dick) School of Veterinary Studies
Edinburgh, UK
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• Identification of tortuous enlarged hepatic arteries as a 
secondary sign of portosystemic shunts.

Vascular anatomy and normal variations
Abdominal aorta and branches
The abdominal aorta runs in the left dorsal retroperito-
neal spaces and gives off in caudal succession the celiac, 
right and left phrenicoabdominal, cranial mesenteric, right 
and left renal, right and left testicular/ ovarian, caudal 
mesenteric, right and left deep circumflex iliac, left and 
right external iliac arteries before dividing into right and 
left internal iliac arteries. These branches are all visible on 
arterial-phased low pitched CT angiography studies.

Common incidental anatomic variations in dogs and 
cats include multiple left and right renal arteries, as well as 
different branching patterns of the hepatic arteries.

Caudal vena cava and tributaries 
The caudal vena cava (CVC) runs in the right dorsal abdo-
men from the right dorsal aspect of the liver towards the 
right ventral margin of the aorta in the caudal abdomen. 
Further caudally the CVC moves right and then dorsal to 
the aortic bifurcation. The CVC is formed by the conflu-
ence of the common iliac veins. In cranial succession the 
deep circumflex iliac, right testicular / ovarian, left and 
right renal, left and right phrenicoabdominal and hepatic 
veins join the CVC. There are usually two right hepatic 
veins entering the CVC separately, and the majority of left 
hepatic veins form a large vessel, the hepatic ampulla than 
joins the CVC from the left. These tributaries are all visible 
on low pitched CT angiography studies, best during the 
arterial phase where they are negatively contrasted against 
the enhancing hepatic parenchyma.

Common incidental anatomic variations in dogs and 
cats include a split CVC (usually in the post-renal caval 
segment) and multiple left and right renal veins. The left 
testicular / ovarian vein normally drains into the left renal 
vein, but can occasionally drain directly into the CVC.

Portal vein, tributaries and branches 
The jejunal and ileal veins form the cranial mesenteric 
vein, which makes an S-shaped dorsal and then cranial 
turn to receive the much smaller caudal mesenteric vein 
(usually from dorsal) at which point they form the portal 
vein. The portal vein then receives the large splenic vein 
from the left and just caudal to the porta hepatis the 
small gastroduodenal vein from right ventral. With each 
tributary the portal vein enlarges in diameter. Directly 
cranial to the gastroduodenal vein entrance the portal 
vein enters the liver and immediately gives off the short 
smaller right branch, that supplies the right lateral and 
caudate lobe, and continues as the larger left branch sup-
plying the remaining lobes of the liver. The hepatic arter-
ies run parallel to the portal veins in the caudal aspect of 
the liver. The hepatic veins run separately in the cranial 
aspect of the liver.

There is great variation in the feeding pattern of the 
caudal mesenteric vein. In cats the portal vein can have a 
bulbous distension prior to the liver entrance. The portal 
veins can already be seen during the arterial phase, where 
they run adjacent to the contrast enhancing arteries, as 
non-enhanced vessels.

assessment of normal vascular structures
CT can be used to identify individual anatomic patterns 
for specific surgical procedures such as determination of 
stem length of renal arteries and veins for renal transplant 
surgery or hepatic artery distribution patterns for interven-
tional vascular procedures. A dual-phase, low pitched imag-
ing protocol with good respiration control is essential for 
diagnosis. A test bolus is highly recommended, particularly 
in cats with very short arterial peak enhancement times.
 
Abdominal vascular diseases
1. aortic thrombosis
Thromboembolic disease of the abdominal aorta results 
in the formation of a saddle thrombus at the aortic bifur-
cation. Abdominal ultrasound is usually quick and effi-
cient to diagnose this condition, however CT-angiography 
might be indicated if intravascular thrombolytic therapy is 
planned and complete assessment of the thrombus extent 
is needed. 

CT features
• Filling defect in aorta and branching arteries on contrast-

enhanced CT

2. arterioportal hepatic fistula
This is a are rare congenital abnormality in dogs in which 
the hepatic arteries feed into the portal vein with a single 
vessel or multiple (synonym arteriovenous malformation) 
tortuous shunt vessels, resulting in portal hypertension, 
hepatic encephalopathy and ascites. They are often com-
bined with portosystemic shunts, complicating diagnosis.

CT features 
• Almost always peritoneal effusion
• Test bolus shows portal vein time-attenuation graph 

similar to aorta with minimal delay. 
• Single or multiple enlarged tortuous hepatic vessels that 

contrast enhance immediately after abdominal arteries
• May have abruptly decreasing aortic diameter caudal to 

celiac artery
• Distended portal vein branches
• Microhepatia

3. Portosystemic shunts 
Portosystemic shunts (PSS) are abnormal communications 
between the portal circulation and other venous vascular 
systems causing hepatic encephalopathy, raised bile acids 
and other abnormalities. Portosystemic shunts can be clas-
sified according to different criteria:
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• Connected vascular systems (each with further subtypes 
for exact branch) 
• Porto-caval shunts 
• Porto-azygos shunts
• Porto-internal-thoracic-vein shunts
• Porto-esophageal varices

• Relation to the liver
• Left-divisional intrahepatic
• Central-divisional intrahepatic
• Right-divisional intrahepatic
• Extrahepatic
• Intra- and extrahepatic components

• Number of shunt vessels
• Single
• Multiple
• Multiple entrances, single exit
• Single entrance, multiple exits

• Shunt fraction
• Incomplete shunting
• Complete shunting with no remaining anatomic  

portal vein
• Assumed etiology

• Congenital
• Acquired

The classification of PSS is an evolving process, as more 
and more shunt types and combinations according to the 
different criteria are being identified with advanced imag-
ing modalities. PSS are relatively common in dogs, and 
the most common shunt types are single extrahepatic in 
small breed dogs and single intrahepatic in large breeds. 
The left-divisional intrahepatic shunt is synonymous with 
a patent ductus venosus Arantii. PSS are rare in cats, the 
most common type here is an extrahepatic portoazygos 
shunt. Intrahepatic PSS are usually of assumed congeni-
tal origin, whereas extrahepatic shunts can be congenital 
or secondary to some form of portal hypertension. The 
assumption that multiple extrahepatic shunts are always 
acquired is not correct. 

Microvascular portal vein dysplasia is a condition where 
shunting only occurs at microscopic level, requiring a liver 
biopsy for confirmation. CT is used to rule out a macro-
scopic shunt. Dynamic CT has potential to aid in further 
diagnostic by calculation of the hepatic perfusion index.

CT features 
general features
• Microhepatia
• Renomegaly (inconsistent)
• Urolithiasis
• Cachexia
• Enlarged tortuous hepatic arteries
• Periportal edema (unknown significance)
• Gastric foreign bodies (allotriophagia)
• Reduced portal vein diameter cranial to shunting portal 

tributary vein (extrahepatic shunt)

• Cessation or reduction of portal enhancement distal to 
intrahepatic shunt origin.

single right-divisional intrahepatic portosystemic shunt 
• Wide tortuous intrahepatic shunt vessels in right lateral 

lobe
• Originates from right portal branch directly at liver 

entrance
• Connects to CVC from right with one ore multiple 

connections

single central-divisional intrahepatic portosystemic shunt 
• Short bulbous intrahepatic shunt vessel in central part 

of liver
• Connects left branch with CVC
• Usually narrowed lumen at either shunt end

single left-divisional intrahepatic portosystemic shunt 
• Wide tortuous intrahepatic shunt vessel in left liver half
• Originates from left portal branch, curves lateral, then 

dorsal, to connect to the hepatic ampulla

Common single extrahepatic shunt types
• Originating from the left gastric vein, curving along 

the minor curvature of the stomach, continuing over 
the dorsal liver margin to connect to the CVC between 
liver and diaphragm.

• Originating from the gastroduodenal and left gastric 
veins, merging to feed in the CVC from the left, cranial 
to the kidneys.

• Originating form the splenic vein and connecting to the 
azygos vein.

Common multiple extrahepatic shunt types 
• Multiple small chaotic vessels between great vessels and 

left kidney and around left kidney, less commonly right 
kidney

• Esophageal vascular enlargement with varix formation

4. Portal vein thrombosis 
Portal vein thrombosis is a rare consequence of systemic 
disease occasionally seen in dogs with primary or second-
ary coagulopathies, resulting in portal hypertension and 
ascites. CT is an excellent modality to confirm or rule 
out a portal vein thrombosis by demonstration of a filling 
defect in venous-phase CT. It is very important to inject 
contrast medium via the cephalic or jugular vein and to 
scan not too early during the venous phase. Preferentially 
two scans should be performed during the venous phase 
to rule out any pseudothrombosis caused by streamlining 
of native and contrast-enhanced blood. 

5. segmental caudal vena cava aplasia
This is an increasingly frequently reported congenital 
anomaly in dogs in which the pre-renal CVC segment 
between the kidneys and the liver has not been formed. 
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Post-renal caval blood is shunted to a right or anomalous 
left azygos vein. The condition can be incidental as the 
cavo-azygos shunt is a functional conduit, but it is associ-
ated with significant morbidity in about 25% of cases, 
due to either thrombosis in the aneurismal cavo-azygos 
shunt vessel or associated portosystemic shunts. In some 
cases the portal vein completely connects to the azygos 
vein making it inoperable. CT-angiography is therefore an 
excellent modality to assess the need for and possibility of 
surgical intervention.

6. vascular neoplasia and tumor invasion 
CT-angiography is an excellent modality to assess tumor 
vascularity, vascular invasion and tumor thrombosis of 
abdominal neoplasia. Most commonly screening of caval 
invasion of adrenal neoplasia is performed.

Conclusions
Vascular CT offers a quick and efficient way to diagnose 
vascular conditions in the canine and feline abdomen with 
high detail of the relevant anatomy. Where available CT 
can be used as a first line imaging tool in the diagnostic 
work up of these conditions.
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Introduktion
De flesta galtejakulat som samlas för produktion av sper-
madoser kontamineras under samlingsprocessen av omgiv-
ningsbakterier (1). För att förhindra att dessa bakterier får 
möjlighet att börja växa och påverka det inseminerade hon-
djuret och/eller förkorta spermiernas överlevnad tillsätts 
alltid antibiotika till de spädningsvätskor som används. 
Stora volymer sperma produceras idag inom svinperma-
industrin, en normal färskspermados har en volym på 80 
ml, följaktligen åtgår stora mängder antibiotika. I många 
länder har man idag stora problem på grund av förekomst 
av antibiotikaresistenta bakterier i producerade spermado-
ser. Ett alternativ till antibiotikaanvändning kan vara att ta 
bort de kontaminerande bakterierna från sperman ome-
delbart efter samling. Här redovisas en metod att särskilja 
och ta bort kontaminerande bakterier från svinspermier 
med hjälp av Single Layer Centrifugation (SLC) genom 
AndrocollTM-P (2).

Material och Metoder
Sperma från 10 nysamlade galtejakulat centrifugerades 
genom AndrocollTM-P. Prov för bakteriell undersökning 
(identifiering och kvantifiering) togs från oselekterade 
såväl som från SLC-selekterade spermier omedelbart efter 
samling/selektering samt efter 24 timmars förvaring i kli-
matbox vid 16–18°C (förvaringstemperatur för färsk spädd 
galtsperma). 

Resultat
Nio av tio oselekterade prover innehöll bakterier, totalt 
29 480 cfu/mL, vid 0 timmar och totalt 42 010 cfu/ml efter 
24 timmars inkubering. Fem av de selekterade proverna 
innehöll inga bakterier varken vid 0 timmar eller efter 24 
timmars inkubering Fyra SLC selekterade prover hade en 
lindrig bakterieväxt vid 0 timmar, totalt 1270 cfu/ml, som 
i de flesta fall inte steg alls under de 24 timmarnas inku-
bering (totalt 940cfu/ml). Ett prov innehöll bakterier vid 
0 timmar men inte efter 24 vilket antagligen berodde på 
en kontaminering vid 0-timmarsprovtagningen. Bakterier 
återfanns framförallt i de selekterade proverna som inte 
blev processade direkt efter spermasamlingen. De bakterier 
som återfanns efter SCL var framförallt motila flagellför-
sedda Gram-negativa baciller (Escherichia coli; Citrobacter 
spp.) Gram-positiva bakterier (Stafylococcus spp.) återfanns 
endast om ursprungsprovet varit kraftigt kontaminerat.

Diskussion
Att under spermasamling helt undvika att kontaminera ett 
galtejakulat med bakterier är i det närmaste omöjligt, men 
genom att tillämpa god teknik och strikta hygieniska meto-
der är det möjligt att väsentligt reducera den bakteriella 
kontaminationen, kvarvarande kontaminerande bakterier 
kan därutöver reduceras med SLC genom AndrocollTM-P. 
SLC tycks dessutom förhindra att eventuella kvarvarande 
bakterier ökar i antal under efterföljande inkubering under 
24 timmar vid 16–18°C. Vi tror att SLC har potential att 
bidra till minskningen av antibiotikaanvändningen inom 
svinseminindustrin. Ytterligare undersökningar krävs dock 
för att se om samma resultat kan fås vid arbete under 
mindre strikta förhållanden och om bakteriereduktionen 
i proverna kvarstår längre tid än 24 timmar.
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Introduktion
Enligt internationella studier är hasskador vanligt bland 
mjölkkor (1) vilket är negativt för kornas välfärd. Riskfak-
torer har identifierats men studier har inte gjorts i svenska 
besättningar. Hasskador kan också vara en grogrund för 
bakterier vilket t.ex. skulle kunna öka risken för mastit 
orsakad av Staphylococcus aureus (2). Studiens syften var dels 
att studera förekomst av hasskador hos svenska mjölkkor 
och dels att studera samband mellan hasskador och ko/
besättningsfaktorer respektive juverhälsa.
 
Material och Metoder
I en studie av Svensk Mjölk (3) registrerades hasskador hos 
kor i 55 besättningar vid ett tillfälle hösten 2005. Besätt-
ningsdata (inhysning, mjölkning m.m.) samt kodata (ras, 
laktationsnummer, kalvning, sjukdomar, provmjölkning) 
inhämtades. Juverhälsan bedömdes med kocelltal samt 
fall av klinisk mastit under 3 månader efter registrering. 
Fullständiga uppgifter erhölls för 847 kor i 52 besättningar. 
Materialet analyserades statistiskt med hjälp av logistisk 
eller linjär regression.

Resultat 
Totalt hade 255 (30%) kor hasskada av någon grad. Per 
besättning var medelandelen kor med hasskada 29% men 
variationen var stor (0–84%). Risken att finna kor med 
hasskador var större i lösdrift än i uppbundet system, större 
i lösdrift med AMS än i konventionell lösdrift och större 
vid färre antal dagar på bete. Allvarliga hasskador var van-
ligare hos äldre kor (≥3 lakt) än hos förstakalvare. Inga 
signifikanta samband sågs mellan hasskador och analyse-
rade juverhälsomått.

Diskussion och Konklusion
Studien visar att hasskador är vanligt i svenska besättningar 
men att variationen mellan besättningar är stor. Ökad före-
komst i lösdrift kan t.ex. bero på liggbåsens utformning. 
Om kons resnings/läggningsrörelser försämras ökar risken 
för hasskador. Liggunderlagets mjukhet och strömängden 
har också betydelse. Skillnaden mellan mjölkningssystem 
måste tolkas med försiktighet pga. få AMS-gårdar i studien. 
Allvarligare skador hos äldre kor kan bero på ackumulering 
av skador eller sämre rörlighet. Längre betesvistelse inne-
bär mjukare underlag och bättre rörelseutrymme. Uppläg-
get av studien var inte optimalt för att studera samband 

med juverhälsa varför fler undersökningar behövs. För att 
förebygga hasskador måste ett stort antal faktorer i inhys-
ningssystemet ses över med tonvikt på underlag och båsets 
utformning. 
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Introduction
At the NMSM (Nordic dairy organization’s working group 
for milk quality) annual meeting in Lund, Sweden, on 6. 
June 2009, a policy for prudent use of antibiotics in the 
Nordic countries was agreed upon (NMSM, 2009).

The bacis principles in the Nordic guidelines (NMSM, 
2009) are:
1. Antibiotic treatment in lactation is only to be used for 

acute clinical mastitis 
2. For subclinical mastitis the self cure is too high or the 

effect of treatment to low to motivate the costs of treat-
ment in the lactation

3. Antibiotic treatment for subclinical mastitis must 
instead be used as dry cow therapy

4. The use of cefalosporines and kinolons must be restric-
tive and is in some countries regulated.

New scientific support for the regulations
A very common attitude, especially among Danish farmers, 
who by law have to perform a CMT test of all new calving 
cows if the herd has a module 2 Herd Health contract, is 
to treat these cows according to the CMT results or after 
a culture of a milk sample from the quarters with elevated 
CMT values. This attitude is one of the reasons for a con-
tinued high number of mastitis treatments in Denmark 
compared to the rest of the Nordic countries (figure 1). 
In total, 67 percent of treatments in Danish herds were 
found to be treatments of subclinical mastitis and clinical 
mastitis with no swelling. In all, 43% of the treated cows 
had no bacteria in the treated quarter (Bennedsgaard and 
Katholm 2010).

On the other hand, Norway has for many years given 
advice according to the Nordic guidelines without any 
negative influence on milk quality measured by somatic cell 
count. Also Sweden has for some years had these treatment 
regimes in their antibiotic policy.

Some new interesting scientific reports now stress that 
treatment of CMT positive cows and especially also CNS 
positive cows after calving is of no use or even contra indi-
cated.

In Norway 2008, 3 218 hifers in total (12.872 quar-
ters) were tested for infections by culture samples after 
calving. In relation to samples taken before day 6 there 
was a significant increase in negative samples after day 5 
(OR 1,2 p<0,05%) and after 9 day (OR 1,7 p<0,01%) 
(Østerås et al. 2008).

Perry et al (2010) found the somatic cell count (SCC) 
for cows with some of the most common CNS infections 
in week 1 after calving to be 1–4 mill cells/ml, while in 
week 2 the SCC was 35 000–190 000 cells/ml.

Schukken et al (2009) found that cows infected with 
CNS produced 0.45 kg milk extra per day compared to 
culture negative cows. 

Wallace et al 2004 investigated the effect of treatment 
of CMT positive cows 1–3 days after calving.

CMT positive cows were either treated with cefapi-
rin imm. 2 times with 12 hours interval or received no 
treatment. Treatment of CMT positive cows had no influ-
ence on milk production. For each point the CMT value 
increased, milk production was 2.1 l lower at next milk 
control day. There were no statistic influence of treatment 

Nordiska riktlinjer för mastitbehandling

Jørgen Katholm, Danmark 
Certified in Cattle Production and Diseases, Dip ECBHM
Knowledge Centre for Agriculture, Cattle
Agro Food Park 15, DK 8200 Aarhus N, Denmark

Figure 2.  Geometric mean BMSCC in the Nordic countries from 
1987 to 2009 (NMSM annual report 2010.

Figure 1.  Incidence in clinical mastitis in the Nordic countries 
from 1993 to 2009 (NMSM annual report 2010).
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on cure rate compared for all infected cows. For environ-
mental Streptococcei the effect of therapy was statistically 
significant.

In a Swedish trial Sandgren et al. (2008) found no long-
term beneficial effect of treatment of subclinical mastitis in 
lactation caused by penicillin sensitive Stafylococcus aureus, 
Streptococcus dysgalactiae og Streptococcus uberis, measured 
on milk yield, culling rate and new cases of mastitis with 
antibiotic therapy in lactation. The cure rate was related 
to number of lactations (lower among older cows), race 
(lower in Swedish Holstein) pathogen (lower for Stafylococ-
cus aureus) and the cow cell count before treatment (highest 
for above average SCC). 

General consideration in Nordic guidelines for 
treatment of mastitis (NMSM, 2009)
1. The diagnose has to be evaluated. If supplement of new 

animals is available culling must be considered in case 
of questionable outcome of therapy.

2. Reduction in new infections. Segregation of infected ani-
mals rest of life or permanent drying of infected quarters 
has to be considered as an alternative to therapy.

3. Bacterial culture is a reason for ongoing knowledge of 
infection pattern in the herd. Accreditated laboratories 
can be preferred, but culture at farmer or veterinarian 
can be helpful for correct therapy of clinical cases.

4. Supplementary treatment. Milking of the infected quar-
ter at maximum 4 times a day, movement to separated 
area with high laying comfort, bunk space and good 
quality food.

5. Supplementary therapy. Oxytocin, NSAID´s and fluids 
iv. or per os.

6. For animal welfare reasons cows with inflammations and 
pain must be treated.

7. Effect of herd treatments must be evaluated by vet-
erinarians on a regular basis, i.e. every 4–8 weeks. The 
effect must influence eventual new management tools to 
reduce new infection. The evaluation must be based on 
SCC, clinical symptoms and general conditions of the 
cow and can be accomplished by testing of infection. 

8. Antibiotics needed: Benzylpenicillin, an antibiotic for 
penicillin resistant gram positive bacterias to be used 
in cases of animal welfare requriments and an antibi-
otic available in the country for gram negative mastitis 
therapy. 

Antibiotics to be used and length of therapy  
(NMSM, 2009)
The general recommendation for therapy of individual 
cows can be found in the guidelines (NMSM, 2009). The 
overall recommendation is therapy of acute mastitis with 
benzylpenicillin. 

For mastitis caused by penicillin resistant gram positive 
bacteria supplementary treatment and therapy must be 
the first choice. In cases of animal welfare requirements a 
penicillinase resistant antibiotic must be used.

For gram negative infections with E.coli, first choice is 
no antibiotic therapy. The second choice, and also in case 
of Klebsiella mastitis, the available drug in the country 
with presumably highest effect on gram negative organ-
ism must be chosen for animal welfare reasons. As second 
choice for these cases, trimethoprimsulfa can be chosen. 
These cases must always be treated with supplementary 
treatment and therapy.
Length of therapy: 

S. aureus and Strep uberis: 5 days (if needed, based 
on udder inspection = 7 days)
Other gram positive cases: 4-5 days. 
If therapy of gram negative bacteria: 3 days
If no bacteria is found at culture, therapy must 
be stopped

Antibiotic use, political influence 
and risk of resistant bacteria
Prudent use of antibiotics is of highly political surveillance. 
Use of kinolones has for many years been banded in the 
production of animals in Denmark. In June 2010, political 
pressure caused the swine industry in Denmark to make a 
voluntary band on use of cefalosporines in swine herds. The 
use of antibiotics in Denmark has generally been based on a 
voluntary agreement among authorities, research institutes, 
veterinary organizations and the industry. For cattle this 
agreement was published on 8 May 2008 (http://www.
foedevarestyrelsen.dk).

The overall concept is to reduce the use of 3 + 4 genera-
tion cefalosporins and makrolides in antibiotic therapy of 
Danish cattle. This has been a success with 37% reduction 
from 2008 to 2009 in tubes of 3 + 4 generation antibiotics 
used (figure 3), a 17% reduction in 3+4 generations anti-
biotics used parenteral, and a 12% reduction in macrolides 
used parenteral. 

 

The swine industry now report of problems with ST 389 
MRSA as a cause of human infections. In Denmark, we 
have tested 1009 cases of mastitis for MRSA in the 213 
S. aureus isolates, ESBL in 32 coliforms, and 9 klebsiella 
isolates - all being negative. 

It is our hope that PCR indicating the amount of beta-
lactamase found on bulk tank or in many individual cows 
at same interval of lactation, for instance before drying of 



veterinärkongressen 2010 177

can, will give a more accurate status of development in 
penicillin resistance than is available at the moment.

As this topic is of highly political interest it is extra 
important to show data so they can be understood by poli-
ticians. Examples are this recently published data on the 
use of cefalosporins in production animals.

It is shown in kg active substance with no respect to ani-
mals at risk in the different country, and the cefalosporins 
are mixed in one group although the political debate on 
ESBL has focus on 3+4 generation cefalosporins. This is 
simply bad and produces more confusion than enlighten-
ment (Table 1). 

EMEA 2009
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Inom ämnet etologi försöker man förstå hur det 
kommer sig att djur beter sig och ser ut som de gör. 
Genom ett evolutionärt perspektiv så kan man belysa 

och förklara sådana till synes oförklarliga fenomen inom 
djurvärlden som t.ex. varför påfågelhannar har så lång 
stjärt, eller varför bönsyrsehonan äter upp hannen under 
parningen. Tillämpningar av etologiska resonemang och 
teorier sker inom t.ex. arbetet med att rädda utrotningsho-
tade arter, men också när det gäller att öka välbefinnandet 
hos djur i fångenskap genom att skaffa och implementera 
kunskap om djurs behov och optimera djurhållningen. 
Med ett evolutionärt och bete ende ekologiskt perspektiv 
så kan man förklara hur det kommer sig att får förefal-
ler så stoiska när de utsätts för smärta alltmedan grisar är 
mycket högljudda. Likaså kan man med detta perspek-
tiv förutsäga vilken typ av beteendeaavvikelser i form av 
stereotypier olika djurslag kommer att uppvisa, t.ex. att 
karnivorer i fångenskap oftare ägnar sig åt s.k. pacing (repe-
ti tivt van kan de fram och tillbaka) snarare än andra typer av 
stereotypier. Inom djuromsorgen har denna typ av kun skap 
betydelse som ett komplement till veterinära aspekter, för 
att säkerställa ett högt välbefinnande hos djuren. Etologens 
roll inom djurhållning är att arbeta proaktivt, förebyg-
gande – och på så vis eventuellt minska behovet av akuta 
veterinärinsatser!

Betydelsen av stimuli
För att kunna tillgodose djurs behov så är det viktigt 
att känna till hur beteenden fungerar, vilken typ av sti-
muli som triggar ett beteende att starta, och vilken typ av 
återkoppling eller feedback som avslutar ett beteende. T.ex. 
så kommer låga blodsockerhalter hos däggdjur att trigga 
födosöksbeteenden. Själva födosöket kan sedan bestå av 
flera beteendesekvenser som ofta följer i en viss ordning; 
hos ett jagande rovdjur kan det t.ex. vara att spåra, smyga, 
gräva, attackera, bita och hålla fast, följt av tuggande och 
sväljande. Hela kedjan beteenden hänger ihop, varje bete-
endemoment i kedjan initieras och avslutas av ett eller 
flera interna eller externa stimuli, och ätandet avslutas när 
återkopplingen er hålls, t.ex. när sträckreceptorerna i magen 
signalerar att magsäcken är full. Då avslutas födosöksbete-
endena och andra beteenden kan visas istället (t.ex. sociala 
beteenden eller bobyggnadsbeteende). Insikten om att 
beteenden både påbörjas och avslutas av olika stimuli är 
viktig, eftersom den miljö vi tillhandahåller kan vara allt-

för stimulusfattig. Detta kan medföra problem i samband 
med de as pekter av djurets beslutsfattande som påverkas 
av externa stimuli såsom omgivningsfaktorer. I frånvaro 
av dessa viktiga start- och stoppstimuli så riskerar djuren 
därför att ha svårt att reglera sina beteenden. Eftersom 
många beteenden innefattar kedjor av beteendemoment 
(såsom jakten beskriven ovan) innebär detta också att varje 
enskilt moment ofta måste triggas av ett särskilt stimulus. 
Det är alltså sällan ett enskilt stimulus som reglerar ett 
beteende, utan ett helt batteri med på varandra följande 
stimuli. En komplex och stimulusrik miljö är därför av 
avgörande betydelse för djurens hälsa.

 Djur som hålls i en alltför stimulusfattig och karg miljö 
ofta utvecklar abnorma beteenden, blir inaktiva och apa-
tiska med förändrad metabolism; de riskerar att bli över-
gödda med förkortad livslängd, och stresskänsliga (mer 
om detta nedan). En av flera anledningar till detta är att 
de bl.a. inte alltid ges möjlighet att utföra högt motiverade 
beteenden. I samband med att suggan ska grisa så får hon 
ett påslag av prolaktin under dygnet som föregår själva 
förlossningen. Hormonet triggar bobyggnadsbeteendet 
som består av flera beteendemoment, vart och ett beroende 
av ett nytt stimulus som triggar respektive avslutar bete-
endet. Prolaktinet initierar det första beteendemomentet, 
vilket för vildsvin innebär att med käken bryta av lämpliga 
växtdelar, t.ex. ormbunkar. Åsynen av en mängd liggande 
ormbunkar är stimulit som avslutar tugg-beteendet och 
istället triggar insamlingsbeteendet, som består i att lyfta 
ihop alla växtdelarna i en enorm hög. När högen uppnår 
en viss storlek så utgör åsynen av högen det stimulus som 
avslutar bobyggnaden. Boet är klart, suggan ålar sig in i 
boet, föder sina ungar. 

Notera att det i detta exempel är beteendet i sig som 
är det viktiga! Ponera att en bonde känner till hur ett 
vildsvinsbo ser ut, hon iordningställer en gigantisk hög 
med halm enligt konstens alla regler och släpper sedan 
förväntansfullt in suggan till boet. Vad gör suggan? San-
nolikt nyttjar hon inte boet i befintligt skick utan släpar 
iväg alla halmbitar till en ny plats och bygger ett nytt bo, 
möjligen oskiljaktigt från det som bonden nyss lagt så 
mycket energi på. Det är beteendet i sig som är centralt, 
att få utföra alla momenten. Suggor som inte ges tillgång 
till bobyggnadsmaterial, t.ex. halm, kommer ändå att på 
grund av prolaktinpåslaget att initiera det första beteendet 
i bobyggnadssekvensen, och kommer att börja tugga. Finns 
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ingen halm tillgänglig etableras ofta krubb-bitande, ett 
stereotypt beteende. Studier visar att under dygnet innan 
förlossningen så är tillgång till halm lika viktigt för suggan 
som tillgång till mat.
 

Hur tar man reda på vilka beteenden som är viktiga? En 
fingervisning kan man få genom att studera djurslaget i 
vilt eller åtminstone frigående tillstånd. Men måste då ett 
djur i fångenskap uppvisa samtliga beteenden i sin naturliga 
beteenderepertoar för att må bra, i exakt den omfattning 
som sker i naturen? Jag anser inte det. Jag tycker däremot 
att det finns vissa aspekter av beteendeprofilen som måste 
tillgodoses för att ge ett fullgott välbefinnande. Bland de 
viktigaste av dessa aspekter anser jag vara 1) en adekvat 
social grupp, 2) en tidsbudget som i viktiga hänseenden 
efterliknar vilda populationer, och 3) möjligheten att utföra 
art-specifika anti-predatorbeteenden. Vidare vill jag hos 
djurpopulationer i fångenskap se en frånvaro av beteen-
deavvikelser samt indikatorer på att djuren kan reglera 
potentiellt stressande situationer med hjälp av adekvata 
beteenden och strategier. Nedan följer en genomgång av 
dessa enligt mig högt prioriterade etologiska faktorer för 
att underlätta en hög välfärd hos djur i fångenskap. 

Sociala beteenden
Djur i naturen bildar ofta sociala grupper för att und-
komma predation och effektivisera sitt födosök – hos får 
korrelerar gruppstorleken t.ex. till hur stor procent av 
tiden djuren ägnar åt att faktiskt äta när de går och betar. 

Hur den sociala gruppen ser ut skiljer sig avsevärt mellan 
olika arter: vissa arter lever solitärt, andra i små grupper 
monogama par med icke-reproduktiv avkomma, ytterligare 
andra i större grupper med flera reproducerande honor och 
en eller flera reproducerande hannar (sk single-male eller 
multi-male grupper). Gruppdynamiken ser olika ut i dessa 
grupper och betingas också av hur migrationsmönstrena ser 
ut. Ofta migrerar endera könet, ibland bägge. Det kön som 
migrerar uppvisar oftare aggres sion mot medlemmar av det 
egna könet än det kön som inte migrerar (t.ex. makakhan-
nar, som lämnar den grupp där de föddes vid könsmognad, 
håller sig på sin kant och visar i allmänhet aggression mot 
andra hannar. Makakhonor, som stannar i den grupp där 
de föddes, lever nära tillsammans med besläkta de honor 
och uppvisar mycket prosociala beteenden som t.ex. social 
putsning). Ingående kunskap om djurens naturliga socio-
ekologi och migrations mön ster underlättar vid gruppbild-
ningar i fångenskap, och kan i vissa fall vara helt avgörande 
för att förhindra aggression med dödlig utgång. 

Social kompetens och kompetent föräldraskap är inlärda 
färdigheter hos många djurslag; handuppfödning och 
ensamhållning utan kontakt med artfränder kan ha ödes-
digra konsekvenser. Djur som inte socialiserats tillräckligt 
med artfränder utvecklar lätt beteendestörningar i form 
av hyperaggression, självskadebeteenden och avvikande 
sexuella beteenden (inte sällan visade mot människor, som 
de blivit sexuellt präglade på). 

Rangordning
Vidare uppvisar många sociala djur en rangordning eller 
dominans ordning. Rangordningen tjänar till att minska 
risken för aggression i samband med fördelningen av resur-
ser: en dominant individ har företräde till resurser utan att 
behöva slåss om saken. Ofta sker rangindelningen i princip 
utan aggressioner i naturen: unga djur har lägre rang, och 
stiger i rang när de blir äldre och stör re och utvecklar att-
ribut som associerar till slagsmålsförmåga. Ofta sker rang-
upp görel ser genom displayer, där djuren visar upp sig för 
varandra, utan att eskalera till regelrätt slagsmål. Eftersom 
gruppen är hetero gen med både unga och gamla individer 
är det ofta stor skillnad på slagsmåls för må ga mellan olika 
djur, och de kan enkelt bedöma sin egen slagsmålspo ten tial 
i relation till andras. Stridigheter om rangförhållanden är 
därför täm ligen sällsynta i stabila grupper i naturen, och 
sker då ofta genom ritua li se ra de slagsmål i enlighet med 
det s.k. ”sequential assessment game”, där djuren gör bedöm-
ningar av varandras slagsmålspotential genom initialt ”bil-
liga” och riskfria beteenden och bara eskalerar till successivt 
mer kostsamma och potentiellt farliga slagsmålsbeteenden 
om det krävs för att kunna göra denna bedömning. Dvs. 
två individer som har olika slagsmålspotential behöver 
inte eskalera ett slagsmål särskilt mycket innan den ena 
individen ger upp, det räcker kanske med visuell inspek-
tion av motståndaren. Två likstora individer med samma 
slagsmålspotential måste kanske däremot eskalera ett slags-
mål ända till allvarliga strider där de använder sina vapen 
och riskerar att skada varandra eller bli tagen av ett rovdjur 

Figur 1.  Slaktsvinsuggor uppvisar, trots generationer av 
inavel, ett bobyggnadsbeteende fullt jämförbart med sina 
vilda släktingar. Resten av beteenderepertoaren är också i 
princip intakt. 
Fotografer: Vildsvin: Anneli Anderson. Slaktsvin: Per Jensen.
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pga. bristande uppmärksamhet (Enquist et al., 1990). 
I fång en skap bör man därför undvika att gruppera djur 
som inte känner varandra ti di gare, och som är ungefär 
lika stora, lika gamla, av samma kön, och som har sam ma 
genetiska bak grund. Ovanstående förutsättningar borgar 
tyvärr för en hög sanno likhet för aggression i samband 
med ranguppgörelsen under gruppbildningen, eftersom 
det förmod ligen sällan räcker med en display – djuren är 
så snar li ka varandra i slagsmålsförmåga att de måste slåss 
om saken för att reda ut vem som är starkast. Ofta sker 
ranguppgörelsen initialt, och sedan stabiliseras djurens 
inbördes rangordning, och risken för aggression minskar. 
Det är där för viktigt att inte göra upprepade ombildningar 
av grupper, eftersom man då river upp rangförhål lan den, 
och ny aggression riskeras. 

Minimera aggressionsrisk 
Risken för aggression hos grupphållna djur må låta avskräck-
ande, men det finns flera sätt att minska sannolikheten att 
det skall inträffa. Till att börja med är det viktigt att känna 
till vilka potentiella konstellationer där man med stor san-
nolikhet riskerar aggression (som t.ex. hos makakhannarna 
beskrivna ovan). Det är ofta en god idé att introducera 
okända djur i en för alla grupp medlemmar ny, okänd miljö, 
så att ingen individ försvarar ett känt terri to rium. Även om 
suboptimal kompatibilitet föreligger så kan man minska 
ris ken för aggression genom att underlätta för djuren att 
inrätta en dominans ordning (hos makakhannar t.ex. så kan 
man minska risken för aggression djuren emellan genom 
att para ihop vuxna hannar med ungdjur). Under själva 
introduktionsfasen, när dominansordningen skall fastställas 
och eventuell aggression kan uppstå, så kan man med hjälp 
av s.k. non-contact familiariza tion eliminera en stor del av 
denna hos apor. Detta innebär att buren är utrustad med 
barriärer som gör att djuren inte kan röra varandra (t.ex. 
plexi glas eller finmaskigt galler). Djuren utbyter då informa-
tion om stridsduglig het via visuella displayer och vokalise-
ringar, och barriären möjliggör inte att informations utbytet 
eskalerar till fysisk aggression. Efter en tid så kan man obser-
vera beteenden som tyder på att en rangordning har eta-
blerats, och ta bort barriären. I sådana här studier har man 
hos makaker visat en reduktion av fysisk aggression från 
runt 80% av alla parbildningar vid direkt intro duk tion till 
mindre än 10% vid introduktioner som föregås av non-con-
tact fami li arization. Det är också viktigt att antalet individer 
är väl anpassat till utrymmets storlek och utformning. Man 
bör ta i beaktande vilka rangmarkörer djuren använder för 
att upprätthålla rangordningen. Hos möss, t.ex. förefaller 
det som om doft mar keringen spelar en särskilt viktig roll i 
samband med upprätthållande av rangordningen. Särskilt 
de dominanta hannarna doftmarkerar mycket. Om man då 
under städningen tar bort deras markeringar så kan man 
ovetandes störa djurens kommunikation, med aggression 
som följd. Senare forskning har visat att mushannar slåss 
mindre om man låter bobyggnadsmaterial följa med ifrån 
den gamla buren till den nya, och att de tvårtom slåss mer 
om man flyttar över strömaterialet.

Utöver den initiala ranguppgörelsen vid gruppbildning, 
när aggression kan uppstå, så riskerar man aggression i alla 
sammanhang där djuren konkurrerar om resurser. Even-
tuell miljöberikning måste därför ges i tillräcklig kvantitet 
för att tillgodose alla individer, även de subdominanta. 
Risken för monopoli se ring av föremål måste tas i beak-
tande. Vidare kan man hos apor minska aggressionen 
genom att tillhandahålla siktbarriärer i buren: på så vis 
kan sub dominanta individer komma undan blickfånget 
från dominanta. Emeller tid sker det motsatta hos möss: där 
uppvisar mushannar mer aggression i mer komplexa burar. 

Det är viktigt att fundera över vad som motiverar 
djuren till aggressiva beteenden. Som nämnts ovan så 
finns det känsliga moment som kan leda till aggression, 
såsom den första tiden efter gruppbildningen när rang-
ordningen etableras, och vid konkurrens om begränsade 
resurser. Smärta och stress är kända faktorer som också 
korrelerar med aggression, och det förefaller också som 
om sysslolöshet skulle kunna vara en riskfaktor för ökad 
aggression: hos apor kan man minska aggressionsfrekven-
sen genom att tillhandahålla adekvat miljö berikning.
 
Ensamhållning
Trots de intrikata problem som kan uppstå när man håller 
djur i grupp så mås   te ändå ensamhållning undvikas. Djur 
som i naturen lever i sociala grup per mår i allmänhet 
mycket dåligt av ensamhållning. Råttor som förva rats 
en sam ma under några veckor blir irriterade och aggressiva, 
har större binjurar och sköldkörtlar och har ökad micro-
somal enzymaktivitet i levern. Detta har kallats Isolation 
Stress Syndrome och har även iakttagits hos möss. Apor som 
ensamhålls under ungdjursperioden utvecklar permanenta 
sociala stör ningar, och genomgripande beteendemässiga 
och fysiologiska avvikelser. Apor med en adekvat social 
bakgrund men som ensamhålls som vuxna ut veck lar vad 
som förefaller vara ett depressionsliknande tillstånd, och 
uppvi sar ock så en mängd avvikelser i såväl beteenden som 
fysiologi. Emel ler tid är des sa avvikelser i allmänhet reversi-
bla om de återigen hålls i en kompati bel social grupp. Hos 
unga hästar som stallades in för första gången utvecklade 
67% av de individuellt hållna djuren någon typ av bete-
endestörning efter 16 veckor; de som två och två hölls i 
lösdrift med tillgång till hage utvecklade inga sterotypier. 
Får har ett starkt behov av närhet till artfränder – studier 
visar att de bör hållas minst tre tillsammans. Aggregerande 
djur som hålls ensamma eller i mycket små grupper riskerar 
alltså ett nedsatt välbefinnande.
 
Tidsbudget – vad gör djur hela dagen?
Olika djurslag har olika beteenderepertoar. En koala till 
exempel tillbringar nära hälften av sin vakna tid med att 
äta eukalyptuslöv, resten vilar hon. Endast några minuter 
per dygn tillbringas i förflyttningar. En isbjörn däremot 
tillbringar hälften av sin tid på jakt, rör sig över enorma 
områden, men fångar bara en säl i genomsnitt var fjärde 
till femte dag. Inte nog med att olika djur ägnar olika lång 
tid till vila, födosök och lokomotion i genomsnitt, men 
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det skiljer sig också i vilken omfattning olika dagar ser 
olika ut. Koalans dagar skiljer sig inte avsevärt sinsemel-
lan, medan många rovdjur går flera dagar utan att äta och 
blir allt hungrigare, och när de väl fäller ett byte så äter 
de i bankett-stil: vräker i sig i överflöd och ligger sedan 
och vilar upp sig med uppsvälld buk. Kunskap om djurs 
beteenderepertoar och aktivitetsbudget, inklusive huruvida 
det föreligger variabilitet i bete ende mellan dagar, är alltså 
viktigt för att kunna erbjuda en miljö i fången skap som 
tillgodoser behov och i bästa möjliga mån liknar de natur-
liga förhållanden under vilka beteendena har utvecklats – 
inom rimliga ramar. Även inavlade husdjur har i allmänhet 
kvar stora delar av den beteendere per toar som syns hos 
vildtypen intakt. T.ex. har man i en studie av frigående 
slaktsvin kunnat konstatera att de beter sig i allt väsentligt 
som sina kusiner vildsvinen – i allt från social gruppstruk-
tur, födosöksbeteenden, bobyggnadsbeteenden, anpassning 
till grynings- och skymningsaktivitet i viss väderlek, etc. 
I figur 2 visas aktivitetsbudgetar för ett par vilda djurslag 
vars släktingar blivit husdjur. 

Dock bör påpekas att tidsbudgetar kan få olika utfall 
beroende på när, var, av vilken djurpopulation och hur 
studien gjordes; tidsbudgetar för samma djurslag kan se 
diametralt olika ut. Man kan därför inte stirra sig blind 

på de olika procentuella fördelningarna och ta dem för 
en given sanning. Men – de ger en fingervisning om hur 
man bör förhålla sig till t.ex. möjligheterna att gömma sig 
(kaninexemplet ovan i figur 2 – här tillbringade djuren 
75% av sin tid under jord och torde därför uppskatta ett 
ordentligt gömsle) eller möjligheterna att ha möjlighet att 
födosöka under en stor del av tiden.

Födosöksbeteenden
Oftast utgörs den största fraktionen av ett enskilt beteende i 
aktivitetsbud geten av födosöksbeteenden. Bland gräsätare 
utmärker sig t ex hästen (i exemplet ovan, figur 2, ägnar 
de 63% av sin tid att äta) – hästar har i allmänhet dubbelt 
så lång ät-tid som idisslare. I naturen utgör födan oftast 
en begränsad resurs, och de flesta djur konkurrerar om 
maten, även i fångenskap. Om möjlighet ges så monopo-
liserar enskilda individer gärna en klumpad resurs. Detta 
bör tas i beaktande vid planering av födogivning till djur i 
fångenskap! Utöver risken för aggression så kan också djur 
bli felnärda; dominanta djur övergödda och subdominanta 
individer undernärda.

Utöver att föda som serveras i färdiga ”portioner” är en 
klumpad resurs som går att försvara, så reduceras oftast dju-
rets födosöks- och födohante rings sekvens till enbart ätande, 
eftersom födan serveras ytterst lättillgänglig och färdigpre-
parerad för konsumtion. Eftersom stimuli saknas kommer 
många av de beteenden som djuret normalt använder för 
att säkra en resurs därför inte till användning, och man 
riskerar att djuret istället får utlopp för dessa icke utlösta 
beteenden i form av stereotypier. Att utfodra flera gånger 
under dygnet, även nattetid om det är aktuellt och fri 
tillgång inte är ett alternativ, och ersätta kraftfoder med 
mindre energirik föda, kan vara ett sätt att hjälpa djuren 
att uppnå en födosöks- och ättid som motsvarar naturliga 
förhållanden. På Borås Djurpark t.ex. utfodras elefanterna 
nattetid genom att färdigpreparerade hönät sänks ner till 
djuren på timer. Hos fullblodshästar har man visat att stora 
mängder kraftfoder ökar frekvensen stereotypier, medan 
ökade mängder grovfoder minskar mängden stereotypier.

Paradoxalt nog så är de flesta djur mer än villiga att 
arbeta för tillgång till en resurs, t.o.m. när den finns 
tillgänglig ad libitum och gratis! Denna sk contrafreelo-
ading har förbryllat forskare, men förefaller vara ett sätt 
för dju ret att skaffa information om olika födopatcher i en 
osäker tillvaro inför fram ti da födosöksexpeditioner. Man 
gör alltså inte djur en otjänst om man gömmer födan för 
dem och ”tvingar” fram ett födosöks beteende!

Strategier att undvika rovdjur
I naturen gäller djungelns lag – äta eller ätas. Många djur är 
bytesdjur och har utvecklat strategier för att klara sig undan 
predatorer, och ofta reagerar ett visst djurslag instinktivt 
med ett visst beteende när fara hotar. Djur som lever i 
hålor i marken rusar mot närmsta håla. Trädlevande djur 
rör sig vertikalt (hos t ex grön markatta har man funnit 
att de hoppar uppåt när någon i grup pen utstöter var-
ningsläten för marklevande rovdjur, och att de hoppar 

Figur 2.  Aktivitetsbudgetar för två vilda/frigående djurslag. Bete-
endeobservationer har i A) gjorts av djur ovan jord under 24 tim-
mars observation och i B) under 24 timmars observation vintertid.

A) Aktivitetssbudget hos vild ka nin, O ryctulagus cuni cu lus. 
Ob ser va tionerna är gjor da un der några dygn på vå ren av 
en population i Aus t ra lien (Mykytowycz & Rowley, 1964).

B) Aktivitetssbudget hos frigående vuxna Camargue-ston, 
Equus caballus, vintertid. Observationerna är gjorda under 
tre år i Sydfrankrike (Duncan, 1980). 
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neråt när någon varnar för rovfåglar). Exponerade djur 
utan gömställen kan ske inte rör en muskel utan trycker 
orörliga och kamoufleras gentemot under laget. Bläckfiskar 
utsöndrar bläck för att förvirra predatorn. Oavsett vilken 
eller vilka strategier ett djur använder för att undkomma 
ett rovdjur, så blir de i allmänhet mycket stressade av att 
försättas i en situation där strategin inte går att tillämpa (se 
vidare nedan). En anledning till att man i flera studier inte 
kunnat påvisa någon preferens för stora burar hos möss och 
marsvin är förmodligen för att man i försöksupplägget inte 
tagit hänsyn till att de är tigmotaxiska, dvs. starkt ogillar 
att vara på en exponerad yta. Dessa gnagare vill ha mer 
eller mindre ständig kontakt med omgivande väggar (se 
figur 3). I en liten bur är den exponerade ytan mindre och 
djuret upplever sig därför förmodligen säkrare från preda-
tion. I ett enkelt preferenstest mellan två tom ma burar av 
olika storlek kommer djuren därför sannolikt att tillbringa 
mer tid i den bur där de känner sig minst exponerade för 
predation, dvs. den mind re buren. Om burarna däremot 
vore adekvat inredda med gömställen så skulle förmodligen 
djuren tillbringa mer tid i den större buren.

 

Obekanta situationer är ofta hotande. Till exempel är 
många djur rädda för djurskötarna, om de inte sedan de var 
ungar exponerats och habituerats till människor och lärt 
sig att det är ingen fara att hanteras av mänskliga händer. 
I många fall är det betydelsefullt att djurvårdaren är en 
bekant person, då en okänd person kan påverka djuren 
i stark omfattning. Även djurvårdarnas kläd  sel kan vara 
avgörande för vilken reaktion djuren visar. Många djurslag 
som lever i exponerade miljöer visar ofta en flyktdistans; 
om en okänd person går in i en hage, så orienterar djuren 
mot denne så länge han befinner sig utanför flyktdistansen. 
När han kommit för nära (inom flyktdistansen) så börjar 
istället djuren att röra sig från personen, till dess avståndet 
återigen ökats. Flyktdistansen tenderar att minska alltefter-
som djuren blir bekanta med personen, vidare är det ofta 
lättare att närma sig högrankade djur, och ju större gruppen 
är desto längre tid tar denna habituering – stressade djur 

har längre flyktdistans (Martikainen, 2006). Denna flykt-
distans kan användas vid djurtillsynen – man överskrider 
flyktdistansen och iakttar djuren när de rör sig bortåt. Två 
typer av problem kan här uppstå: flyktdistansen är för lång 
(100 meter är inte ovanligt även hos husdjur) och man kan 
därför inte säkert identifiera vare sig individer eller skador; 
eller flyktdistansen är för kort (0 meter; djuret flyttar sig 
inte när man närmar sig och man kan därför inte utröna 
om individen är halt).

 Livet i bur
Burlivet innebär en avsevärd inskränkning i djurs valmöj-
ligheter. Rent ytmässigt så utgör buren bara en fraktion 
av den yta som djuren skulle ha använt i naturen, och 
begränsningarna innebär också att de inte kan und komma 
sina gruppkamrater. Kanske ligger buren alltför nära andra 
burar, vilket kan resultera i territoriella beteenden, eftersom 
djuren uppfattar grannarna som inkräktare i deras terri-
torium. Det är t.ex. i praktiken omöjligt att hålla ett fåtal 
familjegrupper kloapor inom synhåll för varandra, eftersom 
de konstant utmanar varandra. Fullständigt insynsskydd 
krävs; minsta lilla hål i siktbarriären föranleder upprört tjat-
ter på varsin sida barriären. Märkvär digt nog verkar detta 
fenomen inte uppträda om många grupper är inom syn håll.

Utöver de begränsningar i territoriestorlek som burlivet 
innebär så finns andra aspekter att ta hänsyn till. Oavsett 
vilken typ av miljöberikning man tillhandahåller så riskerar 
livet i fångenskap – i synnerhet om djuret långa perioder 
bara hålls inomhus – att bli mycket stimulusfattigt jäm-
fört med djurens naturliga miljö. Själva begränsningen av 
stimuli kan in ne bära att varje nytt stimulus som djuren 
exponeras för röner stort intresse el ler rentav upplevs som 
skrämmande. Den s.k. novelty-effekten innebär att djur 
ägnar nya föremål i sin miljö särskild uppmärksamhet. 
Nyhetsvärdet i sig för varje ny företeelse är därför en av de 
faktorer som ett miljöberiknings program bör ta hänsyn till. 
I vissa fall räcker det med att flytta runt befintlig inredning 
för att få en novelty-effekt. Vid utvärderingar av poten-
tiell ny miljöberikning är det också av denna anledning 
viktigt att novelty-effekten hinner klinga av innan man 
betygsätter berikningen, såvida inte huvudsyftet med själva 
miljöberikningen är att ge nyhetens behag. Samtidigt bör 
man ha i minnet att djur i vissa fall kan reagera med s.k. 
neofobi (rädsla för nyheter) om man introducerar nya före-
mål i deras miljö. Särskilt stor är risken för denna reak-
tion om djuren hålls i en stimulusfattig miljö och inte har 
någon erfarenhet av miljöberikning. Ett varningens ord bör 
därför läggas in: om djur transporteras, eller byter rum eller 
djurvårdare, så bör förändringar i inredning, miljöberik-
ning och rutiner ske med stor efter tänk samhet. Vid byte 
av rutiner så bör man fundera igenom om man riskerar en 
stressrespons inducerad av förändringen i miljön. I sådana 
fall kan man re du cera denna stress genom att genomföra 
förändringen i små steg: varje för änd ring sker i en bekant 
miljö. På så vis minskar den neofobiska reaktionen som 
betingas av nyheten. Djur som sedan tidig ålder får till-
bringa mycket tid utomhus drabbas i allmänhet inte sär-

Figur 3.  I en oinredd gnagarbur så uppehåller sig djuren opropor-
tionerligt mycket längs med burkanterna. De utnyttjar därför inte 
sitt utrymme maximalt. Genom att tillhandahålla gömslen så ökar 
den tillgängliga ytan för djuren. Dessutom kan djuren genom att 
gömma sig uppnå viss kontroll, en viktig faktor i stresshantering. 
Bild: Karolina Westlund.
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deles av neofobier; utomhus bombarderas de ständigt av 
nya stimuli – prassel i gräset, solkatternas glitter mellan 
löven, fåglarnas kvitter. 

Djur som hindras från att visa högt motiverade bete-
enden uppvisar stressrelaterade beteenden; vidare är de 
villiga att arbeta mycket för att få möjlighet att uppvisa 
dessa beteenden. I preferenstester där djur har möjlighet 
att t.ex. välja mellan olika resurser får man en indikation 
om vilken resurs djuret föredrar. Det finns dock många 
problem med tolkningen av ett sådant fynd. Därför brukar 
man använda prefe rens tester som en pilotstudie eller en 
fingervisning om vilka resurser som är vik ti ga, och sedan 
gå vidare med att göra motivationstester, s.k. Consumer 
Demand-tester (Duncan, 1978). I dessa låter man djuren 
arbeta (t.ex. trycka på en pedal) för att få tillgång till resur-
ser. Hur mycket djuret är villigt att arbeta är en indika-
tion på resursens värde, och särskilt betydelsefulla resurser 
och beteenden går därmed, teoretiskt, att identifiera. Med 
utgångs punkt i sådana studier kan man sedan skräddarsy en 
adekvat miljöberikning till det aktuella djursla get. Ett av de 
fundamentala målen med miljöberikning är alltså att tillåta 
dju ret att utföra artspecifika beteenden som ger individen 
kontroll över miljön. Forskning pågår bland annat vid SLU 
kring djurs reak tioner på burutformning, hanteringsrutiner 
och miljöberikning. Vid SLU i Skara startades 2005 en 
utbildning kallad Etologi-och Djurskyddsprogrammet.

Djur lär sig på många olika sätt, och evolutionen 
har utrustat dem med flera olika inlärningsmekanismer. 
Genom prägling inhämtas vital information om omgiv-
ningen som gynnar överlevnaden på sikt. En typ av präg-
ling är efter följnadsbe te ende, som syns hos borymmande 
fåglar och undulater – ung en lär sig inom några minuter 
att känna igen sin mamma och följer därefter henne. Hos 
många arter av andfågel har honorna en genetiskt ned-
ärvd sexuell pre ferens för hannarna av den egna arten, 
som ju under parningssäsongen bär en artspecifik, prålig 
s.k. praktdräkt. Honorna däremot är gråbrunt kamoufla-
ge färg ade och hannarnas preferens för honor av den egna 
arten utvecklas genom en mekanism kallad sexuell prägling 
– hannen präglas på sin mor, och kommer framgent att 
uppvakta honor som liknar henne. Viktigt är att expo-
neringen för det präglande objektet sker under den ofta 
begränsade tid präg ling en kan ske. Som tidigare nämnts 
kan problem uppstå om djur blivit sexuellt präglade på 
människan – inte ovanligt hos hovdjur som flaskmatats.
 
Instrumentell betingning innebär att djur lär sig associera 
ett beteende med dess kon sekvens och av denna anledning 
ändrar sitt beteende i framtiden. Det senare är ett fenomen 
som används ofta inom djurträning. Genom att ändra 
konsek venserna av ett beteende (med hjälp av belöningar 
eller bestraffningar – det senare brukar man dock i modern 
djurträning undvika helt) så ändrar man frekvensen av 
beteendet. Vi förknippar det kanske främst med trä nade 
delfiner som hoppar i bassänger, men samma tekniker 
kan också an vän das till att lära djur i fångenskap att utan 

stress delta i olika typer av veterinärmedicinska undersök-
ningar, hantering eller vallning mellan olika utrymmen.

Frånvaro av instrumentell inlärning kan också vara av 
stor betydelse om djur i fångenskap växer upp i en sta-
tisk miljö där de fysiska och sociala förutsättningarna 
saknas för att de ska kunna lära sig att deras beteende kan 
påverka omgivningen. Studier visar att när djur ges kontroll 
över aspekter av sin miljö (som t.ex. möjligheten att själv 
bestämma över ljus-, vatten- och födotillgång) så blir de 
mer explorativa och mindre lättstressade. Möjligheten till 
kontroll är i själva verket förmodligen en av, om inte den 
enskilt viktigaste skillnaden mellan livet i fångenskap och 
livet i vilt tillstånd. Ett vilt djur har möjlighet att kontrollera 
och reglera mängden inkommande stimuli genom att utföra 
olika beteenden. Hon kan närma sig, undersöka, attackera, 
jaga, fly, undvika eller gömma sig från stimulit tills stimu-
leringen uppnår en nivå som är acceptabel, eller tills dess 
hennes förväntningar på stimulering är uppnådd. Hon kan 
kontrollera sitt mikroklimat genom att röra sig till skugga 
eller sol, välja att uppsöka lä eller ej, hon kan leta efter mat 
om hon är hungrig eller söka socialt sällskap. I fångenskap å 
andra sidan så har ett djur en begränsad möjlighet att ändra 
den externa stimuleringen hon utsätts för. Många relevanta 
stimuli inträffar helt utom hennes kontroll eller saknas helt. 
I sådana sammanhang är djurets enda möjlighet att utöva 
kontroll över den stimulering hon utsätts för genom att 
ändra sina förväntningar på omgivningen. 

Djur värderar möjligheten att kunna kontrollera aspek-
ter av sin omgivning högt. I en studie lät forskarna hjor-
tråttor kontrollera ljuset. Lampor tändes automatiskt en 
gång i halvtimmen. Hjortråttorna kunde då stänga av dem 
genom att trycka på en knapp – vilket de också gjorde. 
Om lamporna släcktes automatiskt en gång i halvtimmen, 
valde hjortråttorna att tända igen. Trots att djuren hade en 
aversion mot det starka ljuset, så var det så pass belönande 
att utöva kontroll att de valde att tända. De tände för att 
möjligheten gavs. Detta understryker den ofantligt viktiga 
innebörden i att ge djur i fångenskap kontroll över vissa 
aspekter av sin tillvaro. 

 Under ontogenin (en individs utveckling från nyfödd 
till vuxen) sker ofta en mängd förändringar i fysiologi 
och beteende som svar på stimuli i miljön. Om dessa 
stimuli saknas eller visas i fel omfattning kan störningar 
uppstå. T.ex. kan kvalitén i omsorgen i form av slickande 
från mamman som visas nyfödda gnagare få stor effekt 
på deras framtida mottaglighet för stress. Likaså kommer 
en stressande miljö för en hona under graviditeten att 
påverka ungarnas framtida överlevnad och beteende, även 
som vuxna. Hur man hanterar gravida och nyfödda djur 
kan därför ha mycket stor betydelse. 
 
Stereotypier
Det föreligger viss diskussion om varför djur uppvisar ste-
reotypier, och hur allvarligt det är ur välfärdssynpunkt 
– stereotypier hos djur i fångenskap kor re lerar både med 
negativa, neutrala och, något oväntat, med positiva ef fek-
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ter på djurhälsa. En närmare analys av data visar att c:a 
68% av situationer som leder till eller ökar frekvensen 
stereotypier också innebär reducerad väl färd hos djuren. 
Däremot, i en sådan miljö så kan djurens individuella 
stereo typi länkas till ökad välfärd hos de individer som 
uppvisar beteendeavvikel sen. En vanlig tolkning är att det 
är ett s.k. coping behavi our, dvs. ett sätt att han tera och 
reglera stress genom ritualisering av stressresponsen, de s.k. 
kon flikt beteendena. Förekomsten av stereotypier in di kerar 
därför en suboptimal miljö; däremot har man ibland anled-
ning att oroa sig mer för de individer som inte uppvisar 
stereotypier i en sådan miljö snarare än de som faktiskt gör 
det (Mason & Latham 2004). 

Ur etologisk synvinkel så går ibland beteendemönst-
ren vid stereotypier att härleda ur kunskaper om djurens 
naturliga beteendeekologi. I vissa sammanhang tycks 
stereotypi erna vara kopplade till beteendesek ven ser som 
inte kan visas eller fullbordas pga. saknade stimuli (ex. 
pacing, dvs. ste reo typt vankande av och an, hos is björn 
och andra rovdjur sker ofta i samband med födogiv ning, 
vilket man tror beror på att djuren är ”fast” i första fasen 
av födo söks beteendena och inte får de stimuli från omgiv-
ningen som skall trigga nästa beteende i deras födosöksstra-
tegi – med adekvat miljöberikning kan man starkt minska 
om fatt ningen på denna typ av stereotypi). På motsvarande 
sätt agerar suggor som vill bygga bo innan grisningen: om 
bobyggnads material saknas så ”fast nar” de i första bobygg-
nadsbeteendet, nämligen att med munnen plocka upp och 
knipsa av lämpliga växtdelar. I spiltan uppträder då krub-
bitning som ett sub stitut. Gnagare förefaller ofta hänfalla 
till stereotypa gnagan de beteenden, som rela terar till deras 
födosöksbeteenden. 

Vissa stereotypier går att avhjälpa med adekvat mil-
jöberikning, andra är till synes obotliga. Man skiljer på 
dju rens motivation till de stereotypa beteendena: för att 
berika sin egen miljö. ”Do-it-yourself enrichment” innebär 
att djuret ersätter naturliga beteenden med artifici ella ana-
loga beteenden; som rytmiska repetitiva och därigenom 
lugnande be te enden (”the mantra effect”); som en i nerv-
systemet centralt kontrollerad vana (”centrally controlled 
habits”): beteendet förvandlas till en typ av auto ma tisk pro-
cess med repetition; dvs. i vissa fall: ju längre en stereo typi 
har fått fortgå och etablerats, desto svårare är den att bli av 
med. Denna aspekt av ste reo typa beteenden förklarar också 
varför i vissa fall stereotypier kvarstår fast än den ursprung-
liga anledningen till stereotypin har eliminerats (Mason 
& Latham 2004). Tolkningen av enstaka stereotypier är 
därför svårt, men jag ger rådet att eventuell förekomst av 
stereotypier alltid ska tas på allvar och ses som ett varnings-
tecken för potentiellt lidande, men inte användas som det 
enda index et på välfärd; vidare att djur i samma miljö som 
inte uppvisar stereo typier ska inte automatiskt antas ha ett 
högre välbefinnande. Avvikande beteenden är en indikator 
på att djuret har svårt att för hål la sig till sin miljö, och kan 
i många sammanhang korrelera med avvikan de fysiologi 
och beteenderepertoar i övrigt. 

Stress
Djur som av någon anledning inte har möjlighet att utföra 
högt motiverade beteenden blir stressade. Andra anled-
ningar till stress hos djur i fångenskap är nyheter (föränd-
ringar i miljön), rädsla, smärta, förväntningar om rädsla 
eller smärta, sociala faktorer osv. Det är ofta inte möjligt 
eller kanske ens önskvärt att helt eliminera stress – det är 
ju trots allt en adaptiv reaktion (reaktion med överlev-
nadsvärde) till vanliga situationer i naturen. En maladap-
tiv (icke-adaptiv) situation i fångenskap uppstår när djurets 
reaktion på stress inte resulte rar i att stressorn försvinner. 
En zebra som blir anfallen av ett lejon upplever en adaptiv 
reaktion i form av akut stress, och springer. Hon slutar 
springa när lejonet är på behörigt avstånd, och stressre-
aktionen avklingar. En råtta i en bur som känner lukten 
av en katt i samma rum upplever motsvaran de reak tion 
och försöker fly undan – men oavsett vilket beteende hon 
visar så kom mer hon inte undan lukten och ljuden av den 
potentiella predatorn. 

Den akuta stressen övergår i kronisk stress, och det 
är här problemen börjar uppstå. En mängd fysiologiska 
effekter (t.ex. magsår, risk för hjärt-kärl  sjuk dom osv.) och 
beteendemässiga reaktioner uppstår (ex. musmammor 
kan  ni ba li serar sina ungar; andra artspecifika avvikande 
beteenden uppstår). 

Djur i naturen lever inte i en stressfri miljö. Ur ett 
välfärdsperspektiv är det därför inte heller optimalt med 
en helt ”stress fri” (i betydelsen alltför stimulusfattig och 
händelselös) miljö för djur i fångenskap. Det är inte de 
fysiska karaktäristika av ett aversivt stimulus som är det 
viktiga, utan snarare djurets tolkning av stimulit som avgör 
huruvida stress induceras. Dess utom är det helt avgörande 
att djuren har förmåga att förutse och kontrollera stresso-
rer na och att de får relevant feedback på de s.k. coping-
beteenden (beteendemässiga och fysiologiska försök att 
bemästra situationen) de utför för att hantera stressorn. 
Förutsägbarhet (predictability) innebär att stres sorn inte 
drab bar djuren som en blixt från en klar himmel. Genom 
fasta rutiner och tyd liga signaler kan man kommunicera 
med djuren vad som ska hända. Kon troll innebär att 
djuren med hjälp av sina beteenden kan reglera ner stres-
sorn, t.ex. gömma sig om de blir rädda, eller bygga bo för 
att reglera sin kropps tem pe ratur. Feedback är återkopp-
lingen som talar om för djuret att det har gjort rätt, att 
stressorn försvinner. Dessa mekanismer innebär att stress-
responsen i dju ret minskar, och är ofta mycket viktigare 
än själva stressorn i sig. 

Stressreaktioner hos djur i fångenskap är alltså kom-
plexa företeelser, som innebär såväl beteendemässiga som 
fysiologiska reaktioner. Ur etisk synvin kel är all stress inte 
nödvändigtvis av ondo, eftersom den hjälper djur att rea-
gera adaptivt på förändringar i miljön, under förutsättning 
att stressorn är förutsägbar och kon trollerbar. Vissa forskare 
skiljer därför mellan eustress (den ”posi ti va” utmanande 
stressen), och distress (den ”negativa” belastande stressen) 
(Ursin, 1994). 
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Sammanfattningsvis anser jag att det etologiska perspek-
tivet är ovärderligt som komplement till det veterinär-
medicinska. En stor del av ett etologiskt arbete ligger i 
planeringsstadiet, man arbetar proaktivt med att utforma 
en miljö och rutiner som ger bästa tänkbara möjligheter 
för djuren att uppnå en hög välfärd. 

Summary
From an ethological perspective, I address some concerns 
when it comes to captive animal management. I discuss 
the captive environment and the importance of provi-
ding enough stimuli to help the animals successfully regu-
late behavior through appropriate triggers and feedback. 
Furthermore, the social life of animals, dominance issues 
and aggression, as well as single housing, is highlighted. 
Activity budgets, foraging behavior and the importance 
of proper anti-predatory responses to frightful situations 
are discussed. The crucial differences between life in the 
wild and life in captivity are addressed, along with some 
learning mechanisms, stereotypic behavior and stress. The 
ethological perspective, when used in a proactive manner, 
can immensely enhance animal welfare and reduce the need 
for certain types of acute veterinary intervention.
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1. Inledning
Sensommarens rapportering om sambandet mellan ökad 
förekomst av den s.k. klassiska sjukhussjukan, MRSA, 
djurhälsa och antibiotikaanvändning har gett nytt liv åt 
debatten om djurens välfärd i den industriella djurhåll-
ningen och den omfattande internationaliseringen av kött-
produktionen. EFSA har påvisat samband mellan handel 
med levande grisar och förekomst av MRSA i besättningar, 
liksom mellan besättningens storlek och antal smittobä-
rare. I Europas stora grisproducerande länder Spanien och 
Tyskland låg år 2008 förekomsten anläggningar där MRSA 
påträffats på 51 resp. 41% (EFSA 2009). Här i Sverige 
presenterade SVA i en rapporterat om ett fall på en av 191 
undersökta gårdar (SVA 2010).

Det djuren äter och medicineras med påverkar slutpro-
duktens kvalitet – det är inget nytt, men när människors 
liv påverkas negativt – hotas – blir reaktionerna med all 
rätt starka. Kan vi vänta oss vi liknande reaktioner som 
under BSE-larmen, med koppling till Jacob Creutz-Feldts 
sjukdom, eller fågelinfluensean? Jag tror inte det, av det 
enkla skälet att vi vant oss vid sjukhussjukan, den är redan 
en etablerad risk. Därför är larmeffekten, som är direkt 
relaterad till överraskningseffekten och till antalet ’plötsligt’ 
insjuknade eller tom döda människor lägre. Vi kommer 
heller inte att få se bilder på berg av massdödade djur, som 
inte går till livsmedelsproduktionen för att de är ’farliga’. 

En aspekt som belyses av sjukhussjukans koppling till 
djurproduktionen är det nära sambandet mellan vilka vi 
är och vad vi äter. Men även mellan vilka vi är och vad vi 
gör. Då tänker jag inte främst på hur enskilda individer 
agerar, utan vad vi som människor, gruppen medborgare 
och konsumenter i ett antal industriländer i Europa är, äter 
och gör. Vilket samhälle bygger vi upp, vilka traditioner 
för vi vidare? Vilken människa-djurrelation tar vi för given, 
agerar i enlighet med, och för vidare? Konsumenter har 
länge agerat för låga matpriser, vilket lett till kompromisser 
med djuromsorg och kvalitet. Som medborgare undlåter 
vi ofta att agera för miniminivåer i regelverk och lagar 
vilket lämnar utrymme för samma faktor att vinna gehör 
– monetär vinst. Nya konsumentinitiativ växer dock fram 
som påpekar att maten är för billig – dvs. priset för högt 
för djuren, för närmiljön och för det globala klimatet är 
ett sätt att kombinera konsument- och medborgarroller 
(ex. www.dyraremat.nu). 

Detta är bara ett av tecknen på att vi lever i en brytnings- 
och brottningstid, där många av industrialismens självklara 
sanningar om att framgång kan mätas i pengar, att ökad 
produktion är det viktigaste målet, att vetenskapen har 
tolkningsföreträde, utvecklingspositivism mm. ifrågasätts. 
Andra värden, nya tolkningar av utveckling, framgång, 
solidaritet och rättvisa ur både ett mer individorienterat 
och ett mer globalt perspektiv vinner gehör i debatten, 
och visar sig i människors konsumtionsmönster. T.ex. har 
Fair trades försäljning ökat från 50 miljoner kronor 2004 
till 876 miljoner 2009 (Fair Trades officiella siffror från 
2010-03-19). När det gäller människa-djurrelationen finns 
en ökad medvetenhet bland konsumenter om relationen 
mellan pris och djurvälfärd. I samband med det är den 
gamla utsagan att det finns ett direkt samband mellan ett 
lands moraliska mognad och dess djurhållning tänkvärd: 

”The greatness of a nation and its moral progress can be 
judged by the way its animals are treated” 

Mahatma Gandhi (1869–1948)

Jag är böjd att instämma i detta, och därmed inta en 
relativt negativ syn på vår ’moral progress’, våra moraliska 
framsteg. Det finns dock utrymme för optimism. Kanske är 
vi på väg mot ökad medvetenhet om helhet och samband, 
både i praktiska frågor som produktionsled och global 
livsmedelsförsörjning och kring mer filosofiska funderingar 
om människa-djurrelationen? En dylik empirisk deskriptiv 
fråga ska jag inte försöka besvara, men väl visa på några 
etiska reflektioner kring människa-djurrelationen med 
utgångspunkt i några nedslag i livsmedelsproduktionen. 
Min avsikt är inte att försöka svara på de frågor som kan 
väckas, utan snarare att belysa och problematisera viktiga 
områden för etisk reflektion där vars och ens ställnings-
tagande ligger inom ett brett raster av sammanlänkade 
spörsmål. 

2. Antibiotikaresistens 
– möte mellan människor och djur 
Människans relation till (andra) djur har alltid varit föremål 
för olika uppfattningar. Vad som anses vara den bästa, själv-
klara eller naturliga relationen är beroende av flera faktorer; 
tidsepok, kultur, religion och tradition i olika regioner och 
delar av världen, liksom av personliga ställningstaganden. 

Etiska funderingar kring moraliska dilemman 
i modern djurhållning – relationen mellan smittskydd, 
djurvälfärd och konsumentförtroende

Helena Röcklinsberg
Teol. dr., Lektor i djuretik
Husdjurens Miljö och Hälsa 
SLU
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Även i den kulturellt och religiöst sett relativt homogena 
kristna västvärlden har synen på djuren skiftat över tid, och 
det vore en stark förenklig att säga att det här funnits en 
enhetlig uppfattning. Likväl har det varit den vanligaste och 
starkast ljudande åskådningen att människan i kraft av sin 
unika rationalitet eller gudsavbildlikhet har högre moralisk 
status och rätt att bruka andra djur. Kritiken mot detta 
synsätt är lika mångfacetterad och gammal som synsättet 
självt – det är så människans rationalitet fungerar. Däremot 
har denna kritik inte varit lika stark, och inte heller fått 
samma genomslagskraft. En anledning till det är med stor 
sannolikhet att samhällen valt det perspektiv som gynnar 
människan själv bäst, vilket lett till att djuren betraktats 
med en blandning av fascination och fasa (Preece 1999), 
och som väsen att tämja och bruka. Ifråga om livsmedels-
konsumtion ses de även som varelser att förbruka. 

Avartena av detta synsätt känner alla som arbetar med djur-
hållning av olika slag väl till, och behöver inte vidare bely-
sas. Min utgångspunkt här är att det är avgörande att skilja 
på att ha och att ta ansvar. All människor har ansvar, men 
alla tar det inte. När djurs behov inte tillgodoses, vanvårdas 
eller ringaktas är det utryck för bristande förmåga eller vilja 
att ta det ansvar människan har i kraft av sin rationalitet. 
Det är en missuppfattning och en vantolkning av vad den 
egenskap innebär som ger henne förmåga att välja och stå 
för sina handlingar, och till vilken hon hänvisar för sin rätt 
att bruka djuren. Att människan har ett förnuft, ratio, är 
grunden för hennes framgång och innovationskraft, liksom 
för hennes möjlighet att ta det ansvar hon har.

Istället för att skissa bilden av vad bristande ansvarstagande 
leder till är det betydligt intressantare att fundera över var 
gränsen går för en ansvarsfull relation mellan människan 
och djuren. Med tanke på kongressens tema – Myndigheter 
och branscher i samverkan för djurvälfärd, folkhälsa och 
konsumentförtroende – ligger fokus här på de kännande 
arter som vi använder inom livsmedelsproduktionen, även 
om relationen till sällskapsdjur, och tävlings- och cirkusdjur 
i princip skulle kunna inkluderas i ett likartat resonemang. 

För att belysa några etiska aspekter som är relevanta i 
relation till de tre områdena djurvälfärd, folkhälsa och 
konsumentförtroende, är det ovan nämnda komplexet 
sjukhussjukan-antibiotikaresistens-MRSA ett bra exempel. 
Olika metoder prövas för att minska antibiotikaresistensen 
bland människor, bl.a. uppmaningen att minska utskriv-
ningen av antibiotika. På senare tid har sambandet mellan 
smittade djur, antibiotikaresistens och risk för spridning 
av sjukhussjukan uppmärksammats i svenska media, vilket 
väckt generella frågor om besättningsstorlek och risker med 
internationell handel med grisarna, även om den övergri-
pande frågan fortfarande är smittskyddet (Svenska dagbla-
det, bl.a. 15 augusti 2010). Det är naturligtvis relevant för 
både människor och djur. Här finns en interaktion mellan 
välfärd och risk för smitta, där sänkt välfärd eller hälsostatus 
ökar risken att vara mottaglig för smitta, och den som är 

smittad riskerar sänkt välfärd. Förbudet mot förebyggande 
antibiotikabehandling i Sverige minskar sannolikt risken 
att få i sig antibiotikarester genom köttet, men genom att 
MRSA nu överförts till människa från gris även i Sverige 
måste även vi förhålla oss inte bara till frågor om möjliga 
smittovägar, utan även till mer generella filosofiska frågor 
kring människans och djurens relation och ömsesidiga 
beroende. 

Att djurens hälsa och välfärd är beroende av hur vi håller 
dem är ett sedan länge diskuterat tema inom djuretiken. 
Tom Regan (1983) och Peter Singer (1990) satte tidigt 
dagordningen för denna debatt, däremot har de frågorna 
mer sällan kopplats samman med aspekten att vår hälsa 
och samhällets möjligheter att bota sjukdomar försämras 
(Se Algers, Gunnarsson, Nordenfelt (red) 2008 för diskus-
sion om hälsorelationer mellan människa och djur). I ett 
samhälle som hyser antibiotikaresistenta bakteriestammar 
inom såväl livsmedelsproduktionen som inom sjukvården 
väcks frågor om vårt ansvar för såväl nutida som framtida 
generationers hälsovård. Denna typ av frågor bearbetas 
inom miljöetiken kring spörsmål om t.ex. ett lands ener-
giförsörjning, eller hur effekter av den globala uppvärm-
ningen ska hanteras. Är nutida generationers och framtida 
generationers intressen desamma, eller skiljer de sig? En 
följdfråga blir hur vi bedömer vikten av förebyggande åtgär-
der i relation till akuta insatser för en enskild individ. Kan 
det finnas en situation där det är etiskt godtagbart att aktivt 
undlåta att behandla en individ med antibiotika även om 
behandling vore enda möjligheten för denna individs över-
levnad, om det är förutsättningen för att minska risken för 
spridning av multiresistenta bakterier? Ser bedömningen 
olika ut om denna individ är en åldring eller en ungdom? 
En människa eller ett djur? En framgångsrik tävlingshäst 
eller en ordinär sugga? Vilka kriterier är relevanta för att 
bedöma dessa frågor? Här ser vi att djuretiska frågor blan-
das in i en i förstone miljöetiskt ställd fråga, och att fun-
deringar kring människa-djurrelationen möts i bedömning 
av spridningsrisk, individvärde och kriterier för bedömning 
av konsekvenser. Ytterligare aspekter att ta hänsyn till är 
förstås individens integritet och rätt till vård, i relation till 
framtida generationers likadana rättighet. 

Ett annat kluster av typiska (miljö)etiska frågor som blir 
relevanta även kring antibiotikaresistens handlar om huru-
vida vi har vi störst ansvar för de individer vi har i vårt eget 
(västerländska) samhälle, eller för dem som löper störst 
risk att drabbas hårdast? Har vi goda skäl att konsekvent 
sträva efter att maximera effekten av varje satsad krona 
och arbetstimma, och därmed ompröva dagens fördelning 
och rutiner? Vilka är skälen för att fortsätta med storskalig 
djurhållning som vi vet medför och ökar risken för resistens 
bland människor, vilket i sig kan ha en dödlig utgång? I 
slutändan leder dessa kluster tillbaka till frågan i inled-
ningen om matens pris – vad är fläskfilén värd? Frågan om 
antibiotikaresitens leder således in i globaletiska frågor, där 
vår syn på människa-djurrelationen är en viktig del.
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3. Djurvälfärd, smittskydd och lagstiftning 
– etiska reflektioner
Den industrialiserade djurhållningen för livsmedelspro-
duktion rymmer alltså grundläggande frågor som är etiskt 
relevanta i förhållande till det ömsesidiga förhållandet 
mellan människor och djur. En sådan handlar om den 
bakomliggande människosynen resp. djursynen: hur ska 
relationen mellan människa och djur tolkas och förstås? 
Det är lätt att se att djuren i dagens livsmedelsproduktion 
är beroende av oss, både vad gäller tillkomst, överlevnad 
och välfärdsnivå. Likaså att alla människor är biologiskt 
relaterade till djuren, men hur ska vårt ansvar i relation 
till dem formuleras och praktiseras? Det är en fråga som 
varje generation, och varje människa måste ställa sig på 
nytt. Ingen människa kan stå ”fri” från relation till djur. 
Antingen hon väljer att aktivt umgås med dem eller att 
undvika dem är människa-djurrelationen en referenspunkt 
i mycket av vad vi företar oss. Det blir naturligtvis extra tyd-
ligt när vi tänker på vad vi äter, och här kommer det dagliga 
valet in, men även i relation till sjukvård och medicinska 
forskning, där samtal om djurförsök ofta väcker starka 
reaktioner. Vidare är relationen till djur närvarande i våra 
val av kläder; tröja av ylle eller fleece, skor av läder eller 
goretex? Vilket vi än väljer har djuren påverkats, antingen 
i termer av att deras päls eller hud används, eller (in)direkt 
av oljeutvinningen (effekterna av läckaget i Mexikanska 
golfen är ett tydligt exempel).

Ett annat komplex av etiskt relevanta och här specifikt 
aktualiserade frågor rör livsmedelssäkerhet och djurväl-
färd, och balansen mellan dem. Ett bra exempel på en 
tydlig motsättning kan hämtas från kycklingproduktionen. 
Risken för förekomst av campylobacter i kycklingkött ökar 
om djuren hålls på friland, vilket lett till att den moderna 
storskaliga broilerproduktionen sker inomhus över hela 
världen, med en rad välfärdsproblem som följd. Bl.a. har 
en hög andel djur fotskador pga. att golvströet blandas med 
avföring och blir vått vid vattennipplarna (Berg 2004). 
Utöver det finns andra grava välfärdsproblem som inte är 
direkt relaterade till det faktum att djuren är inomhus, t.ex. 
hög förekomst av benproblem pga. snabb tillväxt, hållning 
av avelsdjuren, skaderisker vid insamling och transport 
samt hantering vid slakt (t.ex. risk att obedövade djur slak-
tas). I relation till livsmedelssäkerhet är de aspekterna dock 
underordnade. Istället måste dagens system för inomhus-
hållning – för att hålla låg nivå av campylobacter – ställas 
mot de välfärdsfördelar som finns i extensiva system för 
utomhushållning i form av möjlighet att utföra naturligt/
artspecifikt beteende (t.ex. födosök, fjäderskötsel genom 
sandbadning m.m.) och hålla lägre beläggningsgrad. Det 
är den väg som ekologisk kycklingproduktion valt, som 
alltså tar en större smittorisk men håller högre välfärdsnivå 
i termer av möjligheter att utföra artspecifikt beteende. De 
benproblem som moderna broilers har kvarstår dock så 
länge samma avelsdjur används, även om lägre tillväxttakt 
tros minska problemen. En annan möjlighet är att skapa 
andra system för golvströ och ventilation som helt redu-

cerar fotskadorna, men då kvarstår begränsade möjligheter 
för naturligt beteende.

Inom ramen för de idag använda uppfödningssystemen har 
båda varianterna alltså både fördelar och begränsningar. 
Om smittrisken eller djurvälfärden är viktigast att beakta 
är till viss del beroende av vilken tyngdpunkt man lägger 
i förståelsen av välfärd – djurets hälsa, subjektiva upple-
velser eller möjlighet att utföra artspecifikt beteende (eller 
en kombination, se Nordgren, 2010 för en överblick av 
välfärdsparametrar) – men är även relaterat till den grund-
läggande uppfattning man har kring människa-djurrela-
tionen. Även ”lagstiftaren” måste ha en uppfattning om 
hur tyngdpunkterna bör ligga i dessa frågor, och det är 
intressant att konstatera att dagens kycklinghållning trots 
väl kända välfärdsproblem anses lagenlig, eftersom den 
tillåts praktiken. Två grundläggande uppfattningar om 
människa-djurrelationen ligger bakom utvecklingen av 
den form av broilerproduktion vi ser idag. För det första 
att människan anser sig ha rätt att bruka djuren för sina 
syften, och för det andra att människans hälsa är viktigare 
än djurets välfärdsnivå. Eftersom detta spelar den vanligaste 
uppfattningen i dagens samhälle, är det föga förvånande 
att lagstiftaren utgår ifrån det perspektivet. 

Samtidigt är det knappast kontroversiellt att påstå att kyck-
lingarna har relativt låg välfärd under rådande produktions-
former, transport och slakt. Frågan är dock utifrån vilket 
av de ovan nämnda kriterierna djurets välfärd bedöms när 
denna djurhållning motiverats och godtas inom ramen för 
gällande lagstiftning. Det är ju inte så att lagkrav på gott 
smittskydd skulle implicera acceptans av låg djurvälfärd, 
utan det är andra faktorer som gjort att välfärdsnivån till-
låtits krypa så lågt inom kycklingproduktionen. Även om en 
självklar faktor här är ekonomiska krafter och konkurrens, 
är det intressant att undersöka de tre välfärdsparametrarna i 
relation till lagstiftningens åläggande att inte orsaka onödigt 
lidande samt erbjuda möjligheter till naturligt beteende.

Det vanliga i relation till smittskydd och påverkan på män-
niskans hälsa är att lägga tyngdpunkten på djurhälsoaspek-
ten, dvs. det djur som har god klinisk hälsa har god välfärd 
(se t.ex. för Svenska djurhälsan). Den höga förekomsten 
av nämnda fot- och benproblem gör det dock svårt att 
argumentera för att kycklingarnas välfärd skulle vara god 
ur ett djurhälsoperspektiv. Välfärd definierat som djurets 
subjektiva upplevelse (Duncan 1996) är troligen inte i 
generellt tillämpligt, dvs. att det vore korrekt att kyckling-
arna under den största tiden av livet upplever sig ha positiva 
upplevelser, och använda det som bas för att acceptera 
dagens system. Åtminstone kan det ifrågasättas med tanke 
på påvisade benproblem (Berg and Algers, 2004) och de 
studier som visar att kycklingarna föredrar smärtstillande 
medel i fodret om det erbjuds (Danbury et al, 2000; Mc 
Geown et al, 1999). Den tredje varianten, naturligt bete-
ende, kan möjligen sägas vara det som uppfylls bäst, genom 
att djuren kan röra sig fritt, och picka i golvmaterialet. Som 
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antytts ovan har dock även det argumentet reducerad giltig-
het. Frågan uppstår därför om motiveringen för att godta 
denna produktionsform som överensstämmande med djur-
skyddslagen undlåtit att beakta det enskilda djurets välfärd. 

En annan, och kanske troligare möjlighet är att välfärd 
definierats utifrån produktion eller tillväxt, dvs. att god 
tillväxt tyder på att djuret god välfärd. Hög produktions-
nivå anses tack och lov inte längre vara ett bevis på god 
djurhållning, sambanden mellan djurvälfärd, avel och 
själva skötseln är alltför komplexa för att en sådan slut-
sats skulle kunna dras. Detta kriterium var relevant före 
industrialiseringen och i samband med därmed framtagna 
produktionsinriktade avelsstrategier, men måste numera 
anses förlegat eftersom avel och foder skapar stora förut-
sättningar att öka produktion och tillväxt, oberoende av 
hur djuret mår (hälsomässigt, subjektivt eller möjlighet 
att utföra artspecifika beteenden). Slutsatsen måste bli att 
dagens broilerproduktion inte särkskilt väl möter någon av 
de tre vanligaste välfärdsparametrarna, liksom inte heller 
lyckats följa lagens intention om att inte orsaka djuren 
onödigt lidande. Utvecklingen har istället påverkats av 
strävan efter att säkerställa gott smittskydd (EFSA 2008), 
där vissa aspekter av djurhälsa (zoonoser) utgör det främsta 
instrumentet, medan andra hälsoaspekter (t.ex. benhälsa 
och hantering inför och under transport) i stor utsträck-
ning varit underordnat.

Det kan tyckas självklart att hälsoparametern är det rele-
vantaste för den som vill bedöma djurhållningen ur ett 
smittskyddsperspektiv, och likaså rimligt att tro att såväl 
lagstiftaren som den person som lägger stor vikt vid smitt-
skydd även väljer att bedöma djurets välfärd ur ett hälso-
perspektiv. Men, detta baseras på två olika bedömningar 
eller värderingar, och här föreligger en risk för samman-
blandning av slutsatser. Det ligger ett ställningstagande 
bakom att smittskydd är viktigt att prioritera och ett annat 
bakom hur djurvälfärd bäst beskrivs. Det är därför avgö-
rande att hålla isär å ena sidan vilken välfärdsparameter 
som bedöms vara viktig ur smittskyddsperspektiv, och å 
den andra sidan uppfattning av hur djurets välfärd bäst 
bedöms. Det är alltså fullt möjligt att hävda att djurhälsa 
är en viktig smittskyddsparameter, och samtidigt att t.ex. 
naturligt beteende bör vara den centrala bedömningspara-
metern för välfärd. En sådan kombination skulle, om den 
omtolkades till konkret djurhållning, exempelvis kunna 
innebära att djur med betydligt lägre tillväxttakt användes, 
hölls i små grupper med lägre beläggning, torrt golvströ 
inne och goda möjligheter att vistas ute (under buskar) för 
fodersök, bete och sandbad. Det skulle inte per se inne-
bära att smittskyddet blir nedprioriterat, men däremot att 
det måste uppfyllas samtidigt som det individuella djurets 
välfärd i termer av naturligt beteende visas respekt. Det 
är således viktigt att beakta dels att hur någon väljer att 
argumentera i fråga om relationen mellan djurvälfärd och 
smittskydd är relaterat till denna persons grundläggande 
värderingar kring människa-djurrelationen, dels att det 

inte finns någon automatisk länk mellan prioritering av 
smittskydd och val av välfärdsdefinition

4. Avslutande kommentar
Jag menar att det är klokt att vara medveten om de olika 
aspekter som samverkar till en välgrundad bedömning, 
inte minst när den har bäring på lagstiftningen. En levande 
diskussion behövs kring balansen mellan smittskydd, djur-
välfärd och konsumentförtroende. Avslutningsvis ska det 
ovan förda resonemanget därför helt kort sättas i relation 
till några tankar kring konsumentförtroende och medbor-
garinsyn. För att säkerställa konsumentförtroende måste 
både smittskydd och djurvälfärd säkras, och min bild är 
att det dels finns ett intresse bland medborgarna för frå-
gorna, dels en uppfattning att båda områdena bevakas och 
sköts av lagstiftaren och myndigheterna. Vad gäller kon-
sumentförtroende kan konstateras att det i stor utsträck-
ning är relaterat till synen på lagstiftningens roll. Sverige 
har en stark tradition av att djurskyddet lagregleras, och 
konsumenter i gemen litar på att enbart sådana produkter 
som är i överensstämmelse med lagen produceras och säljs. 
Utifrån den allmänna bilden, har de som velat förbättra 
djurhållningen framförallt behövt använda sin medbor-
garkraft på att förändra lagstiftningen. Härigenom skiljer 
vi oss delvis från vissa andra västländer, där Nordamerika 
utmärker sig, genom att framförallt ha en marknadsdriven 
process för bättre djurvälfärd. När lagstiftningen läggs på 
en miniminivå krävs det starka konsumentinsatser för att 
införliva strängare djurskyddskriterier för producenterna, 
medan det i länder som har en strängare lagstiftning även 
är en fråga om medborgarinsyn i lagstiftningsprocessen 
och medborgarinsatser för att påverka lagstiftningen. (Inte 
minst i det gångna valet försökte djurskyddsorganisationer 
på olika sätt uppmärksamma partiernas ställningstagan-
den i djurskyddsfrågor). Med tanke på förslaget inom EU 
att inte bara eftersträva en gemensam minimilagstiftning 
inom all djurhållning utan även ange en maximinivå är 
ett möjligt framtida scenario att motivationen att försöka 
påverka den svenska lagstiftningen genom medborgarinsat-
ser avtar, medan vi får se att större kraft läggs på att förmå 
producentgrupper att enas om egna strängare regler inom 
vissa utvalda områden (t.ex. foder, transporter eller slakt) 
och att etablera märknings- och certifieringssystem för det.

Antingen detta scenario blir verklighet eller inte, är det 
betydelsefullt att relationen djurhållning-smittskydd-konsu-
mentförtroende diskuteras som en del av ett brett perspektiv 
på människa-djurrelationen. Därtill måste möjligheter till 
och vikten av medborgarinsyn och påverkan debatteras 
eftersom vi är aktörer inom en internationell lagstiftnings-
sfär och på en internationell marknad. Jag har här försökt 
belysa några etiskt relevanta aspekter utifrån exemplet anti-
biotikaresistens och risk för spridning av campylobakter, 
bl.a. att synen på vad som är god djurvälfärd måste ses 
som en fristående parameter i relation smittskydd, och att 
smittskyddsfrågor måste ställas i relation till vår syn på vårt 
ansvar för nuvarande respektive kommande generationer. 
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LRF har en hög ambitionsnivå när det gäller djur-
skydd och bönderna är utan tvekan stolta över det 
goda djurskydd vi har i Sverige idag. LRF vill inte 

se en försämring av djurskyddet i Sverige som generellt sett 
håller en mycket hög nivå. LRF har dock en ambition om 
förändring vad avser hur detta goda djurskydd ska kunna 
bibehållas framåt samtidigt som vi måste stärka vår konkur-
renskraft för att vända den negativa utveckling som svensk 
livsmedelsproduktion har idag. Åtgärder för att utveckla 
den svenska produktionen behövs och är också till gagn 
för djurskyddet! LRF anser att det bland annat behövs mer 
av nytänkande vad gäller lagstiftning och tillsyn i syfte att 
utveckla såväl djurskyddsarbetet som konkurrenskraften. 

Utvecklingen har över tiden generellt gått mot en ökad 
detaljeringsgrad och allt fler regler på djurskyddsområdet 
samtidigt som den offentliga tillsynen inte fungerar opti-
malt. Framåt vill vi se en utveckling som fokuserar djuren 
och hur de faktiskt har det i högre utsträckning än idag. Vi 
anser att det är djurens välbefinnande som i första hand ska 
stå i fokus istället för att som i dag i alltför hög utsträckning 
fokusera på hur väl olika tekniska krav är uppfyllda. Det 
behövs mer av helhetssyn. Vår uppfattning är att detalje-
rade regelverk inte är en garanti för gott djurskydd. Ett gott 
djurskydd kan uppnås på andra sätt än genom ett omfat-
tande och detaljerat regelverk. Och lagstiftningen är inte 
allt. Det är ansvaret hos den enskilde djurägaren som avgör. 
Ett gott djurskydd bygger i grunden på enskilda männis-
kors grundläggande värderingar och förhållningssätt. Ett 
från djurskyddssynpunkt eftersträvansvärt förhållningssätt 
måste komma ur egen övertygelse och engagemang. Det 
är djurskötarens kompetens, kunskap och intresse som till 
sist avgör liksom dialog och delaktighet. 

Det finns behov av såväl förenkling som förändrad 
struktur och ökad flexibilitet i lagstiftningen. LRFs ambi-
tion är att ytterligare förbättra djurvälfärden bl.a. genom 
att låta djurägarnas erfarenheter och innovationskraft 
komma till uttryck. Det är angeläget att trenden mot allt 
fler tekniska djurskyddsbestämmelser bryts och att bl.a. 
möjligheten till en utökad målstyrning, färre resurskrav 
och fler funktionskrav samt djurbaserade mått utreds. LRF 
vill ha en ändamålsenlig, effektiv och rimlig lagstiftning 
med hög acceptans. LRF är därför mycket positiv till den 
statliga utredning som nu pågår (Jo 2009:02) och som ska 
se över djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll.

LRF har i många sammanhang fört fram att en helhets-
syn är viktigt när det gäller djurskydd såväl som andra 
frågor. Vi strävar efter ett hållbart samhälle och vill bidra 
till det. Då måste vi arbeta med åtgärder både på lång och 
kort sikt och även inbegripa ekonomisk och social hållbar-
het. På kort sikt gäller det att förutom djurskyddet även 
värna den svenska produktionen som minskar och som 
har klara lönsamhetsproblem. Vi värnar om den svenska 
djurskyddsnivån som vi är stolta över, men har svårt att ta 
på oss ytterligare kostnadsdrivande krav. Åtgärder för att 
utveckla den svenska produktionen behövs och är också 
till gagn för djurskyddet! 

Ett viktigt arbete framåt är att intensifiera och hitta nya 
åtgärder i syfte att förbättra eller avveckla de besättningar 
som idag inte klarar att leva upp till djurskyddskraven. De 
är inte många, men de är svåra att nå även för den offentliga 
tillsynen. Här kan LRFs omsorgsgrupper hjälpa till vars 
målsättning är att vara ett stöd för de lantbrukare som 
hamnat i olika krissituationer. Omsorgsgrupperna finns i 
hela landet i alla LRFs regioner och arbetar förebyggande 
med stöd och rådgivning bl.a. till lantbrukare som fått 
problem med djurskötseln. De bistår med samtalsstöd, 
ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, jurister etc. 
och gör idag en stor och mycket viktig insats. 

Visioner för djurvälfärd i animalieproduktionen 

Stig-Erik Carlsson
Förtroendevald lantbrukare inom LRF
stigerik.carlsson@f.lrf.se
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Den 31 januari 2007 kontaktades Infektionsklini-
ken i Gävle av en grupp på åtta spanska studenter 
som vistats i Sverige sedan tre veckor tillbaka. 

De hade fått telefon från anhöriga och trodde sig vara 
smittade med trikiner. De anlände till mottagningen för 
en närmare presentation. En av dem hade till Sverige tagit 
med ett 10-tal rökta korvar av chorizotyp där huvudingre-
diensen var kött från två vildsvin, som fällts i Castilla y 
León. Tillverkningen var för privat bruk och hade skett 
av den enes farbroder.

Enligt uppgifter de nu fått fanns misstanke om att kor-
varna innehöll trikiner. Köttet var visserligen godkänt av 
veterinär, men när det i Spanien under januari dök upp 
humanfall med trikinos undersöktes även korv från samma 
batch med negativt resultat. Nya fall inträffade därefter och 
ny senare undersökning av korv påvisade småningom låg 
halt av trikinlarver. 

Någon förstahandinformation var svår att få men de unga 
spanjorerna gjorde trots knagglig engelska ett mycket tro-
värdigt intryck. Vi plockade gemensamt på Internet fram 
uppgifter från lokal spansk press. Där framgick att miss-
tänkta fall av trikinos inträffat några dagar tidigare, att 45 
personer som ätit korven var under utredning, varav 15 
också uppvisade symtom.

En av studenterna, A, hade tidigare ätit av korven vid en 
privat nyårsfest i Spanien. Han tog med ett 10-tal till Sve-
rige och därefter förtärdes de utan tillagning som tapas 
av alla åtta studenterna 17–22 januari. A som ätit tidi-
gare och nu troligen åt mest insjuknade 25 januari med 
feber, huvudvärk, muskelvärk, rethosta, ömhet i ögonen 
och ljusirritation. Vid undersökning den 31 januari var 
han väsentligen opåverkad och utan tecken till periorbitalt 
ödem. Blodprov visade 21% eosinofila leukocyter och steg-
ring av s-kreatinkinas, s-ASAT och s-laktatdehydrogenas 
som tecken till muskelpåverkan. Han fick behandling med 
mebendazol och smittskyddsanmäldes som misstänkt fall 
av trikinos. Vid senare utförd serologi påvisades antikrop-
par mot Trichinella.

Vid uppföljning 5 februari sågs 30% eosinofili och förhöjda 
halter av muskelenzym som tidigare. Han kände sig bättre, 

var feberfri, hade mindre sjukdomskänsla, muskelvärken 
hade övergått i ”mjölksyrakänsla”, men ljusirritationen 
fanns kvar. Efter ytterligare någon vecka kände han sig 
frisk. Av de övriga sju angav två personer muskelvärk, varav 
en också huvudvärk och övergående diarré. Fem var utan 
symtom. Samtliga av de övriga sju hade normala blodpro-
ver och behandlades med mebendazol mot mask i tarmen. 
Efter någon månad återvände studenterna till Spanien och 
tappades för vidare uppföljning.

Totalt exponerades 51 personer för smitta varav 21 bedöm-
des ha utvecklat symtomgivande trikinos. En behövde 
sjukhusvård.

Av korvarna återstod en som skyndsamt levererades till 
parasitlaboratoriet på SVA för eftersök av trikinlarver. Ljus-
mikroskopisk analys med digestionsmetod påvisade 12,5 
trikinlarver per gram korv och artbestämning med PCR 
visade Trichinella britovi.

I Sverige förekommer trikiner sällan hos vildsvin. Av de 
47 900 vildsvin som testades vid SVA under 2009 var 2 
stycken infesterade, en med Trichinella spiralis och en med 
Trichinella britovi. Alla 3 miljoner slaktade tamsvin var 
negativa. De få fall av trikinos som diagnostiseras hos män-
niska i Sverige har varit associerade med resor de senaste 
decennierna.

English summary
Eight spanish male students visiting Sweden in January 
2007 were exposed to Trichinella britovi by ingestion of 
smoked chorizo sausages made from the meat of two wild 
Spanish boars. In the remains from a sausage, the artificial 
digestion method detected 12.5 larvae/g of Trichinella and 
the PCR method identified Trichinella britovi. One man 
developed fever, myalgia, headache, photophobia and a 
cough. The symptoms vanished in two weeks. In peripheral 
blood there was eosinophilia of 21%, elevations of muscle 
enzymes and antibodies to Trichinella were detected. Two 
of the other seven men had mild symptoms (myalgia, head-
ache and diarrhoea) and five were asymptomatic. All were 
treated with mebendazole to affect worms residing in the 
bowel as the exposure was a few days earlier. The man 
with serologically verified infestation was also exposed one 

Fallbeskrivning: 
Trikinos hos ung spanjor på besök i Sverige

Lars Wesslén, infektionsläkare, 
Infektion, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle
lars.wesslen@lg.se

Dan Christensson, veterinär, 
Enheten för Parasitologi, SVA, 751 89 Uppsala 
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month earlier by eating sausages from the same batch and 
he also ate more than the others. In Spain, 43 people were 
identified to have consumed sausages from the same batch, 
mostly during a family gathering celebrating the New Year, 
and in total 21 persons were diagnosed with symptomatic 
trichinosis. In Sweden, trichinosis is endemic on a low 
level for wild animals. The stock of wild boar is on the rise 
though, and in 2009 two samples of 47.900 were positive 
one for Trichinella spiralis, one for Trichinella britovi. In 
3 million slaughtered domestic swine no Trichinella was 
detected. The latest positive test in domestic swine occurred 
in 1994. Diagnosed human cases are rare and have been 
associated with travelling.

referenser:

Gallardo MT, Mateos L, Artieda J, Wesslen L, Ruiz C, García MA, 
Galmés-Truyols A, Martín A, Hernández Pezzi G, Andersson Y, 
Gárate T, Christensson D. Outbreak of trichinellosis in Spain and 
Sweden due to consumption of wild boar meat contaminated 
with Trichinella britovi. Euro Surveill. 2007;12(11):pii=3154. 
Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.
aspx?ArticleId=3154
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1. Inledning
Det är fredag eftermiddag i juli månad. Under den senaste 
veckan har Smittskyddsinstitutet fått in prover från hela 
landet, från patienter som inkommit akut med lunginflam-
mation, och som beskriver ett inledande förlopp med feber, 
ont i kroppen och i huvudet. Det finns ingen historia om 
utlandsvistelse; tvärtom så verkar den gemensamma faktorn 
vara att man har semestrat på Gotland? Diagnosen är nu 
klar och det står nu klart att man sannolikt har att göra 
med ett större utbrott av inhemsk Q-feber, av ännu okänd 
omfattning. Av 38 diagnostiserade patienter är två gravida 
och en äter medicin mot förmaksflimmer. En äldre man har 
avlidit i sviterna av infektionen. På SMI tar man kontakt 
med Socialstyrelsen, som direkt sammankallar SVA, SJV, 
SLV, SMI samt smittskydd och länsveterinär på Gotland till 
ett telefonmöte. På grund av semestrar är det svårt att nå 
alla men ett möte bestäms till måndagen efter. Samtidigt, på 
Visby lasarett har man fullt upp med både fastlänningar som 
öbor som insjuknat i lunginflammation och som inte svarar 
på rutinmässig behandling. En av de insjuknade har dess-
utom drabbats av en hepatit och är mycket illa däran. Hon 
är syster till en frilansjournalist som för tillfället knäcker 
extra för Expressen och dagen efter står det med feta rubri-
ker på löpsedlar över hela landet: ”GOTLAND DRABBAT 
AV DÖDSBAKTERIE – TURISMEN LAMSLAGEN”…

Ett hypotetiskt scenario som tur är. Men andra, liknande 
händelser där zoonotiska agens är inblandade och som 
därför kräver ett samordnat agerande från myndigheternas 
sida uppstår regelbundet. 

Sverige har en myndighetsstruktur med flera centrala 
myndigheter på såväl veterinär- som humansida, vilka har 
olika roller i en krissituation. De som i princip alltid direkt 
behöver involveras vid händelser av zoonotisk karaktär är 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Jordbruksver-
ket (SJV), Livsmedelsverket (SLV), Smittskyddsinstitutet 
(SMI) och Socialstyrelsen (SoS). Beroende på händelsens 
karaktär kan även Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket 
komma att påverkas. Vi har dessutom ett stort antal regio-
nala och lokala självstyrande myndigheter, vilket skapar 
ytterligare komplexitet när det gäller samordning och 
kommunikation. Regionalt handlar det om länsstyrelser 
och smittskyddsenheter och kommunalt är ofta miljö- och 
hälsoskydd involverat.

Det finns ett antal olika funktioner inom och mellan 
dessa myndigheter (utöver ett ganska omfattande FoU-

samarbete) som syftar till att skapa samordning och till att 
driva gemensamma frågor på zoonosområdet. 

De funktioner som beskrivs i det följande är Zoonoscen-
ter, Zoonosrådet och Zoonossamverkansgruppen (1, 2). 
Utöver det finns även samarbete kring t.ex. laboratorie-
kapacitet och kontroller. Det skall också tilläggas att vad 
gäller resistensfrågor finns liknande men mer specialise-
rade funktioner för samordning genom STRAMA (3) 
och STRAMA-VL (4), och mer akuta händelser av resis-
tenskaraktär handläggs på i princip samma sätt som inom 
Zoonossamverkansgruppen och i viss mån i samarbete 
med denna.

2. Funktioner för zoonossamverkan
2.1 Zoonoscenter
Zoonoscenter finns vid SVA och ansvarar för att samman-
ställa och analysera data om förekomst och distribution av 
zoonotiska agens för rapportering till EU-Kommissionen. 
Informationen till rapporten tas fram i samarbete med SLV, 
SJV och SMI. Centret bildades 1997. Det övergripande 
syftet är att ge en god situationsbild – och förståelse av – 
det svenska zoonosläget ,och att den kunskapen används 
för att minska risken för spridning av zoonotiska agens 
till och inom Sverige. Zoonoscenter deltar aktivt i arbete 
med att utveckla kontroll och prevention av zoonoser och 
stor tyngd ligger på sådana zoonoser som kan spridas med 
livsmedel, såsom Salmonella, VTEC och Campylobacter. 
Zoonoscenter har en koordinerande roll i zoonosfrågor, 
både internt på SVA och externt genom att centret utgör 
sekretariat för Zoonosrådet.

2.2 Zoonosrådet
I samband med att Zoonoscenter bildades initierade SVA 
formandet av ett Zoonosråd. I rådet finns Socialstyrelsen, 
Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet (SMI), Livsmedels-
verket, Smittskyddsläkarföreningen, Länsveterinärfören-
ingen, Yrkesföreningen Miljö och Hälsa, Arbetsmiljöverket 
samt SVA representerade. Zoonosrådet träffas fyra gånger 
per år och har ett. ordförandeskap som roteras mellan myn-
digheterna med ett 2-årsintervall. SVAs Zoonoscenter är 
sekretariat. 

I Zoonosrådets instruktion ingår att vara ett forum för 
strategiskt tänkande med syfte att nå en ömsesidig förståelse 
och gemensam bas för myndighetsutövning inom zoonos-
området. Rådet skall också verka för att samhället uppmärk-

Så samarbetar myndigheterna kring zoonoser 
– exemplet Q-feber

Ann Lindberg, Zoonoscenter, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
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sammas på aktuella zoonosfrågeställningar och underlätta 
koordineringen av insatser inom zoonosområdet och att 
information delas mellan berörda intressenter. I instruk-
tionen ingår också att Zoonosrådet skall verka för att iden-
tifiera viktiga forskningsområden avseende zoonoser och 
prioritera bland dessa. Med andra ord har Zoonosrådet en 
viktig strategisk roll för att lägga upp långsiktiga strategier 
och optimera zoonossamverkan ”i fredstid”. Zoonosrådet 
har ingen styrfunktion vad gäller Zoonoscenter, men ska 
fungera som ett rådgivande organ för centret.

2.3 Zoonossamverkansgruppen
Som en del i myndigheternas beredskapsarbete finns ytter-
ligare en samverkansform, den s.k. Zoonossamverkans-
gruppen. Gruppen sammankallas vid zoonosrelaterade 
händelser som kan komma att beröra mer än en myndig-
het i gruppen, och är mer av en krisgrupp än Zoonosrådet. 
Primärt består gruppen av representanter från SVA, Arbets-
miljöverket, Jordbruksverket, SLV, Socialstyrelsen och SMI 
men gruppen kan, beroende på händelsens karaktär, även 
kalla in regionala myndighetsrepresentanter och experter 
från respektive myndighet, eller extern expertis. Social-
styrelsen är sammankallande. Till stöd för gruppen finns 
ett nätverk av myndighetsinformatörer och informations-
ansvariga. Gruppens syfte är i första hand att samordna 
information till andra myndigheter, medier och allmän-
het, och att i samband med zoonosutbrott analysera och 
bedöma tillgänglig information, informera om vidtagna 
och planerade åtgärder samt vid behov föreslå ytterligare 
åtgärder och strategier. 

3. Q-feber och zoonossamverkan
Q-feber är ett exempel på en zoonos som kommit att han-
teras inom ramen för denna zoonossamverkan.

Sjukdomen var ”på tapeten” i Sverige i slutet på 80-talet 
och början av -90-talet (5). Fram till dess var den rådande 
världsbilden nämligen att Skandinavien, tillsammans med 
Nya Zealand, var undantag från regeln att Coxiella burnetii 
var en globalt spridd patogen. En serosurvey bland gotländ-
ska bönder med påföljande isolering av Coxiella burnetii 
från en fårplacenta ändrade emellertid på den bilden (6, 7). 
Som ett svar på dessa undersökningar, vilka initierades från 
humansidan, genomförde SVA under 1993 en serosurvey 
på nöt och får som visade på en mycket låg prevalens på 
individnivå. Detta sammantaget med att det inte fanns 
några indikationer på att den inhemska förekomsten av 
Q-feber avspeglade sig i sjukdom på människa, gjorde att 
ämnet sedimenterade ner och försvann från den svenska 
agendan under ett och ett halvt decennium.

Under 2007 nås emellertid svenska kollegor av signaler 
från Danmark, att Q-feber är en underrapporterad sjuk-
dom med betydligt större spridning i landet än man tidi-
gare varit medvetna om och att det finns en klinisk proble-
matik associerad med detta, i första hand bland lantbrukare 
och veterinärer (8). På SVA finner man det motiverat att 
uppdatera kunskapen om förekomsten av Q-feber i form 

av en tankmjölksscreening av mjölkbesättningar. Medel 
söks från SJV och information om den planerade under-
sökningen delges Zoonosrådet i mars 2008. 

Samtidigt har Q-feber aktualiserats internationellt, då 
man från holländskt håll rapporterar ett utbrott av sjuk-
domen i södra delen av landet, troligen associerat med 
fruktsamhetsstörningar orsakade av Coxiella i stora mjölk-
getbesättningar (9).

Proverna till SVAs nötsurvey samlas in under 2008 och 
visar på att antikroppar kan påvisas i tankmjölk hos ca 8% 
av mjölkbesättningarna. Det finns emellertid stora regio-
nala skillnader, med högst förekomst i södra Sverige och i 
synnerhet på Gotland. Resultaten diskuteras i Zoonosrådet 
i december 2008, och SVA meddelar att man har planer på 
att gå vidare med undersökningar i positiva besättningar 
och bland annat försöka påvisa agens med PCR. 

Medel söks och beviljas från Sällskapet för Veterinärme-
dicinsk Forskning och under 2009 tas nytt tankmjölksprov 
på ungefär hälften av de gårdar som var antikroppspositiva 
2008. Det visar sig då att agens kan påvisas hos en bety-
dande del av dem, ungefär 80% av de som fortfarande är 
antikroppspositiva är också positiva för bakterien. Q-feber 
är en anmälningspliktig sjukdom, men inte på basis av ett 
enskilt tankmjölksprov. Däremot innebär påvisande av 
bakterien att fynden ska anmälas. 

Parallellt med den ökande kunskapsuppbyggnaden i 
Sverige har problemen eskalerat i Holland. Under 2008 
har man haft ca 1 000 fall av Q-feber, och under 2009 rap-
porteras nästan 2 300 fall. De holländska myndigheterna 
tar beslut om en stenhård krisplan som innebär slakt av 
samtliga dräktiga djur på infekterade gårdar (10). De euro-
peiska smittskydds- och livsmedelssäkerhetsmyndigheterna 
ECDC och EFSA sjösätter riskvärderingar med anledning 
av den allvarliga situationen (11, 12). 

I oktober 2009 är det dags för SVA att svara ut resultaten 
från Q-feberstudien, men i sken av den internationella 
utvecklingen finns det ett uppenbart behov av att förbe-
reda och samordna informationen myndigheterna emellan. 
Socialstyrelsen sammankallar därför Zoonossamverkans-
gruppen till ett telefonmöte. Vid mötet får SVA och SMI 
i uppdrag att gemensamt förbereda en text om Q-feber. 
Även AV tar del i arbetet. Det finns önskemål om att för-
ankra de praktiska råden med smittskyddsläkarkollektivet.

I början av december 2009 är det Zoonosråd igen. Den 
gemensamt framtagna Q-feber-informationen och det pla-
nerade svaret till lantbrukarna diskuteras ingående. Text-
bearbetningen fortsätter och den 16 december bedömer 
gruppen att texten är tillräckligt tydlig och det innebär att 
SVA kan börja svara ut resultaten till djurägarna. Detta görs 
på fredagen och med postgången landar det i brevlådan i 
början på julveckan. Information med den slutliga texten 
(13) går ut inom zoonossamverkanssfären, och når smitt-
skyddsläkarna den 17 december och länsveterinärerna den 
22 december. De berörda länsveterinärerna har då också 
fått kopia på provsvaren. I Halland väljer man att proaktivt 
gå ut med information på sin hemsida om att Q-feber 
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påvisats i två halländska mjölkbesättningar (14). Resultaten 
uppmärksammas av lokalpress i Skåne och Halland och 
av lantbrukspress och under julledigheten går det en liten 
Q-febervåg genom medie-Sverige, vilken sedan avtar i takt 
med att andra hemskheter tar över.

Ett annat ”Q-feberspår” som ledde till aktivitet och kon-
sekvenser på såväl djur- som humansida inleddes med att 
SJV började utreda gårdar där djurägaren upplevt problem 
efter bluetonguevaccination. Frågan uppstod om någon av 
dem kunde ha varit med i SVAs tankmjölksscreening avse-
ende Q-feber? Fyra stycken av de gårdar som rapporterat 
bekymmer visade sig ha varit med i undersökningen, och av 
dessa var tre antikroppspositiva. Vidare utredningar ledde 
sedan till att det första svenska fallet av reproduktionsstör-
ning på nöt förorsakad av Q-feber kunde konstateras (15). 
Djurägaren fick ta del av den av myndigheterna gemen-
samt förberedda informationen och följde råden som fanns 
där för dem som upplevt symptom som kunde tyda på 
Q-feber – att kontakta smittskyddsläkare. En utredning 
inleddes som så småningom ledde till åtta rapporterade fall 
av inhemsk Q-feber – den högsta siffran någonsin sedan 
sjukdomen blev anmälningspliktig år 2004. 

I samma veva som förberedelserna pågick inför att 
provsvaren skulle släppas förberedde SVA även en ansö-
kan till SJV inför 2010, om att genomföra undersökningar 
avseende Q-feber i de svenska får- och getpopulationerna. 
Dessa pågår just nu (augusti 2010). Och vem vet, kanske 
även de resultaten kommer att bli en fråga för det samlade 
zoonoskollektivet?

4. Konklusioner
Sett i perspektiv kan man konstatera att det finns flera 
intressanta poänger med den här historien. 
• I början på -90-talet uppstod Q-feberfrågan på human-

sidan, och föranledde frågor om hur läget var på djur-
sidan. Denna gång var det tvärtom, kanske på grund 
av en förändrad omvärldsbevakning. Detta innebar att 
grundläggande kunskap om den svenska situationen på 
djur fanns framme när det väl ”tog av”.

• Det fanns ett informationsutbyte mellan myndigheterna 
på ett mycket tidigt stadium, långt innan ämnet hade 
blivit ”hett” ur folkhälsosynpunkt.

• Det tar tid att förbereda kommunikation, i synnerhet 
om det är många inblandade.

• Det är svårt att nå en situation där alla känner sig välin-
formerade.

• En väl förberedd kommunikation avspeglar sig i en rele-
vant och bra medieexponering.

5. Summary
Events involving zoonotic agents call for a coordinated 
response from the authorities. In Sweden, there are three 
formal fora/platforms for cooperation and coordination 
between the above-mentioned competent authorities; the 
Zoonosis Council (Zoonosrådet), the Zoonosis Coordina-
tion Group (Zoonossamverkansgruppen) and the Swedish 

Zoonosis Centre (Zoonoscenter) which all have different 
roles in this respect. During the past 3 years, Q fever has 
come in focus as an emerging infection at a European 
level. In Sweden, the national situation regarding Q fever 
had not been under investigation since the early 90’s. This 
paper describes the course of events from a Swedish per-
spective, and how the authorities collaborated around this 
issue; from the initiation of surveys in dairy cattle to the 
realization that the infection is likely to be endemic in 
large parts of the country, and leading to notification of 
the first domestic cases in animals. The first case of Q fever 
as a confirmed cause of reproductive failure in cattle also 
lead to eight reported human domestic cases. The conclu-
sion are that investigations on the veterinary side strongly 
contributed to the overall preparedness and that the coor-
dination between the authorities resulted in awareness at 
an early stage. It is also concluded that communication and 
coordination is a challenge, but that if well prepared it can 
result in media coverage being relevant and functional. 
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Bakgrund
I Sverige rapporteras mer än 200 humanfall av EHEC/
VTEC varje år. EHEC är en anmälningspliktig sjukdom 
enligt smittskyddslagen sedan 1996, från och med 2004 
rapporteras samtliga serotyper. Flera utbrott finns beskrivna 
bl.a. från Skåne 2004 där smittkällan var kallrökt korv.

Utbrottsutredning/metod
Tidigt under sommaren 2005 noterades ett visst ökat antal 
av inrapporterade fall av EHEC till smittskyddsenheten i 
Västra Götaland. Det rörde sig initialt om olika serotyper 
och smittspårning gav inga hållpunkter för gemensam 
smittkälla. En liknande bild sågs även från andra länder. 
Från och med slutet av augusti sågs ett snabbt ökande antal 
fall av EHEC i Västra Götaland samt i Halland. Motsva-
rande ökning sågs ej i övriga landsting/regioner i Sverige. I 
början av september hade 36 fall av EHEC inrapporterats 
från Västra Götaland och Halland. Normalt rapporteras 
mellan 60 och 70 fall/år från detta område.

En epidemiledningsgrupp sammankallades med repre-
sentanter från Smittskyddsenheter, Miljöförvaltningar, 
Bakteriologiskt laboratorium, Länsveterinärer, Smitt-
skyddsinstitutet och senare tillkom även Statens Veteri-
närmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Livsmedels-
verket. De flesta möten arrangerades som telefonmöten då 
de olika aktörerna fanns på olika platser. Personer som inte 
direkt ingick i epidemiledningen kunde ändå vara med och 
lyssna för att få uppdaterad information om utrednings-
läget. Detta kunde t.ex. gälla vårdcentraler eller miljöför-
valtningar i närliggande kommuner. Mer än 60 personer 
deltog i något av de telefonmöten som hölls. Information 
ut i media fokuserade på hygienråd som att upphetta kött 
ordentligt, skölja grönsaker och att undvika opastöriserade 
mjölkprodukter.

Till en början identifierades patienterna via det ordina-
rie elektroniska rapporteringssystemet (SmiNet) där alla 
allmänfarliga/anmälningspliktiga sjukdomar rapporteras 
enligt smittskyddslagen. Efter att ett utbrott konstaterats 
påbörjades även aktivt sökande av fall. Alla vårdenheter i 
regionen informerades via fax och via hemsidor om ökad 
uppmärksamhet och provtagning på misstanke om sjuk-
dom.

Alla konstaterade fall intervjuades via ett standardiserat 
formulär (framtaget av Smittskyddsinstitutet) där 73 olika 
frågor om födointag, resor etc. under 7 dagar före symtom-

debut ingår. Flera fall insjuknade efter att ha ätit lunch på 
en och samma restaurang. En Kohort-studie gjordes där 51 
personer kunde intervjuas. För övriga fall gjordes en case-
control studie där totalt 67 fall och 100 kontroller ingick.

De flesta proverna analyserades vid bakteriologiska 
laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg. Proverna analyserades med PCR för Stx 1 och 2 
(Svennungsson et al., 2000; Welinder-Olsson et al., 2000, 
2002). PCR-positiva prov odlades och typades med PFGE 
(Swaminathan et al., 2001). Senare analyserades prover 
även vid Smittskyddsinstitutet inklusive prover från vatten. 
Prover från djur analyserades vid SVA liksom prover från 
livsmedel.

Resultat
Totalt rapporterades 135 fall, medelålder var 36 år, 64% 
var kvinnor (se figur). Elva fall utvecklade hemolytiskt 
uremiskt syndrom. Av humanfallen kunde 116 typas och 
visade identiskt mönster och/eller kunde kopplas epide-
miologiskt till detta utbrott. Tidigt under utredningen 
uppkom misstanke om lokalt producerat livsmedel och 
utifrån enkätsvaren fanns sallad med som tänkbar orsak. 
Det var få barn, mer kvinnor än män och alla åt inte kött. 
Det fanns ingen misstanke om opastöriserade produkter. 
Kohortstudien visade att 21/51 som ätit på den aktuella 
restaurangen insjuknat och de flesta hade ätit av den buffé 
som serverades. I fall-kontrollstudien utföll sallad som star-
kast associerad med att bli sjuk med ett Odds ratio på 13 
(95% CI: 2.9-57.5). 

Utifrån enkätsvaren påbörjades en kartläggning av dist-
ribution av sallad till de olika restauranger och livsmedels-
butiker där de insjuknade konsumerat sallad. Denna spår-
ning utfördes av miljöförvaltningen i Göteborg och efter 
kartläggning fanns misstankar från en större salladsodling 
på västkusten. Prover togs från det vattendrag som använ-
des för bevattning av grönsakerna på denna gård (samt från 
ytterligare 2 odlare). Från den misstänkta odlingens vatten 
påvisades 12 vattenprover med mer än 24000 coliforma 
bakterier/100mL. I flera vattenprover hittades också Stx 2 
med PCR. Efter analys av vattenproverna togs prover från 
djur på gårdar uppströms salladsodlingen. Totalt togs 77 
prover och 25 var positiva för VTEC O157 (från 4 olika 
gårdar). Från en av gårdarna kunde identisk stam med 
den som hittats hos humanfallen isoleras. I prover från 
livsmedel kunde man inte odla fram O157.

EHEC-VTEC

Ann Söderström
Smittskyddsläkare
Västra Götalandsregionen
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Konklusion
För att snabbt kunna upptäcka och begränsa utbrott är 
ett bra övervakningssystem och ett nära samarbete med 
olika inblandade enheter och myndigheter viktiga. Utbrott 
av mag-tarminfektioner associerade med konsumtion av 
färska grönsaker har blivit vanligare. Efter detta utbrott 
har en utredning tillkommit för att bättre kartlägga risker 
och behov av riktlinjer för att minska risken för framtida 
utbrott (Verotoxinbildande E. coli –VTEC-bakteriers 
smittvägar, förekomst samt risker för folkhälsan. Rapport 
från Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Statens 
veterinär-medicinska anstalt, Smittskyddsinstitutet, Soci-
alstyrelsen och Naturvårdsverket.2007).

Summary
background: About 200 cases of VTEC are reported yearly 
in Sweden and most of them are of indigenous origin. 
During late summer 2005 the largest outbreak of VTEC 
O157 ever recorded in humans in any Nordic country 
occurred in Sweden. 

methods: Cases were initially identified by the man-
datory reporting system, but as soon as the outbreak was 
identified active case finding was implemented. Cases were 
interviewed and cohort and case-control studies were con-
ducted. Samples were collected from patients, food, irri-
gation water and cattle from different farms in the area. 
Microbiological investigations were performed according 
to standard procedures using PCR to detect the Shiga-like 
toxin (Stx) genes followed by cultivation and pulsed-field 
gel electroforesis. 

results: A total of 135 patients were recorded, most 
being residents of the West Coast of Sweden. The major-
ity of cases were women and young adults. There were 11 
cases of haemolytic uremic syndrome. The epidemiologi-
cal investigations implicated lettuce as the source of the 
outbreak with an OR of 13.0 (CI 2.94-57.5) in the case-
control study. Water samples taken from a small stream 
used for irrigation of lettuce was positive for Stx 2 by PCR. 
The cases had identical VTEC 0157 Stx2 positive strain as 
the cattle at a nearby farm upstream the irrigation point. 

Conclusions: An active surveillance and reporting 
system is crucial for early detection of an outbreak. Co-
operation between all involved authorities and departments 
was crucial to quickly identify this outbreak. It is important 
minimize the risk of contamination of fresh greens from 
farm to table.

EHEC-utbrott 2005
Insjukningsdatum (n=135)
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Vad är Signaler Djurvälfärd? 
I webbrapporten Signaler Djurvälfärd som lanserades av 
Svensk Mjölk i februari 2010 har Svensk Mjölk samlat 
de viktigaste nyckeltalen på besättningsnivå med kopp-
ling till djurvälfärd och djurhälsoekonomi. Utvecklingen 
föregicks av ett forskningsprojekt Välfärdsindikatorer – 
system för djurvälfärd för användning i mjölkproduktio-
nen” som finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning 
och som bland annat presenterats på Veterinärkongressen 
2006. 

Nyckeltalen är indelade i sju fokusområden; kalvar, ung-
djur, kalvningar, foderbalans, sjukdomar, övervakning och 
skötsel samt hållbarhet (Figur 1). 

Varje område innehåller två till sex nyckeltal, samman-
lagt 24 st. som beskriver behandlingsincidens för olika 
sjukdomskomplex, utslagningsmönster, dödlighet i olika 
ålderskategorier, fruktsamhet, celltal, ureanivåer i mjölk 
m.m.

Utfallet på den enskilda gården presenteras med en 
smiley för de 24 nyckeltalen samt för de 7 fokusområdena. 
Vid röd ledsen smiley tillhör besättningen de 10% i landet 
med det sämsta värdet. Vid grön glad smiley ligger utfallet 
i den bättre halvan. För varje besättning visas information 
om hur djurhälsoläget förändrats över tid och dess utom 
kan resultatet jämföras med besättningar i olika storleks-
grupper, med olika raser, mjölksystem, stalltyper eller pro-
duktionsformer. Rapporten kan tas fram av mjölkföretaga-
ren själv samt efter avtal med svensk mjölk av veterinär eller 
annan rådgivare med fullmakt från den aktuella gården. 

Signaler djurvälfärd 
ett värdefullt veterinärt arbetsverktyg 
Den strategiskt förebyggande djurhälsovården i svensk 
mjölkproduktion har utvecklats mycket under de senaste 
åren. Inte mindre än 100 veterinärer har till exempel del-
tagit i utbildningar i Svensk Mjölks rådgivningskoncept 
Hälsopaket Mjölk. Hälsopaket Mjölk är en rådgivnings-
tjänst som syftar till att starta upp ett förbättringshjul för 
djurhälsan/djurvälfärden på gården. 

En bärande tanke i Hälsopaket Mjölk är att ta fram en 
hälsoprofil på den aktuella gården för att sedan gå vidare 
med en Hälsoplan och ett genomförande. För att kunna 
upprätta en helhetsinriktad Hälsoprofil krävs nödvändig 
information från gårdens personal, djur- och miljöbedöm-
ningar samt nyckeltal baserade på data kring sjukdomsbe-
handlingar, fruktsamhetsresultat, uppgifter kring produk-
tionen, kalvningar, celltal, utslagning och dödlighet från 
kokontrollen. I Signaler djurvälfärd har dessa nyckeltal 
sammanställts. Med signalerna som underlag tar veteri-
nären fram Hälsoprofilen. Signalerna kan självklart också 
användas vid annan rådgivning och uppföljning. Med 
nyckeltalen som utgångspunkt blir det lättare att sätta mål 
och följa upp resultatet av rådgivningen. 

En viktig förutsättning för att Signaler djurvälfärd skall 
ge fullödig information om djurhälsoläget är att insänd-
ningen av djursjukdata är korrekt på den enskilda gården. 

Signaler Djurvälfärd – ett verktyg 
för att beskriva djurvälfärden på gården
Signaler Djurvälfärd är resultatet av ett treårigt forsknings-
projekt ”Välfärdsindikatorer – system för djurvälfärd för 
användning i mjölkproduktionen” om finansierats av Stif-
telsen Lantbruksforskning. 

Den unika tillgången till data på besättningarnas häl-
soläge, fruktsamhet, dödlighet, slaktdata, mjölkkvalitet 
och mjölkavkastning i kodatabaser ger de nordiska län-
derna möjlighet att övervaka djurhälsa och djurvälfärd i 
besättningen med stöd av dessa data. En frågeställning i 
forskningsprojektet var därför, om information från koda-
tabasen skulle kunna användas för att klassa djurvälfärden 
i besättningen.

För att närmare undersöka vilka nyckeltal som har 
starkast koppling till djurvälfärden på gården genomförde 
därför Svensk Mjölk djurvälfärdsbedömningar från mars 
2005 till juni 2006, i 62 slumpvis utvalda mjölkkobesätt-

Signaler Djurvälfärd – ett stöd till 
att se helheten kring djurvälfärden på gården

Charlotte Hallén Sandgren 
VMD, chef djurvälfärd, Svensk Mjölk 
charlotte.sandgren@svenskmjölk.se

Figur 1. Första sidan i webbrapporten.
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ningar. Protokollet som därvid utvecklades har därefter 
utvecklats till en kalibrerad djurvälfärdsbedömning och 
rådgivning ”Fråga kon”.

De välfärdsmått som ingick i den slutliga bedömningen 
var hull, renhet, hälta, skador och resningsbeteende. Varia-
tionsbredden mellan olika besättningar var relativt omfat-
tande för flertalet av måtten. Som ett exempel kan nämnas 
andelen smutsiga ungdjur enligt den skala som användes 
varierade mellan 0 och 98%.

Sextiosex olika potentiella välfärdsnyckeltal från kodata-
basen som speglade fokusområdena kalvar, ungdjur, inten-
sitet/hållbarhet, utfodring, juverhälsa, klövhälsa, skötselin-
dikatorer (bl.a. fruktsamhet) och läkemedelsanvändning 
beräknades därefter för de 62 besättningarna. 

Det tre nyckeltalen från kodatabasen som vid höga 
värden identifierade besättningar som låg bland de 10% 
sämsta på två eller fler av de bedömda välfärdsmåtten på 
gården var:

• andel kor med sena semineringar
• andel ej seminerade kvigor äldre än 17 mån 
• kalvdödlighet 2-6 månader
De åtta nyckeltalen från kodatabasen som vid låga 

värden identifierade besättningar som inte hade någon 
avvikelse på gård för de bedömda välfärdsmåtten var:

• dödfödselfrekvens
• övriga utfodringsrelaterade sjukdomar
• andel kor med sena semineringar 
• andel ej seminerade kvigor äldre än 17 mån 
• mastitbehandlingar
• självdöda avlivade kor
Sammanfattningsvis är åtta av nyckeltalen är associerade 

med djurvälfärden på gården och kan användas för att 
uppskatta risken för avvikelser hos djuren.

Signaler Djurvälfärd för 
beräkningar av Djurhälsoekonomi 
Djurhälsokostnader består av så mycket mer än enbart 
veterinärkostnader. Till exempel påverkas mjölk- och kött-
intäkter, arbetskostnader, fruktsamhets- rekryterings- och 
foderkostnader. 

Med detta som utgångspunkt har Svensk Mjölk tagit 
fram kalkyler för kostnader som uppstår vid sjukdomar och 
andra störningar. Signaler Djurvälfärd vidareutvecklas nu 
med ekonomiska beräkningar för olika sjukdomskomplex 
för att ge ytterligare stöd i att prioritera i det förebyg-
gande arbetet. Såväl nyckeltalen som beräkningarna av 
djurvälfärdsekonomin ger dessutom goda möjligheter för 
såväl veterinär som rådgivare att följa upp den ekonomiska 
effekten av insatserna.

Sammanfattning
Signaler Djurvälfärd är en webbrapport som är resultatet ett 
treårigt forskningsprojekt där Svensk Mjölk har samlat de 
24 viktigaste nyckeltalen på besättningsnivå med koppling 
till djurvälfärd och djurhälsoekonomi inom sju fokusom-
råden; kalvar, ungdjur, kalvningar, foderbalans, sjukdomar, 
övervakning och skötsel samt hållbarhet. Rapporten kan 

användas i all djurhälsorådgivning och är ett underlag i 
Hälsopaket Mjölk för att prioritera insatsområden, sätta 
mål och följa upp. Åtta av nyckeltalen är associerade med 
djurvälfärden på gården och kan användas för att upp-
skatta risken för avvikelser hos djuren. Ett stort antal av 
nyckeltalen kan dessutom användas som ett underlag för 
att beräkna djurhälsokostnaderna i besättningen och en 
utveckling för att beräkningar av dessa görs för närvarande. 

Summary
The Swedish Dairy Association has developed a web based 
report, “Welfare Signals”, which enables the farmers to 
easily get a comprehensive picture of the animal health 
and welfare situation on the farm. The report is based on 
a traffic light system. Data from the Swedish nationwide 
cow database are used.

“Welfare Signals” is also excellent for bench marking 
purposes. The report contains different areas of concern 
from an animal welfare perspective. These areas are: Calves, 
Heifers Calving Feed Diseases Management and Longev-
ity. Within each of these areas there are 3–5 key indica-
tors. Some examples are mortality, disease frequencies and 
fertility data, of which some are associated with the state 
of welfare assessed on farm and animal health economy.
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Vad är Fråga kon?
Fråga kon är en rådgivningstjänst som tagits fram av Svensk 
Mjölk och som syftar till att ge praktisk rådgivning för för-
bättring av djurhållningen. Tjänsten innehåller bedömning 
och benchmarking av djurbaserade mått för kor, kalvar 
och ungdjur som genomförs av utbildad och kalibrerad 
bedömare. Bedömningen är kopplad till åtgärdsförslag vid 
behov alternativ önskemål om förbättring. 

Vilken utbildning har en bedömare?
De kalibrerade bedömarna har utbildats genom tre tvåda-
garskurser med arbete med manual och djurbedömning i 
praktiken. Efter genomförd utbildning hålls en årlig kali-
brering och löpande kunskapssupport.

Vem beställer besöken?
Uppdraget att genomföra Fråga kon kan komma från flera 
olika håll såsom veterinärer (inom Hälsopaket Mjölk), 
rådgivare som upptäcker behov av förbättring av djurhåll-
ningen samt, förstås lantbrukaren själv. Fråga Kon är ett 
mycket bra redskap för att ta reda på besättningens starka 
och svaga sidor och ge förutsättningar för en förbättring i 
djurhälsa och produktionsekonomi. Eftersom Fråga Kon 
inte studerar ladugårdens beskaffenhet eller resurser utan 
sätter fokus på hur djuren mår i systemet, passar det lika bra 
för äldre såväl som nyare ladugården och för uppbundna 
besättningar likaväl som lösdrifter. 

Besöken kan också beställas genom Svenskt Sigills revi-
sioner vid misstanke om brister i djurhållningen.

Förberedelser inför besöket
Vid telefonkontakt och bokning av besöket stämmer man 
av om det finns flera stallar/avdelningar där det finns djur 
att bedöma. Vilket stallsystem som är dominerande på 
gården samt vilka mjölknings och utfodringstider man 
har. Detta för att anpassa sitt besök då det är som lugnast 
i stallet. Rekommendationen för att göra bedömningen 
av kor är 1–2 timmar efter utfodring med grovfoder/
kraftfoder och 1–2 timmar före mjölkning. I ett lösdrifts-
stall med mer än 120 kor räknar jag med att det tar ca 
3–4 timmar med bedömning av både kor och ungdjur 
och kalvar. 

För att lyckas med rådgivningen är det av stor vikt att 
ge mjölkföretagaren kort beskrivning vad besöket kommer 

att innebära och vad man kommer att få ut som resultat 
i slutänden.

Lantbrukaren får information om att jag vill göra bedöm-
ningen själv, men jag informerar om att jag gärna visar på 
en ko vad det är jag kommer att bedöma samt att vi som 
uppföljning vid besöket går vi igenom resultatet tillsammans.

Vad gör man när man kommer till gården?
Vid ankomsten till gården tar man fram gårdsuppgifter, 
som exempelvis senaste klövverkning, om det finns en 
klövregistrering, hur många kor som mjölkas på mindre 
än 4 juverdelar och av vilken orsak. 

För att ta reda på hur många djur som ska bedömas tar 
man reda på antalet djur som finns i de olika åldersgrup-
perna. Kalvar delar man upp i åldersgrupper 0–3 månader 
3–6 månader både kvigor och tjurar räknas in. Kvigor delas 
upp i åldersgrupperna 6–15 månader och 15 månader till 
kalvning i syfte att få djur i olika åldersstadier.

Om den grupp man ska bedöma består av fler än 35 
individer bedöms 35 slumpvis utvalda djur. Vid mindre 
gruppstorlek bedöms minst 90% av individerna. 

För djur i uppbundet stall bedöms var tredje individ. 
I Lösdriftstall med 36–60 kor bedöms varje ko om det är 
61–120 kor bedöms varannan. Ä r det > 120 kor i lös-
driftstallet bedömer man var tredje ko tills man har bedömt 
35 stycken kor. Är det under 35 ungdjur bedömer man 
90% av djuren, över 35 djur är det 35 slumpvis utvalda 
individer eller fler som gäller.

När alla uppgifter är noterade vilket tar ca 20 minuter 
går jag in i stallet och påbörjar bedömningen. Ett exempel 
på hur en färdig blomma med kommentarer kan se ut är 
viktigt att visa för lantbrukaren då kommer han att veta 
hur resultatet redovisas.

Gruppregistrering – ko
Här börjar man med att räkna antalet djur som ligger ner 
i båset, som står i båset, som ligger helt eller delvis utanför 
båset. Registrering av förekomst av ohyra , ringorm eller 
avvikande beteende, även positiva beteende som caudal-
lickning eller social putsning sker på gruppnivå. Tillgången 
till vatten registreras med antal vattenkoppar, längd på 
vattenkar samt hygienisk kvalitet. En gruppregistrering 
görs också av om risken för konkurrens vid foderbordet 
är Hög, Medel eller Låg. 

Fråga kon – praktiskt i djurbesättning

Karin Thunberg
Kvalitetsrådgivare och kalibrerad djurbedömare
Hansa Husdjur, Barkestorp, 394 72 Kalmar 
karin.thunberg@hansahusdjur.se
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Individregistrering – ko
Resningsbeteende
Vid bedömning av resningsbeteende reser man djuret med 
en mild klapp på baken. Kon ska resa sig i en kort sekvens 
med en kort paus på max 5 sekunder.

Hull
Hullbedömning har tre skalpoäng avvikande hull anges för 
extremt magra kor eller extremt feta kor.

Renhet
För att ett djur skam bedömas som rent får det endast före-
komma enstaka gödeselstänk på juver, bakdel och flanker.
Djur som bedöms som kraftigt nedsmutsade har gödsel 
områden med torr gödsel på >10 cm diameter/område 
eller gödselområde på mer än en tredjedel (sammanlagt) 
på juver, bakdel och flanker.

Hårrem
Förekomst av håravfall på nacke, skav eller om ländryggen 
är dammig noteras.

Klövar
Bedömning av klövarnas tålängd >95 mm är avvikande eller 
om bakklövarna är utåtvinklade > 30 grader är avvikelser.

Skador
Skador bedöms i en tregradig skala där en grav skada 
bedöms vara en skada eller svullnad som är mer än en 
handflata (10x10 cm) stor eller flera skador som samman-
lagt är mer än två handflators yta. Skador registreras oavsett 
vart på kroppen de finns men för ett par typer av skador, 
såsom hasskador och skador på nacken, registrerar man 
också vart de sitter.

Har en besättning många kor med skador på samma 
ställe ger det en god grund att diskutera systemfel och möj-
liga förbättringar. Hasskador är ett exempel som i många 
besättningar är ett problem men som går att förbättra med 
ökat fokus på problemet och på förändrade skötselrutiner. 
I vissa besättningar kan till exempel en alltför hög kon-
kurrens vid foderbordet tillsammans med för lite foder ge 
korna svullnader och skav i nacken. Att genomföra Fråga 
Kon ger en tydlig signal om att något behöver åtgärdas, 
inte bara för att skadorna ska minska utan för att korna 
ska mjölka bättre och hålla sig friska. 

Hälta
I uppbundna stallar bedömer man enligt följande – kor 
som står obesvärat med rak rygglinje utan att avlasta något 
ben är ohalta. Kor som står med krökt rygg utan tydlig 
avlastning av något bedöms som avvikande, en ko som 
avlastar minst ett ben tydligt och har täcken på hälta, korsar 
frambenen, står och väger bakklövarna på båskanten, väger 
från ett ben till ett annat klassas som kraftig hälta. 

I lösdrift bedömer man på gående kor ohalta om de 
går med rak rygg och symmetriskt jämna steg. Kor som 
går långsamt och stelt och utan någon tydlig avlastning av 

något ben är halta. Vid kraftig hälta går kon med krökt 
rygg, stannar ofta och vägra att stödja på det något ben.
En hältbedömning i Fråga Kon har effekten att man und-
viker att bli hemmablind när det gäller kor som inte går 
eller står på friska ben. 

Gruppregistrering för kalv- och ungdjursbdömning
Registrering görs om det förekommer hosta, diarré och 
ringorm hos ett eller flera djur. Finns det ohyra bland kalv- 
och ungdjur eller om avvikande beteende som exempelvis 
tungrullning förekommer. Det noteras också om något 
djur suger på inredning eller någon kroppsdel. Tillgång 
till vatten registreras enligt: djuren har fri tillgång, vattnas 
eller ingen tillgång alls Hygienisk kvalitet bedöms också.
Individbedömning kalvar ungdjur

Hull
Ländryggshyllan på djuren bedöms, om den är eller börjar 
bli konkav räknas individen som mager, är ländryggshyllan 
konvex är det ett fett djur.

Renhet
Djur räknas som rena om det är helt rent eller har gödsel-
stänk som är mindre än 10 cm i diameter.

Djur som har gödeselområden som är mer än 10 cm i 
diameter och som inte kan borstas bort eller om mer än 
20% av kropps ytan är intorkad med gödsel räknas som 
smutsiga eller mycket smutsiga.

Skador
Om djuret inte uppvisar eller har en skada på mindre än 
femkrona sår, svullnad och/eller inflammation bedöms 
djuret utan skador. Man uppger var någonstans på krop-
pen som skadan finns.

Hälsa
Individbedömning av hälsan görs på kalvar och ungdjur 
eventuella diarréer registreras, ansträngd andning, hälta 
och även om man ser att ett djur slö, har hängande öron 
insjunkna ögon eller intryck av allmänpåverkan.
Efter besöket

Innan jag lämnar gården träffar jag lantbrukaren igen för 
att gör en kort summering av bedömningen och kommer 
överens om hur jag ska redovisa rapporteringen. Därefter 
matas resultaten i ett speciellt program som redovisar går-
dens blomma. Ett helt kronblad innebär att värdet ligger 
bland de 25% bästa, ett naggar kronblad betyder att värdet 
ligger bland den näst bästa fjärdedelen. Får man ett halvt-
blad så bör man förbättra avvikelsen eftersom värde ligger 
på den undre halvan, är det endast en stump kvar av kron-
bladet så ska man åtgärda problemet eftersom värdet ligger 
bland de 10% sämsta besättningarna.

Redovisningen kan vara att åka tillbaka till gården och 
träffa personalen då vi tillsammans går ut och titta på vissa 
djur som har fått en avvikelse i bedömningen. 

Vi tittar även på något djur som inte har någon avvikelse 
och tar en diskussion om eventuella åtgärder, ex juste-
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ring av nackbom, torrare underlag på båset klövverkning 
med mera. Denna typ av återkoppling brukar vara popu-
lär bland lantbrukare och gårdens anställda som ger dem 
ytterligare ett bra verktyg till att i vardagen se på djuren 
att dom är välmående eller att upptäcka avvikelse tidigare. 
Att komma överens om att göra ett nytt besök efter ett tag 
är bra, för att följa upp att de förändringar man gjort gett 
den effekt som eftersträvats.

Som diskussionsunderlag använder vi boken KoSignaler. 
Finns den inte på gården brukar oftast lantbrukaren köpa 
ett eller flera exemplar för att ha till sig och sina anställda. 
Som stöd i att komma fram till en förbättringsplan kan 
man också använda de ”Trappor” som finns för de olika 
måtten i Fråga Kon. De bygger på att man vid problem 
bör åtgärda de basala behoven först. Det kan handla om 
att man vid problem med smutsiga djur först måste se till 
att djuren har en torr och ren liggplats, innan man går 
vidare med att ändra utfodringen för att påverka gödseln. 

Sammanfattning
Fråga kon är en rådgivningstjänst som tagits fram av 
Svensk Mjölk och som syftar till att ge praktisk rådgiv-
ning för förbättring av djurhållningen. Tjänsten erbjuds av 
särskilt utbildade och kalibrerade bedömare och innehål-
ler bedömning och benchmarking av djurbaserade mått 
för kor, kalvar och ungdjur som genomförs av utbildad 
och kalibrerad bedömare. Bedömningen är kopplad till 
åtgärdsförslag vid behov alternativ önskemål om förbätt-
ring. De djurbaserade mått som bedöms på individnivå är 
hull, renhet, skador, hälta, klövar, hälsa, hårrem, resnings-
beteende. På gruppnivå registreras ligg- och ståbeteende, 
konkurrens kring foderbordet positiva beteenden, före-
komst av hosta och ringorm samt stereotypier. Resultatet 
presenteras i en välfärdsblomma för kor och en för kalvar 
och ungdjur.

Fråga Kon är ett mycket bra redskap för att ta reda på 
besättningens starka och svaga sidor och ge förutsättningar 
för en förbättring i djurhälsa och produktionsekonomi. 
Eftersom Fråga Kon inte studerar lagårdens beskaffenhet 
eller resurser utan sätter fokus på hur djuren mår i systemet, 
passar det lika bra för äldre såväl som nyare lagårdar och för 
uppbundna besättningar likaväl som lösdrifter. 

Summary
Ask the Cow (Fråga Kon) is an animal welfare service that is 
provided by trained assessors. Measures as body condition, 
hygiene, lameness and wounds is registered for a sample 
of cows in the herd and some group qualitative behavio-
ral assessments as lying behavior are also registered. The 
feed-back to the farmer is presented as a flower where each 
petal shows the results of the farm in a specific measure 
compared to an average. Together with the farmer a plan 
for improvement is made and an optional a follow up on 
the farm is also offered. 

Instead of looking on the specific stall system and 
specific resources, Ask the Cow focuses on the animals 
and their welfare and will be a useful tool to evaluate and 

improve animal welfare in older barns as well as in newly 
built barns and for tie stalls as well as loose stalls. 

referens:
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för användning i mjölkproduktionen - Dnr 310/04, Projnr: 
0430036.
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Jag har arbetat med förebyggande besättningsarbete i 
mjölkproduktionen i många år och då främst använt 
mig av Individjuver och några av distriktsveterinä-

rerna framtagna checklistor. Utöver det har mitt kontakt-
nät bland likaledes profylaxintresserade veterinärer varit 
oumbärligt.

Juverhälsan har varit en självklar dörröppnare för mig 
och ofta tacksam att arbeta med, MEN i de besättningar 
som haft andra problem eller där man arbetat klart med 
juverhälsan har det saknats vettiga instrument för mig att 
arbeta med. Jag har känt att jag mest fått förlita mig på 
mitt eget tyckande och det har inte känts bra – jag har velat 
ha ett material som står på kunskapens grund. Utan detta 
har jag känt att arbetet på gården gått i stå efter en tid. En 
annan avigsida med individjuver är att arbetet tenderar att 
löpa på i evighet utan tydlig början och slut. Både mitt och 
djurägarens intresse falnar lite.

Min far är nykter alkoholist och vår familjs kamp för nyk-
terhet och harmoni har bland annat inneburit en viktig 
lärdom för mig: man kan inte förändra en annan människa! 
Du kan förändra dig själv och därigenom påverka andra 
människor. I min rådgivning kan jag i efterhand konstatera 
att jag varit alldeles för mycket pekande, kommit med 
såväl en färdig analys som lösning till en mottagare som 
inte alltid varit motiverad till att arbeta med just det som 
jag lagt i knäet på honom. I minst ett fall slutade denna 
rådgivning i total konflikt, utan någon förbättring för 
besättningen och en missnöjd djurägare som fortfarande 
är förbannad på mig.

Antingen ringde denna djurägare till Svensk Mjölk och 
sa att nu får ni ta mig tusan ta fram bättre rådgivare eller 
så kom idén någon annan stans ifrån. Hur som helst så 
gjorde Svensk Mjölk det enda rätta: man frågade bönderna 
själva. Och inte vilka bönder som helst utan man frågade 
de stora moderna gårdarna där strukturen i allt högre grad 
präglas av företaget och av att man har anställd personal. 
Gårdar som det blir fler och fler av. Dessa gårdar beskrev 
vilken rådgivning de vill ha och nu har Svensk Mjölk tagit 
fram den och döpt den till Hälsopaket Mjölk respektive 
FOKUS-kurser.

En FOKUS-kurs består av ett material framtaget av några av 
våra svenska veterinära experter inom området. Den finns i 

ca 15 olika varianter. Kursen utgörs av 4 timmar utbildning 
såväl teoretisk som praktisk-tillämpbar och ska hållas med 
personal från flera gårdar i en grupp om ca 8–12 personer. 
Det är perfekt! Jag menar – hur ofta har du inte tänkt att det 
vore kul att hålla en kurs för djurägare? Jovisst, men när ska 
du hinna skriva ihop en sådan? Som är bra! Som är aktuell! 
Som har vetenskaplig bas! Och hur ska du få ekonomi på 
det? Svaret är att det går inte, inte något av det.

Men nu har Svensk Mjölk fixat allt åt dig! Det som 
krävs av dig är att du går en kurs för att få körkort att 
hålla fokus-kurser.

Första gången jag skulle hålla en sådan här kurs, om 
klövar var det, var jag nervös långt innan och hade planerat 
in i min kalender att jag skulle läsa in mig på materialet. 
Ju närmare jag kom desto nervösare blev jag tills jag sa till 
mig själv: ”Mats du kan detta! Det är inte svårare än en 
mastit eller en löpmage och det kan du dra klockan 3 på 
natten i medvetslöst tillstånd! Sluta var nervös!”. Ni minns 
vad jag sa förut om att ändra sig själv?

Sagt och gjort, jag åkte till kursdagen utan att ha läst 
på alls, drog materialet och såg till att stimulera samtalet, 
fiskade efter deras erfarenheter, deras åsikter, ledde dem lite 
grann under det praktiska arbetet på gården med att hitta 
halta kor, såg till att maten var god, gav dem hemläxan. 
Det blev toppenbra! De tänkte till, fick lite ny kunskap, 
kunde redan en del av materialet och fick träffa folk från 
en annan gård och diskutera. De var nöjda.

En FOKUS-kurs kan med fördel hållas tillsammans 
med till exempel en foderrådgivare eller kanske en klövvår-
dare för att på så vis knyta samman nätverket runt gårdarna.

Hälsopaket mjölk (HPM) består av tre delar egentligen: 
en engagerad nötveterinär, personalen från en intresserad, 
stor, modern gård och ett antal vetenskapligt grundade 
checklistor. Och det viktigaste av allt glömde jag nästan: ett 
ändrat synsätt på rådgivningen så att det är utgående från 
personalen som får sköta snacket och själva tala om vad de 
vill ha hjälp med. Jag är inte där för att tala om för dem vad 
de ska förändra. Det vet de redan. Återigen påminner jag 
om att du inte kan förändra en annan människa. För att 
klara av detta har en del av utbildningen inom Hälsopaket 
Mjölk bestått i samtalsteknik och att lära sig lyssna.

Först gäller det att få en kund att nappa på att vilja 
köpa rådgivning i form av Hälsopaket Mjölk. Det har gått 
väldigt lätt. I flera fall har jag bara hunnit inleda så har 

FOKUS-kurser och HPM 

Mats Scharin, leg veterinär
Distriktsveterinärerna
Ludvigsbergsvägen 12, 81831 Valbo
Mats.scharin@dv.sjv.se
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djurägaren sagt ”Javisst, det vill jag ha” och jag har nästan 
blivit lite snopen. Jag menar då har jag inte ens hunnit 
berätta att LRF subventionerar rådgivningen med 66% upp 
till 20 timmar! Nåväl efter det jakande svaret kommer vi 
överens om datum för första träffen då hela personalen ska 
vara närvarande och jag ordnar med fullmakt, planritning 
med mera så att jag kan förbereda mig. 

Förberedelsen tar 2–4 timmar och är en datagransk-
ning där jag kan bilda mig en uppfattning om nuläget i 
besättningen. Fråga siffrorna kallar vi det.

Har någon av er läst författaren Arne Dahls deckare om 
A-gruppen? Då vet ni att det finns en kriminalare där som 
heter Viggo Nordlander och att bland det vanligaste han 
säger är ”HÅLL KÄFTEN”.

Jag har funnit att det viktigaste i konsultarbetet med 
Hälsopaket Mjölk är just det: att HÅLLA KÄFTEN! Ni 
som känner mig vet att det för mig inte är den naturligaste 
situationen… Men den är framgångsrik. Jag inleder samta-
let med att förklara att Hälsopaket Mjölk går ut på att vi ska 
arbeta med några få fokusområden som personalen själva 
känner att de vill arbeta med, att vi tillsammans ska sätta 
upp nåbara mål för arbetet och att arbetet bedrivs under ca 
1 år och sedan är avslutat. Om man så vill kan man därefter 
gå in i ett nytt Hälsopaket med ett nytt fokusområde. 

Sedan gäller det att få dem att tala genom att själv tiga 
och att spegla vad de säger, bekräfta dem och sammanfatta 
vad man hör dem säga. Det är fascinerande att sitta tyst 
och höra hur personalen pratar och kommer med många 
kloka idéer. Det visar sig då att det kommer fram väldigt 
mycket som de funderat på och som de kan. Fråga perso-
nalen kallar vi denna del.

Men djuren då? Jo, vi har en punkt som heter Fråga djuren 
också. Jag går då runt i besättningen först med persona-
len och sedan för mig själv där jag med hjälp av centralt 
framtagna checklistor kontrollerar hur det ser ut. Efter en 
del kompletteringar har jag därefter en bra bild över hur 
vi ska angripa de fokusområden som personalen vill att jag 
ska arbeta med. Ofta diskuterar jag gården med någon av 
mina HPM-kollegor för att stämma av att jag tänker rätt.

Vid en andra träff lägger jag så fram mina förslag till 
förändringar och jag brukar trycka på att det är just förslag 
och att de är de själva som måste se till att åtgärderna görs 
och att de ser till att någon ansvarar för det. För mig kan 
det vara uppenbart vad som borde göras först men för 
djurägaren finns andra prioriteringar vilket gör att just 
den detaljen kanske blir klar sist. Det spelar inte alltid roll, 
men jag trycker på att vissa åtgärder är viktigare än andra 
för att man ska kunna uppnå de mål man satt upp. Här 
fortsätter dialogen mellan mig och personalen och vissa 
justeringar får göras.

För att arbetet ska flyta på följer jag upp hur det går 
efter 3–6 månader och då ett år gått görs en ny genomgång 
med besättningen då jag frågar siffrorna, personalen och 
djuren igen och ser hur det gått, vilka mål har vi uppnått? 
Vilka har vi inte klarat av och isåfall varför? 

Mitt arbete är konsultens inte besättningsveterinärens. Om 
det behövs löpande veterinärt arbete får man låta gårdens 
besättningsveterinär sköta detta eftersom man inte kan 
hinna båda delarna. Jag har upplevt att det är en stor fördel 
att arbeta med Hälsopaket mjölk i gårdar som ligger utan-
för mitt eget distrikt. Jag tror att personalen lyssnar bäst på 
en person som kommer utifrån, som är objektiv. 

Om man ska börja med FOKUS-kurs eller Hälsopaket 
mjölk i en besättning får man avgöra från fall till fall. De 
båda arbetsmetoderna kompletterar varandra. Eftersom 
man behöver personal från flera gårdar på en FOKUS-kurs 
kan den väcka intresset på en gård som ännu inte börjat 
med Hälsopaket mjölk.

Jag vill sammanfatta vitsen med FOKUS-kurser och Häl-
sopaket mjölk att det är ett material som möjliggör för en 
djurägare att förändra sig. OM han/hon VILL! ÄNDRA 
SIG! Min uppgift är att se nuläget och med utgångspunkt 
från veterinär kunskap ge förslag på vad man kan göra för 
att komma till ett annat, bättre läge. Men det är inte jag 
som kan göra jobbet, det får de göra själva.

Summary
I have been working with the new instruments in dairy 
management called FOKUS-courses and Health-package 
milk. They are released by the Swedish dairy association in 
order to get an improvement in animal wealth fare through 
an improved quality in the veterinary advisory work in 
collaboration with LRF. One of the main differences with 
Health-package milk is that it’s the farm-owner and his 
staff that tells the consultant veterinary what topics to 
focus on and which goals to achieve. The vet works more 
as a consultant and has to gain a new skill to listen to and 
reflect what the staff tells you. The material also consists 
of several checklists that have a scientific base which makes 
them objective enabling you to show how the current situ-
ation is on the farm.

The FOKUS-courses provide you with 15 different 
topics to educate the staff on. Everything well prepared 
and correct for you just to start talking.
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På morgonen den 24 november 2009 publicerade 
Ekot Djurrättsalliansens kampanjmaterial. Under 
två år hade Djurrättsalliansen enligt egna uppgifter 

dokumenterat förhållandena på 100 svenska grisgårdar. 
Detta hade skett genom att utan ägarnas kännedom eller 
medgivande gå in i stallarna och filma (1). 

Nyheten fick, inte minst genom Ekots och P1:s höga 
trovärdighet, ett enormt genomslag och dramaturgin för 
ett klassiskt mediadrev följdes. 

Djurrättsalliansen är en djurrättsorganisation vars mål 
bland annat är upphörd uppfödning av djur för livsmed-
elsproduktion. Second Opinion som oberoende granskar 
journalistik och nyhetsflöde, analyserade Ekots publicering 
av Djurrättsalliansens material (2). Second Opinion var 
mycket kritiska till hur Ekot publicerade kampanjmateria-
let från en organisation som anser det fel att äta kött och 
som öppet stöder olagliga metoder att ”befria” djur (3). 
Second Opinion riktade kritik mot att Ekot inte informe-
rade om att materialet var en del av den organisationens 
kampanjmaterial. Vid en genomgång av bildmaterialet 
kunde näringen konstatera att bilder manipulerats, att 
foton som påstods tagna på en gård inte kom därifrån och 
att exempelvis påstådda bölder var normala kroppsdelar 
på okastrerade handjur.

Oaktat detta måste man ändå fråga sig varför publiceringen 
fick ett sådant totalt genomslag. En fråga som infinner sig 
är givetvis vilken bild vi som arbetar inom livsmedelspro-
duktionen har förmedlat av den svenska djuruppfödningen 
och hur väl bilden stämmer med verkligheten.

Svenska Djurhälsovårdens veterinärer som arbetar med 
gris besökte under den följande veckan samtliga utpekade 
besättningar som är medlemmar hos Svenska Djurhälsovår-
den, vilket var 83 av 91 besättningar. Av dessa besättningar 
godkändes 77 ur djurskyddssynpunkt. Endast 6 av dessa 
83 godkändes ej vid denna första inspektion. De 8 besätt-
ningar som ej var anslutna till Svenska Djurhälsovården 
besöktes av besättningsveterinär, djurhälsoveterinär eller 
länsstyrelsens djurskyddshandläggare. På endast en av dessa 
åtta besättningar bedömdes djurskyddet som ej godtagbart. 
Det hämtningsstopp som slakterierna infört efter publi-
ceringen kunde därmed hävas. Siffrorna talar sitt tydliga 
språk. Svenska Djurhälsovården är mycket tydlig med att 
den bild som Djurrättsalliansen förmedlade av svensk gris-
uppfödning inte stämmer överens med verkligheten.

Besök från länsstyrelsens djurskyddshandläggare och 
länsveterinärer utfördes i mycket varierande utsträckning. 
Tillvägagångssättet vid dessa besök har också varierat. I 
något län har exempelvis djurskyddshandläggare, länsve-
terinär samt kriminalpolis gemensamt besökt flertalet av 
de utpekade besättningarna. 

Resultat från dessa offentliga kontroller har också varit 
mycket varierat. Länsstyrelserna uppmärksammade dock 
att användning av för lite strömedel var en ganska syste-
matisk brist i de grisbesättningar som kontrollerades (4). 
Användning av strö till grisar har därför getts stort utrymme 
i de kalibreringskurser som finns beskrivna nedan.

Tredjepartscertifiering ett krav för slakt
Tre dagar efter Ekots publicering beslutade de svenska 
slakterierna om att en tredjepartscertifiering av grisupp-
födningen skulle införas. En arbetsgrupp tillsattes som tog 
fram grundkraven för vad certifieringen skulle innehålla. 
LRF:s dotterföretag Svenskt Sigill fick i uppgift att utforma 
själva standarden. Grundcertifiering Gris som den kom 
att heta utformades som en del av IP SIGILL-standarden 
som bygger på IP SIGILL allmänna villkor. Efterlevnaden 
kontrolleras genom revision av oberoende kontrollorgan.

Djurskyddsdeklarationen – ett veterinärt ansvar
Det politiska gensvaret på Djurrättsalliansens bilder blev 
mycket stort. Från myndigheternas sida blev svaret den 
Djurskyddsdeklaration som sedan 1 juni 2010 skall utfär-
das av den veterinär som ansvarar för villkorad läkemedel-
användning i grisbesättningar. När en förskrivningsperiod 
inleds skall veterinären skicka en anmälan till länsstyrelsen 
om detta. Till denna skall en Djurskyddsdeklaration bifogas 
som bekräftar att ”djurhälsa och djurskydd i besättningen 
är sådant att det är lämpligt med villkorad läkemedelsan-
vändning”. (SJVFS 2010:17 Saknr D9, kap 4)

I samband med att kravet på Djurskyddsdeklaration 
infördes togs en vägledning fram. I vägledningen informe-
ras allmänt om villkorad läkemedelanvändning. Det finns 
anvisningar för bedömning av djurskyddet i samband med 
att Djurskyddsdeklarationen används och hur den kommer 
att användas av länsstyrelserna. 

Djurskyddsdeklarationen fungerar som ett instrument 
för besättningsveterinären att ”scanna” och dokumentera 
djurskyddet i besättningen. Genom att hålla djur i en sund 
och god miljö minskar risken för sjukdom. Genom att 

Djurskyddet i svenska grisbesättningar
– ett år efter mediakrisen 

Gunnar Johansson
Leg. veterinär, specialistkompetens i svinens sjukdomar
Svenska Djurhälsovården
Linköping
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ställa krav på djurmiljön för att kunna bevilja villkorad 
läkemedelsanvändning finns ytterligare ett medel att rätta 
till tveksam djurmiljö och ytterligare minska antibiotika-
förbrukningen. Djurskyddsdeklarationen kan därigenom 
bidra till att minska risken för antibiotikaresistens hos 
bakterier. Djurskyddsdeklarationen blir även ett verktyg 
för länsstyrelsens tillsyn över djurhälsopersonal.

Kalibreringskurser för kontrollanter och veterinärer
I samband med att djurskyddsdeklarationen introducera-
des, anordnades ett antal kalibreringskurser för veterinärer 
och djurskyddshandläggare (5). Målet var en samsyn av hur 
djurskyddet i grisbesättningar skall bedömas och att läns-
styrelsens djurskyddshandläggare, besättningsveterinärer 
och revisorer av tredjepartscertifieringen om möjligt har 
samma uppfattning om var ”ribban skall ligga”.

Sveriges mest kontrollerade företagare?
Under hösten 2010 pågår arbetet med certifieringen av 
grisuppfödningen som bäst. Merparten av grisuppfödarna 
hade i september anmält sig till certifieringen. Kurser för 
grisbönderna kommer att genomföras under hösten 2010 
och våren 2011. Svenska Pig tillsammans med Svenska 
Djurhälsovården ansvarar för dessa kurser. Kurserna förkla-
rar innebörden av certifieringen och vilka regler som gäller 
kring djurskydd, läkemedelshantering, hygien och annat.

De veterinärer som arbetar med villkorad läkemedelsan-
vändning i grisbesättningar är från och med juni 2010 skyl-
diga att utfärda en djurskyddsdeklaration för att villkorad 
läkemedelsanvändning skall medges. Flera länsstyrelser har 
intensifierat kontrollen av grisföretagarna.

I en normal grisbesättning kontrollerar i dag besätt-
ningsveterinären och djurhälsoveterinären djurskyddet 
regelbundet. Vid villkorad läkemedelsanvändning skall 
besättningen besökas minst var 5-8: e vecka. Från 1 januari 
2010 har veterinärer och övrig djurhälsopersonal en utökad 
anmälningsplikt när det gäller bristande djurskydd genom 
en ny 28 a § i djurskyddslagen (1988:534). Anmälan skall 
ske redan när djurhälsopersonal ”… finner anledning att 
anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna 
lag, …”. En revisor från ett oberoende kontrollorgan kon-
trollerar att kraven i certifieringen följs och länsstyrelsens 
djurskyddshandläggare skall göra oanmälda besök. Vid 
länsstyrelsernas tvärvillkorskontroller kontrolleras också 
delar av djurskyddet. Till detta kommer den kontroll som 
görs vid slakt av officiella veterinären på slakteriet.

Förhoppningsvis kan Djurrättsalliansens kampanj och 
den efterföljande mediakrisen även få positiva konsekvenser. 
Alla vi som arbetar i grisbesättningar har nog självkritiskt 
funderat över vår integritet och var vår djurskyddsmässiga 
ribba ligger. Krisen har utan tvekan satt fart på den etiska 
debatten kring villkoren för vår livsmedelsproduktion. De 
kalibreringskurser som genomförts har bidragit till ökad 
kommunikation mellan veterinärer, djurskyddshandläggare 
och revisorer av certifieringen. Jordbruksverket har också 
på ett tydligt sätt tillsammans med näringen markerat på 
vilken nivå djurskyddet minst skall ligga.

Sammanfattning
Djurskyddet i svenska grisbesättningar har varit i fokus 
sedan Ekot den 24 november 2009 publicerade material 
som organisationen Djurrättsalliansen samlat genom att 
filma i ett 100-tal svenska grisbesättningar. Reaktionen på 
materialet blev mycket kraftig och vi har i dag system på 
plats för att ytterligare säkra och dokumentera djurskyddet 
i svenska grisbesättningar. Det rör sig främst om branschens 
egen tredjepartscertifiering och den djurskyddsdeklara-
tion som besättningsveterinären är skyldig att utfärda vid 
villkorad läkemedelsanvändning. Kalibreringskurser för 
veterinärer, länsstyrelsepersonal och revisorer har genom-
förts. Genom dessa kurser har det blivit tydligare på vilken 
nivå djurskyddet minst skall ligga.

English summary
The welfare in Swedish swine herds has been a focus of 
attention since the radio program Ekot on November 24, 
2009, broadcasted material from the organization Djur-
rättsalliansen. This material had been collected on film 
from around one hundred Swedish swine herds. There 
was a very strong public reaction to this material, and as a 
result today there are systems in place designed to further 
secure and document animal welfare in Swedish swine 
herds. This system consists primarily of a third party cer-
tificate from the trade itself, and the welfare declaration 
which the herd veterinarian is obliged to issue to allow 
the farmer to distribute veterinary drugs and medication 
himself. Courses to achieve a standardized system has been 
held for veterinarians, staff from the county administra-
tion and auditors. These courses have clarified on which 
minimum level the animal welfare should be considered.

referenser:

1. www.ettlivsomgris.se\kampanjen

2. www.second-opinion.se

3. Svenska Djurhälsovårdens Vårkonferens, Djurönäset 17-18 mars 
2010 

4. Jordbruksverkets sammanställning genom telefonintervjuer, per-
sonligt meddelande Alexandre Barchiesi september 2010

5. S. Fredriksson: 400 personer redo att göra en djurskyddsdeklara-
tion. Svensk Veterinärtidning nr 11 2010



veterinärkongressen 2010 213

DJURSKYDDSDEKLARATION
- grisproduktion
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Enligt 4 kap 6 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om 
läkemedel och läkemedelsanvändning

Grisarnas allmänna tillstånd m.m.

Grisarna har godtagbart hull
Kan ej 
bedömas

Gård *

Stall *

Avd *

Grisarna har en tillfredsställande klövstatus

Gård *

Stall *

Avd *

1

2

Grisar som är skadade eller sjuka har fått nödvändig 
vård och hålls på lämpligt sätt. Döda grisar har 
avlägsnats från djurutrymmet inom rimlig tid

Gård *

Stall *

Avd *

3

Inhysning

Samtliga djur hålls lösgående (undantag framgår av 
vägledningen)

Gård *

Stall *

Avd *

Grisarna har tillräckligt med utrymme

Gård *

Stall *

Avd *

4

5

Renhållning och strö

Hygienen på djuren och i djurutrymmen är 
tillfredsställande

Gård *

Stall *

Avd *

Strömedel som används har god hygienisk kvalitet 
och tillgodoser djurens sysselsättnings- och 
komfortbehov.

Gård *

Stall *

Avd *

6

7

Som förskrivande veterinär bedömer jag att djurskyddsförhållandena i 
denna besättning medger att villkorad läkemedelsanvändning kan ske 

Underskrift av förskrivande veterinär

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

NejJa
Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

NejJa

NejJa

NejJa

NejJa

NejJa

NejJa

Ja Nej
Ja, godtagbar 
åtgärdsplan finns

Djurägare/företag

PPN

Typ av produktion

Besöksdatum

Gårdsnamn * Stall * Avdelning *
Fastighetsbeteckning gård 1

Fastighetsbeteckning gård 2

Fastighetsbeteckning gård 3

* Uppgifter om gård, stall och avdelning ifylls endast i det fall anmärkningar noterats (nej-ruta ikryssad)

* Uppgifter om gård, stall och avdelning ifylls endast i det fall anmärkningar noterats (nej-ruta ikryssad)

* Uppgifter om gård, stall och avdelning ifylls endast i det fall anmärkningar noterats (nej-ruta ikryssad)

* Uppgifter om gård, stall och avdelning ifylls endast i det fall anmärkningar noterats (nej-ruta ikryssad)

Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

Kan ej 
bedömas

Kan ej 
bedömas

Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

Kan ej 
bedömas

Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

Kan ej 
bedömas

Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

Kan ej 
bedömas

Åtgärdsplan finns

Åtgärdsplan finns inte

Kan ej 
bedömas

Veterinärens telefonnummer

2010-06-01

Bilaga.  Sidan 1.
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Bilaga.  Sidan 2.

Övriga observationer

Djurhållarens underskrift

Datum Underskrift

Namnförtydligande

Noteringar och upplysningar

Jag har tagit emot denna Djurskyddsdeklaration och har informerats om att den kan komma att användas av länsstyrelsen för 
att bedöma behovet av offentlig djurskyddskontroll på anläggningen

2010-06-01



veterinärkongressen 2010 215

Sammanfattning
Förtroende för de livsmedel vi väljer och rätten att välja 
är viktiga för oss som konsumenter. I LRF: s konsument-
studier under 2000-talet har livsmedelssäkerhet, som sal-
monellafrihet, haft högsta prioritet, men hur livsmedlen 
produceras har stor betydelse. Matens kvalitet är ju inte 
bara egenskaper som smak, hälsoaspekter, mörhet och till-
satser utan ju mer kunskap och historia som finns bakom 
en råvara desto mer attraktiv är den att handla och tillaga. 
En alldeles överväldigande majoritet av svenska konsu-
menter vill ha märkning med ursprungsland, som en viktig 
aspekt för att kunna göra medvetna val. Under senare år 
har även närproducerat fått ett ökat fokus. Hur frågorna 
rangordnas av medvetna konsumenter kring zoonoser, 
miljö, etik, djurhållning, bekämpningsmedel, GMO etc. 
påverkas av den aktuella debatten. Att kunna hålla det 
man lovar genom kvalitetssäkring blir allt viktigare som 
ett komplement till lagstiftningen och dess kontroll av 
livsmedelsäkerhet, miljö och djuromsorg. Tredjepartscer-
tifiering med oberoende kontroll av grisuppfödarna kräver 
idag en majoritet av svenska slakterier och många svenska 
mejerier har tredjepartcertifierat sina mjölkproducenter. 
Certifiering av djurtransporter och hantering i samband 
med slakt är på väg.

Bakgrund
Vi vet genom ett antal genomförda undersökningar genom 
åren att en stor majoritet (70–98 procent, beroende på 
vilka livsmedel det gäller) av Sveriges konsumenter vill 
veta matens ursprung och skulle välkomna en lagstiftning 
beträffande ursprungsmärkning på alla livsmedel. Idag styrs 
märkningen av en blandning mellan lagstiftning och frivil-
liga överenskommelser. Nordiska undersökningar visar att 
även i våra grannländer vill man ha en tydlig ursprungs-
märkning och ett liknande intresse finns hos konsumen-
terna i andra EU-länder. EU-parlamentet har under året 
gett stöd för en obligatorisk ursprungsmärkning av livs-
medel. Idag finns bara krav på ursprungsmärkning för rent 
nötkött, ägg och fisk

I januari 2010 genomfördes en konsumentstudie av 
Djurskyddet Sverige som en del av Djurskyddets projekt 
Djurvänlig konsumtion. Studien delfinansierades av Kon-
sumentverket. Slutsatserna av konsumentstudien kan sam-
manfattas som följer:

• Fler än åtta av tio tycker det är viktigt hur djuren fötts 
upp, transporterats och slaktas

• Två av tre tycker det är viktigt med märkning av 
ursprungsland

• Två av tre tycker det är svårt att hitta information på 
produkten

• Åtta av tio vill ha mer information om djurhållningen 
(jämför äggmärkningen)

• Pris är viktigt, men nästan lika viktigt är närodlat
• Tre av fem har felaktig eller ingen uppfattning om svensk 

djurskyddslagstiftning

En ärlig ursprungsmärkning bör ange var djuret är fött 
uppfött och slaktat. På det sättet kan man som konsument 
välja mat utifrån sina egna värderingar och aspekter som 
till exempel djurskydd, miljö och transporter. Genom att 
märka med fött, uppfött och slaktat får jag även besked om 
djuret har transporterats flera gånger i sitt liv. Idag transpor-
teras en stor mängd grisar och kalvar för vidareuppfödning 
i andra länder. Vill man köpa italienskt, danskt eller tyskt 
ska man enkelt kunna göra det, vill man köpa svenskt ska 
man kunna göra det också. Vill man välja bort något land 
ska man också kunna göra det.

År 2006 lovade Svensk Dagligvaruhandeln, SDH och 
Livsmedelsindustrin, LI att man skulle arbeta för en tydlig 
och enhetlig frivillig linje när det gäller ursprungsmärkning 
på de livsmedel som inte täcks av lagstiftning. Men de 
riktlinjer som togs fram talar bara om hur man ska märka 
men ger inga löften om att man ska ursprungsmärka. De 
frivilliga riktlinjerna säger att om man ska märka så ska man 
vara konsekvent och utgå från konsumenten. När det gäller 
kött så kan man märka var djuret är uppfött och slaktat eller 
alternativt bara var det är slaktat. Detta räcker inte för den 
medvetna konsumenten och stämmer inte heller med EU:s 
riktlinjer. Min Mat:s butiksstudie som genomfördes 2008 
på 20 olika produktkategorier inom främst grillsortimentet 
visar att de flesta produkter är märkta med ursprung, fast i 
många fall på ett vilseledande sätt. Undersökningen visade 
också att detaljhandelns egna varumärken, EMV var sämre 
märkta än leverantörsvarumärkena.

Närproducerat är, för en majoritet i COOP-rapporten 
från 2009, producerat inom regionen Man vill premiera 
korta transporter, gynna lokala producenter och vill veta var 
maten är producerad. Men det har uppstått en diskussion 

Konsumentförtroende 
och konsumentens rätt att välja

Gunnela Ståhle
Ordförande Vi Konsumenter
Svenskt Sigill
www.gunnela.nu
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kring begreppet närproducerat. Vissa tycker att begreppet 
missbrukas. Kan man verkligen tala om närproducerat, 
när mjölken från korna i en region ibland transporteras 
långa sträckor till mejeriet och sedan tillbaka till butikerna i 
regionen. Men det är inte bara antalet mil som är avgörande 
för många medvetna konsumenter, utan hur och var maten 
är producerad. Känslan av att ha insyn och påverka eller 
det legitima i att gynna sitt lands eller regions jordbruk. 
Att känna att jag sympatiserar med de värderingar som 
styr odling och uppfödning. Vet jag namnet på bonden 
finns det dessutom någon som garanterar djurens skötsel 
och miljö. Även om vi vet att för klimatpåverkan, så har 
transporten liten betydelse för många livsmedel, så har den 
desto större betydelse för djuren som transporteras till slakt. 
Och i Sverige gäller max åtta timmar. 

”Grisskandalen” i november 2009 medförde ett krav 
från huvuddelen av svenska slakterier om en tredjepartscer-
tifiering av svenska grisuppfödare. Basen för en grundcerti-
fiering fanns redan inom Svenskt Sigill, som en del i LRF: 
samarbete med ICA. Denna utvecklades tillsammans med 
slakterierna till en basstandard som täcker in lagstiftningen 
kring djurskydd och livsmedelsäkerhet. Sedan 1 augusti 
2010 ska alla grisproducenter vara anslutna till grundcer-
tifiering Gris. Samtliga mejerier utom Arla är på olika sätt 
anslutna till IP Sigill. Vissa märker med Svenskt Sigill, 
medan andra utnyttjar certifieringen som kvalitetssäkring. 
Sigill- certifiering liksom den ekologiska produktionen, 
KRAV och EU-ekologisk, bygger på en oberoende tredje-
partskontroll. Kontrollen utförs av företag ackrediterade 
av SWEDAC.  

Och får vi som konsumenter hjälp i våra val? För alla de 
som bryr sig om hur djuren har det har Djurskyddet Sverige 
(www.djurskyddet.se) tagit fram en broschyr om djurskyd-
det i olika länder och vad de svenska märkningarna står för. 
KRAV, EU-ekologiskt och Svenskt Sigill bygger på kvali-
tetssäkring med en oberoende tredjepartscertifiering och 
har kriterier för miljöhänsyn, djurskydd och klimathänsyn. 
Men vår stora utmaning är sannolikt många konsumenters 
okunskap om hur produktionen går till och att jag som 
konsument ändå kan påverka genom mina val av livsmedel. 
Man talar ibland lite förnedrande om märkningsdjungeln, 
men en av djurskyddets, miljöns och klimatets värsta fien-
der kanske inte bara är priset på produkten, utan bristande 
information och kunskap.
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Introduction
A method for improving stallion sperm quality in sperm 
doses to be used for artificial insemination (AI) is neces-
sary for dealing with some stallion ejaculates. Single Layer 
Centrifugation (SLC) through species-specific colloids 
(Androcoll™-E) has been developed at the Swedish Uni-
versity of Agricultural Sciences, for selecting spermatozoa 
with good motility, normal morphology, intact plasma 
membranes and good chromatin integrity (1). Sperm 
capacitation status was not affected by SLC (2), and SLC-
selected spermatozoa functioned normally when used for 
intracytoplasmic sperm injection (3). The objectives of 
the current study were to (i) process “problem” ejaculates 
using SLC and to test the fertility of the SLC-selected 
spermatozoa by artificial insemination in mares.

Materials and methods
Five stallions were identified as having “problem” ejacu-
lates. Two stallions produced a large volume of semen with 
low sperm concentration; one produced a small volume of 
semen with low sperm concentration; one had low normal 
morphology and the last stallion was diagnosed with prob-
able ampullary stasis. Semen was collected by allowing 
the stallions to mount a phantom and ejaculate into a 
warmed artificial vagina. The semen was collected into an 
insulated warm glass bottle fitted with a filter to capture gel. 
Immediately after collection, the ejaculate was extended 
1:1 with warm extender (Kenney’s extender or INRA96) at 
35°C, and was subsequently extended to give an approxi-
mate sperm concentration of 100x106/mL. After layering 
aliquots of extended semen on top of Androcoll™-E, the 
preparations were centrifuged at 300g for 20 min and the 
resulting sperm pellets were resuspended in fresh extender 
for cooling and transporting as semen doses for artificial 
insemination.

Results
1) Nine mares out of 18 (50%) became pregnant after 
artificial insemination with SLC-selected sperm doses, 
compared to previous pregnancy rates from the same stal-
lions of approximately 20% with unselected sperm doses. 

Discussion
The results indicated that SLC-selected spermatozoa retain 
their functional ability and that sufficient SLC-selected 

spermatozoa could be recovered from “problem ejaculates” 
for artificial insemination. Furthermore, several types of 
“problem” ejaculates could be processed with a positive 
outcome in terms of pregnancies. 
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Demographics
The point at which a horse becomes “elderly” or “geriatric” 
is ill-defined. Nevertheless, the FDA and NHS regard geri-
atric human patients to be > 65 years old and comparisons 
between human and equine lifespans suggests that this 
equates to approximately 23 years in horses (1 equine year 
≈ 2.85 human years). Insurers in the UK however, appear 
to regard horses over 15 years of age as likely to require an 
increased level of veterinary care.

The 1998 NAHMS survey indicated that, in the USA, 
5.6% (1 in 18) of equids were ≥20 years old, a figure that 
had increased by 35% to 7.6% (1 in 13) in 2005. Pony 
breeds appear to live longer and the 1998 survey revealed 
as many as 1 in 7 ponies may be ≥20 years old.

Problems with ageing
Ageing essentially involves gradual and insidious develop-
ment of multisystemic failure of many organs and tissues 
and this will become problematic relatively early in life in 
some horses and later in others, especially when superim-
posed on pre-existing damage relating from other incidents 
and diseases earlier in life. Thus clinical manifestations of 
ageing are more closely related to individual’s circumstances 
rather than attaining a specific age. 

Several measurable pathophysiological consequences of 
ageing are recognised in horses such as decreased total body 
water and plasma volume; decreased exertional capacity 
as a result of reduced muscle mass and decreased aerobic 
capacity related to decreased maximal heart rate and poorer 
respiratory gaseous exchange; poorer immune function 
associated with decreased lymphocyte numbers (B and T, 
CD4 and CD8) and mononuclear cell function and poorer 
antibody response to influenza vaccination.

As a direct or indirect consequence of these, and other, 
factors, there are several reasons why older horses may be 
more prone to weight loss including:
• poor dentition
• failure to compete for food with other hoses when fed 

communally
• owner-concerns about laminitis (PPID) leading to die-

tary restriction 
• reduced fibre and protein digestibility
• relative malabsorption (intestinal insufficiency)
• reduced exercise levels leading to muscle catabolism
• increased susceptibility to infectious disease including 

parasitism
• hepatic insufficiency 
• neoplasia
• pituitary pars intermedia dysfunction
• insulin resistance 
• diabetes mellitus
• poorer thermoregulatory control
• chronic painful conditions (eg. osteoarthritis)
• chronic REM sleep deprivation due to reluctance to lie 

down

Initial Considerations of the Weight-Loss Case
Weight loss implies an imbalance between the supply and 
use of dietary energy and it is often helpful to consider the 
differential diagnoses for a weight loss case in the context 
of such fundamentals:

Investigation of Weight Loss in Geriatric Horses

Andy Durham BSc BVSc CertEP DEIM DipECEIM MRCVS
The Liphook Equine Hospital, Forest Mere, Liphook, Hampshire, GU30 7JG
(01428 723594) andy@TheLEH.co.uk

Approximate Age
Equivalence (NAHMS)

Human Equine
40 y 14 y
50 y 17 y
60 y 21 y
70 y 25 y
80 y 28 y
90 y 32 y

FUNDAMENTAL ORIGINS OF WEIGHT LOSS

Inadequate Energy Supply
1. inadequate dietary provision (e.g. poor management, bullying)
2. inability to consume an adequate diet (e.g. dental disease)
3. inability to digest and absorb nutrients from the diet (e.g. 

dental disease, enteropathy)
4. inability to metabolise (process, store and deliver) absorbed 

nutrients to the tissues (e.g. hepatic disease, insulin resistance)

Excessive Energy Expenditure/Losses
1. protein losing conditions (e.g. parasitism, enteropathy, blood 

loss)
2. chronic inflammation (e.g. infections, tissue damage)
3. chronic pain (e.g. osteoarthritis)
4. neoplasia
5. diabetes mellitus (often secondary to PPID)
6. exercise, lactation, pregnancy (less likely in elderly horses)
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In most cases the actual body weight is hard to deter-
mine with good accuracy and is, in any case, irrelevant in 
the establishment of weight loss unless you have previ-
ous records for the horse. Body condition scoring is a far 
more relevant means of assessment in establishment and 
monitoring of weight loss. Probably the most useful scoring 
systems are based on Henneke et al (1983) but may need 
adaptation for breed (eg TB type vs warmblood vs ponies 
vs donkeys). Modification of the original scoring system 
allows accurate and reproducible scores to be established to 
assess whether the horse in question actually has a potential 
problem, and if so, as a means of monitoring progress/
deterioration. The attached body condition scoring system 
from Pat Harris and Ray Geor was designed for use in TB 
types. Each of 6 features is scored between 1 and 9 and 
the average calculated to give a final body condition score.

From a clinical perspective, when presented with a 
horse with an owner-complaint of weight loss, the initial 
key questions that need to be asked and answered are listed 
in the box below:

Investigation of the Obscure Weight-Loss Case
There are a significant number of weight loss cases that 
appear to have an appropriate dietary intake and further-
more show no localising clinical signs of disease – perhaps 
clinically normal or showing no more than mild dullness/
vague lethargy. It is this latter group that will require a 
more considered diagnostic approach and the selection of 
clinicopathological aids is a vital part of their investigation. 
Although this discussion is directed at the clinicopatho-
logic investigation of these cases, the value of a detailed, 
systematic clinical examination cannot be overemphasised. 
Vague and non-specific weight loss cases are a significant 
diagnostic challenge and no opportunity should be missed 
to gather what may prove to be subtle but vital clinical diag-
nostic information (eg retinal degeneration as an early sign 
of motor neuron disease, enlarged mesenteric lymph nodes 
in alimentary lymphoma, mild distal limb thickening in 
thoracic lymphoma [hypertrophic osteopathy]).

In practice, cases of vague weight loss that have a 
medical cause without localising signs are predominantly 
enteropathies (small bowel) with hepatopathies also being 
reasonably common and occasional internal neoplasms 
(especially multicentric lymphoma and gastric squamous 

cell carcinoma) also being recognised. Other potential 
causes of weight loss in the absence of specific clinical 
signs include chronic infection (eg parasitism, abscessa-
tion), renal disease, grass sickness and equine motor neuron 
disease. Despite in depth investigation, some cases may 
remain without a specific ante mortem diagnosis due to the 
limitations of many tests used. Many may also have causes 
which are difficult or impossible to define – such as tem-
perament, age or perhaps subcellular biochemical pathol-
ogy for which we don’t yet possess diagnostic techniques. 

Clinical Approach to the Obscure Weight-Loss Case
Initial Clinical Pathology 
At the time of the initial fruitless examination and evalu-
ation of the case, collection of samples for preliminary 
testing is valuable to help direct and define any causal 
disease processes. 
Suggested minimal initial panel of tests in a weight loss 
case with no localising clues arising from the history or 
clinical examination:

1. Haematology (requires EDTA or citrated samples)

• anaemia – commonly seen in weight loss cases – if 
marked (eg PCV <22%; RBC < 5.0 x 1012/l) this should 
be considered in conjunction with a bone marrow aspi-
rate (see later) to differentiate regenerative and non-
regenerative anaemias.  
- non-regenerative anaemia is a very common, non-
specific finding in chronic weight loss cases and is not 
often very helpful in the differential diagnosis. This 
mild anaemia may result from chronic inflammatory 
conditions such as abscessation or infiltrative bowel dis-
eases, chronic renal failure (occasionally severe anaemia) 
or many forms of neoplasia (especially lymphoma) or 
simply malnutrition.
- regenerative anaemia is more diagnostically help-
ful and is suggestive of a chronic source of blood loss 
(eg. parasitism, gastric squamous cell carcinoma, gastric 
ulceration, splenic haemangiosarcoma) or haemolysis (eg 
immune mediated anaemia secondary to lymphoma, 
Piroplasmosis, Equine Infectious Anaemia).

Is the individual actually underweight?

If NO: reassure owner
If YES:

Is the individual actually consuming an appropriate diet 
for its expected physiologic requirements?

If NO: offer dietary advice
If YES:

Are there any clinical signs suggestive of a specific disease 
process? (eg diarrhoea, halitosis, nasal discharge, cough, 
photosensitation)

If YES: investigate the implicated body system (teeth, GI, liver etc)
If NO: see below

Major differential diagnoses in the obscure weight loss case

Common: Uncommon:
gastro-enteropathy abscessation/chronic infections

hepatopathy renal insufficiency

neoplasia grass sickness

parasitism equine motor neurone disease

- Full haematology and leucocyte differential - AST

- Total serum protein - GGT

- Serum albumin - AP

- Total serum globulins - creatinine

- Plasma fibrinogen - urea

- Serum amyloid A - glucose
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• Leucocytes – changes are common but rarely definitive
– neutrophilia – can be a feature of septic and non-septic 
conditions such as inflammatory bowel diseases, neopla-
sia (especially lymphoma), immune-mediated diseases, 
Cushing’s disease, chronic bacterial infections or simply 
a result of chronic stress. A band neutrophilia (left shift) 
is more suggestive of septic than non-septic conditions. 
- neutropaenia – common in acute sepsis (eg. colitis or 
acute septic effusions such as peritonitis) but uncommon 
in chronic bacterial diseases or neoplasia which have 
more relevance to this discussion. 
- Lymphocytosis – rare cases leukaemic cases of lym-
phoma may be seen with extremely high peripheral 
WBC counts (eg 50-100 x 109/L).
- monocytosis – monocytosis may be seen in associa-
tion with various inflammatory disease processes. This 
is often considered to be an indicator of chronicity 
although monocyte counts can sometimes be increased 
very promptly in various inflammatory and neoplastic 
conditions. 
- eosinophilia – contrary to popular belief is not spe-
cifically suggestive of parasitism or even generalised 
eosinophilic disease syndromes – little specific help. 
However, eosinophil numbers are frequently increased 
in intestinal diseases, allergic diseases, respiratory disease, 
skin and.

2. Proteins 
(requires plain serum for total protein, albumin, globulins and 
SAA; EDTA or citrated samples for fibrinogen)

Proteins show a circadian rhythm and may vary by as much 
as 10 g/L total protein over the day (high after hay intake). 
Monitoring should take this into account and standard 
timing of sampling with respect to feeding is important.
 
• albumin – is one of the most important parameters 

to look at in weight loss cases. Marked hypoalbumi-
naemia (eg. <20 g/L and as low as 6 g/L) strongly 
indicates protein losing enteropathy. Mild to moderate 
hypoalbuminaemia (eg. 20–28 g/L) also usually reflects 
enteropathy although realistic alternative explanations 
exist including chronic inflammation, effusion, chronic 
blood loss (eg. gastric squamous cell carcinoma) and 
hepatopathy. Rarely protein-losing nephropathies (eg 
glomerulonephritis) may be seen that may have quite 
marked hypoalbuminaemia. High albumin (>40 g/L) 
suggests dehydration.

• globulins – increased concentrations (>42 g/L) gener-
ally indicate hepatopathy, parasitism or chronic inflam-
mation although other causes are possible eg. neoplasia 
and immune mediated diseases. Further assessment of 
the globulin fraction via serum protein electrophoresis 
is rarely helpful and has little, if any, evidence basis.

• Fibrinogen – a sensitive but delayed indicator of 
inflammation/sepsis. Levels do in fact rise fairly rap-
idly and may be out of normal range within 12 hours 

of an inflammatory process but don’t peak until about 
48 hours. Concentrations > 10–12 g/L indicate severe 
inflammation and a guarded outcome. Infiltrative bowel 
disease cases sometimes have modest elevations as do 
many neoplasms.

• serum amyloid a is an acute phase protein found to be 
highly sensitive and responsive to inflammatory reactions 
and offers a further valuable means of identifying inflam-
mation/infection/neoplasia. Usually levels are close to 
zero and may rapidly increase to several hundred in the 
face of inflammation.

3. Initial simple biochemical ‘screening tests’ 
(requires plain serum or heparinised plasma for most biochem-
istry; oxalate-fluoride samples for glucose)

• aspartate Transaminase (asT) – can arise from many 
tissue sources but elevated plasma levels are usually of 
hepatic and/or muscular origin (check with CK, GGT, 
and GLDH). Long t½ and slow to clear and can remain 
elevated for at least 1–2 weeks after resolution of the 
inciting cause.

• gamma glutamyl Transferase (ggT) – the most sensi-
tive indicator of hepatopathy (ie unusual to see a genuine 
liver disease case with a normal GGT) but raised GGT 
doesn’t rule out other problems – e.g. many gastroenter-
opathy cases have modest increases in GGT; also multi-
systemic eosinophilic disease or lipaemic infiltration of 
the liver in anorexic ponies. The pancreas contains higher 
concentrations of GGT than the liver but rare pancreatic 
adenocarcinomas probably only show high GGT if there 
is concurrent liver involvement. The kidney is also rich 
in GGT but this tends to be lost into urine rather than 
serum (see later). 

• glutamate dehydrogenase (gLdH) – might be included 
as a further specific indicator of hepatic disease.

• alkaline Phosphatase (aP) – potentially very useful in 
weight loss cases. Arises from many sources but high 
levels in adult horses are usually from hepatopathy (bil-
iary) and enteropathy cases. Nearly all hepatopathies 
show raised levels and more than half of enteropathies. 
NB. young, growing horses have normally high levels 
derived from bone sources. IAP isoenzyme may have 
dubious reliability.

• Creatinine & urea – insensitive indicators of renal dis-
ease but are highly likely to be raised if renal disease is 
severe enough to be causing weight loss. Weight loss 
is commonly the only clinical sign in equine cases of 
chronic renal failure (CRF) and polydipsia/polyuria are 
not very common. Urea is not uncommonly up to 9 or 
10 mmol/L in normal horses and can be raised a little 
further (eg 11–12 mmol/L) by wasting, dehydration 
(check urine SG) or high protein diets. Urea may be 
low (<3 mmol/L) in hepatic failure. A further potential 
source for confusion is high urea and creatinine as a 
result of acute renal failure (ARF) secondary to another 
underlying primary source of weight loss. Both severe 
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dehydration and hyperlipaemia may result from other 
disease processes and may trigger secondary ARF. 

• glucose – a persistent fasted hyperglycaemia indicates 
diabetes mellitus – most likely type 2 (associated with 
insulin resistance) and most likely secondary to Cush-
ing’s disease (although overall the vast majority of Cush-
ing’s disease cases are normoglycaemic). Alternative 
considerations of the cause of hyperglycaemia include 
acute stress/anxiety, alpha2 agonist sedatives or a cereal 
based feed in the previous 3–4 hours. Glucose is usually 
normal in hepatopathies but occasionally may be slightly 
low in severe cases.

Initial faecal examination
• Parasite eggs/larvae – an adult parasite burden is a pos-

sible cause of weight loss in adult horses but emergence 
of larval cyathostomes is far more likely cause of acute 
weight loss (esp young horses in winter that have been 
recently dewormed) usually but not always associated with 
diarrhoea. Generally however, there is a poor correlation 
between nematode egg counts and the parasitic burden 
in a horse

• sand – Chronic weight loss may result from abrasion and 
impaction within the colon. A large sand deposit in a 
faecal sample is supportive of the diagnosis but abdominal 
radiography is the diagnostic modality of choice.

• blood – faecal occult blood tests are not often helpful 
and poorly validated in horses. A positive may indicate 
gastrointestinal bleeding (NB may be intermittent) – 
NSAIDs, gastric ulcers, neoplasia or just prior rectal 
examination. Also high numbers of leucocytes in stained 
smears may be significant.

• Culture – Not very helpful and hard to recommend 
(Campylobacter sp. or Salmonella sp ? relevant)

Further Clinical Pathology 
Following consideration of the results from the above 
analyses, a selection of the following tests might then be 
considered to further refine the diagnosis.

1. Further serum biochemistry 
(requires plain serum or heparinised samples)

• bile acids – a useful test of liver function when liver 
enzymes (eg. AST, GGT, AP, GLDH) are found to be 
increased to help determine the functional consequence 
of the underlying liver disease. After excretion in bile, 
bile acids are reabsorbed into the circulation in the ileum 
and should then be removed from the portal circulation 
by the liver for recycling. The test is very specific for 
hepatic insufficiency but can sometimes be increased up 
to 10 or 20 umol/L from anorexia without liver disease 
(also often high in foals). 

• bilirubin – total bilirubin (T-Bil) is usually increased in 
hepatic failure and also in haemolysis and anorexia (and 
malabsorption?). The major fraction (>95%) of T-Bil is 
indirect (unconjugated) bilirubin that has not under-

gone hepatic metabolism; with a lesser fraction (<5%) of 
direct (conjugated) bilirubin that has undergone hepatic 
processing. Very high levels of TBil (>100 umol/L and 
sometimes >500) usually indicate haemolysis or biliary 
obstruction and can be differentiated by calculating the 
direct vs indirect fractions (haemolysis ≈ 5% direct vs 
biliary obstruction often up to 25–50% direct). Lower 
levels of TBil (30–150 umol/L) are harder to interpret and 
could indicate mild haemolysis, hepatocellular disease or 
simply anorexia. Occasionally modest hyperbilirubinae-
mia is the only clinicopathological finding in a weight loss 
case in the absence of anorexia, liver disease or haemolysis 
– could this be an early indicator of malabsorption??

• Creatine Kinase (CK) – often mildly increased (eg 
500–1000 iu/l) in weight loss cases perhaps as a result of 
muscle catabolism? Primary neuromuscular diseases such 
as polysaccharide storage myopathies or equine motor 
neuron disease may show mild to moderate increases in 
CK (and AST) and sometimes initially present as little 
more than weight loss cases.

• acid-base balance – a hyperchloraemic metabolic acido-
sis in the absence of an obvious cause such as shock or 
diarrhoea should raise suspicions of renal tubular acidosis 
which may present clinically only as weight loss and 
lethargy. Usually RTA cases are only mildly azotaemic 
and potassium levels are variable. 

 Hypoproteinaemic subjects may show mild metabolic 
alkalosis as proteins are acidic.

• Calcium – may be high in some cases of neoplasia (lym-
phoma, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma) as a 
result of secretion of parathyroid hormone related pep-
tide (PTHrp) or other cytokines. Total calcium (usu-
ally ≈ 3mmol/L) is often measured but can sometimes 
be misleading. Total calcium is often low in cases of 
hypoalbuminaemia due to loss of the protein bound 
fraction although ionised calcium may still be normal (or 
even high). Acid-base balance also affects protein bind-
ing (acidosis reduces protein binding and increases ion-
ised calcium, although total calcium remains normal). 
Therefore ionised calcium measurement is always prefer-
able (usually ≈ 1.5 mmol/L). Chronic renal failure is a 
further possible cause of hypercalcaemia in horses.

• Iron – low serum iron may be an indicator of inflamma-
tion in the horse as several mechanisms exist to sequester 
iron in the face of inflammatory challenge. Serum iron 
< 100 ug/dL (<18 umol/L) suggests inflammation. Iron 
deficiency is a possible, but less likely, explanation for 
low serum iron. Total iron binding capacity (TIBC) 
would be expected to be normal to high (>280 ug/dl or 
50 umol/l) in cases of iron deficiency but low in cases 
of inflammation.

2. Urinalysis

• specific gravity – Simple but very useful indicator of 
renal function. Can be anywhere from 1.004 to 1.060 in 
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healthy horses but if SG is >1.020 (hypersthenuric) then 
the kidneys must have significant concentrating ability 
ruling out renal failure. SG between 1.008 and 1.014 
(same as plasma = isosthenuric) suggests that the urine 
is neither being concentrated nor diluted by the kidney 
and is consistent with renal failure (check serum urea 
and creatinine). SG < 1.006 (hyposthenuric) indicates 
active water excretion by the kidney and usually indicates 
psychogenic polydipsia although could reflect rare cases 
of Diabetes insipidus. 

• Protein – Normally negative (or possibly a trace up to 
0.3 g/L). May find significant protein loss in urine (eg 
>10 g/L) in rare cases of glomerulonephritis or plasma 
cell myelomas or urinary tract haemorrhage, neoplasia, 
infarction or inflammation.

• ggT – High levels of GGT exist in proximal renal 
tubules and is released into urine in higher quantities 
with tubular damage – very sensitive (almost too sensi-
tive) and may be raised by subclinical renal insult. Nor-
mally urine GGT is similar to plasma range ie. up to 
30-50 iu/L and unlikely to be significant unless in the 
100s. Urine GGT should be interpreted in light of urine 
concentration – ie. a slight increase in GGT in con-
centrated urine is probably not significant. For further 
precision the GGT: creatinine ratio can be used (divide 
urine GGT [iu/L] by the urine creatinine [in mmol/L]; 
normal ratio is <5 iu/mmoL).

• Cells – Increased numbers of blood cells and/or casts 
is associated with urinary tract infection/infarction/
inflammation/neoplasia (NB dipsticks don’t differenti-
ate between blood, haemoglobin and myoglobin). Cases 
of renal neoplasia are likely to be unilateral and not 
associated with renal insufficiency – hence microscopic 
haematuria might be the only detectable change.

• glucose – Glycosuria in cases of diabetes mellitus, acute 
stress or alpha-2 agonist sedatives (renal threshold is 
usually between 10–13 mmol/L glucose in plasma)

3. Peritoneal fluid analysis

It is common to find horses with inflammatory bowel dis-
ease and other causes of hypoalbuminaemia that produce 
profuse quantities of peritoneal fluid that runs freely fol-
lowing the peritoneal tap procedure and tends to be quite 
dilute in terms of low cell counts and protein (a subclinical 
ascites).  A notable and frequent finding in weight loss cases 
but not very helpful specifically

• Cells – Usually peritoneal fluid has a WBC count of 2 
or 3 (< 5) x 109/L – mostly neutrophils (about 60-75%). 
Peritonitis consistently results in high neutrophil counts 
(eg. >50 and frequently >100 x 109/L). Borderline 
total nucleated cell counts around 5–20 x 109/L rep-
resent a modified transudate and are more difficult to 
interpret but clearly do infer intra-abdominal disease. 
Intra-abdominal neoplasia in horses is rarely specifically 

identifiable by a peritoneal tap and exfoliated neoplas-
tic cells.  However, mild to moderate increases in total 
nucleated cell counts and protein concentrations are 
often found but this is easily confused with low-grade 
septic peritonitis.  May detect intrabdominal haemor-
rhage eg. splenic/hepatic neoplasia although ultrasono-
graphic identification of free swirling echogenic fluid 
and confirmation that the spleen has not been inadvert-
ently sampled is important. Although the procedure of 
paracentesis itself has no effect on cell counts and pro-
teins even when repeated several times, it certainly will 
increase following accidental enterocentesis whereupon 
cell counts rapidly rise (often >100).

• Protein – normal total protein is < 15–20 g/L and rises 
with inflammatory (esp. septic) reactions eg. often 40-70 
g/l in septic peritonitis but abdominal abscesses and 
neoplasms have variable effect. Very common to see very 
dilute samples in weight loss cases (eg. protein 2 g/l).

• glucose – Should be at least similar to and usu-
ally slightly higher than blood concentration eg 5–7 
mmol/L. In septic and inflammatory conditions glucose 
falls often to trace levels but at least 2 mmol/L less than 
blood glucose value.

• Culture – difficult  – often negative growth.

4. Further speculative Procedures

Certain conditions may remain obscure despite extensive 
clinicopathologic screening – for example gastric squamous 
cell carcinoma and renal carcinoma cases frequently  show 
no specific clinical signs nor any specific abnormalities in 
clinicopathologic samples. Further targeted tests are there-
fore frequently indicated depending on previous results.

a) Gastroscopy
Gastric squamous mucosal and pyloric ulcers are highly 
prevalent in horses with weight loss but generally are more 
likely to be the result of a further causal process, rather 
than the cause of the weight loss per se. Nevertheless, a 
significant degree of ulceration merits specific treatment 
(omeprazole 1–4 mg/kg sid x 2–4 weeks) followed by reas-
sessment of the case.

Occasional cases of further gastric pathologies may also 
be detected such as gastric squamous cell carcinoma and 
gastritis. Slow gastric emptying (eg stomach remaining 
quite full beyond 24 hours of fasting) could imply impaired 
gastric emptying although there is probably significant 
normal variation is time to complete gastric emptying.

b) Ultrasonographic examination
Many causes of obscure weight loss relate to the abdominal 
cavity and therefore abdominal ultrasonographic examina-
tion is warranted (at least a quick check for pleural fluid 
should also be carried out). Frequent notable findings 
include intestinal wall thickening (wall >4 mm), increased 
peritoneal fluid volume or echogenicity and abnormal 
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tissue architecture suggestive of neoplasia, abscessation 
etc..(eg. spleen, kidneys).

5. Further Targetted Procedures

These may be applied depending on the results of previ-
ous tests.

a) Oral glucose tolerance test
It is perhaps a sad reflection that this crude test is still a 
major diagnostic tool in the investigation of equine malab-
sorption syndromes. It is a test of small intestinal absorp-
tion and has no relevance to large intestinal diseases. Flat 
curves (<+20% peak) nearly always reflect serious small 
intestinal disease although there are some instances of 
flat curves recovering. Intermediate curves (20–67% rise) 
are hard to interpret but do often indicate small intes-
tinal pathology and should be repeated in a few weeks. 
Normal curves (>67%) are reasonably reassuring. Severely 
hypoalbuminaemic cases may have depressed peaks (?bowel 
oedema) in the absence of SI pathology. Often normal 
horses peak between 90–150 minutes and peak may only 
be 60–70%. 
• 12 hour fast (allow water)
• Take ‘baseline’ OxF blood
• Give 1g/kg glucose as warm 20% solution by stomach 

tube (ie. 0.5 kg in 2½ litres for 500 kg)
• Take blood hourly for 5–6 hours (or just once at 2 

hours?) 

b) Tissue biopsies
Tissue biopsy enables an accurate diagnosis as long as a 
representative area is biopsied. Biopsies can be submitted 
for histopathology and culture.

i. Liver biopsy
It is possible to miss diseased tissue in localised hepato-
pathic disease but in reality the vast majority of hepatopa-
thies are reasonably diffuse. Nevertheless it may be best 
to collect at least 2 biopsies from different sites guided by 
ultrasound. Liver biopsy is an extremely safe procedure 
when performed ultrasound guided. Haemostasis is not 
usually a practical problem even if clotting times are pro-
longed. Liver biopsy is the gold-standard technique to help 
determine cause, prognosis and guide specific therapy of 
liver disease cases.

ii. Intestinal biopsy
- Duodenum – relatively simple to collect “grab-biopsies” 
during gastroduodenoscopy. Disadvantages are that the 
biopsies tend to be small and poor quality and that 
extensive (proximal) disease will be required for any 
chance of diagnostic success). Overall of highly ques-
tionable value.
- Jejunum/ileum – also relatively simple (although more 
costly) to perform using laparoscopic guidance. Full 

thickness biopsies can be collected easily and help diag-
nose inflammatory bowel diseases, lymphoma and other 
conditions (NB poor current awareness of normal vari-
ation).
- Colon/caecum – generally requires collection under 
general anaesthesia and therefore often a less attractive 
prospect unless clearly required and likely to be crucial 
in determination of therapy/prognosis.
- Rectum – simple and easy using specialised forceps 
(or possibly a bottle top!). Like duodenal biopsy, this is 
a test only for optimists. Certainly worth doing if the 
horse has (or has had) diarrhoea but false negatives are 
very common. Vast majority of biopsies give normal 
or non-specific results. Only around 1 in 4 cases of 
colonic disease is the diagnosis made ante mortem by 
rectal biopsy. False positives also sometimes arise – esp. 
with respect to eosinophils (eg. lots of eos found in 
biopsy but horse turns out to have lymphoma or liver 
disease – interpret with caution). May be worth collec-
tion for culture too?

iii. Bone marrow aspirate or biopsy
Worth doing in all cases of anaemia or persistently abnor-
mal leucocyte patterns. May help differentiate causes of 
anaemia – eg. chronic inflammation/neoplasia, chronic 
haemorrhage, iron depletion from chronic bleeding, mye-
lophthisis, leukaemias etc..

Biopsies/aspirates are best taken from the ventral ster-
num level with points of elbow or from the tuber coxae.

Technique  for aspiration:
- Clip, scrub and local
- Insert 18 to 21 g needle with stylet (spinal) until hit bone
- Steady needle and push through into sternum
- Attach 5–10ml syringe washed with EDTA
- Gently pull back plunger then release. Repeat if necessary
- Make immediate smear on glass slides and air dry

Marrow sample should look blood-like but you should see 
fatty or gritty elements when smeared.

Collection of core biopsies can be performed at the 
same site using  a Jamshidi core biopsy needle.
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Score
General 
Condition

Neck Shoulder Withers Ribs Loin Tailhead

9
Extremely 
Fat

Bulging fat 
along neck.

Bulging fat 
behind shoulders.

Bulging fat along 
withers.

Patchy fat appearing 
over ribs.

Obvious deep crease 
down back.

Bulging fat around 
tailhead.

Fat along inner thighs may rub together. Flank filled in flush with fat.

8 Fat
Noticeable 
thickening of 
neck.

Area behind 
shoulder filled in 
flush with body 
with fat.

Area along with-
ers filled with fat.

Difficult to feel ribs.
Crease down back evi-
dent.

Fat around tailhead 
very soft and flabby.

Fat deposited along inner thighs.

7 Fleshy

Visible fat 
deposits or 
lumps along 
neck.

Fat build-up 
behind shoulder.

Fat covering with-
ers is firm.

Individual ribs can 
still be felt, but 
noticeable filling 
between the ribs 
with fat.

May have slight inward 
crease down back.

Fat around tailhead is 
soft and rounded off.

Noticeable fat build up at several  sites of the body

6
Moderately 
Fleshy

Fat deposited 
along the neck 
and can be 
easily felt.

Fat deposited 
behind the 
shoulder and can 
be felt.

Fat deposited 
along withers and 
can be felt

Fat over ribs feels 
spongy.

May have slight inward 
crease down back.

Fat around tailhead 
feels soft and palpable.

Fat starting to be deposited at one or more sites

5 Moderate

Neck blends 
smoothly into 
body with 
some fat cover.

Shoulder blends 
smoothly into 
body.

Withers smoothly 
rounded over 
spinous proc-
esses.

Ribs cannot be visu-
ally distinguished but 
can be easily felt.

Back level.
Fat around tailhead 
beginning to feel 
spongy.

Shoulders and neck blend smoothly into body.

4
Moderately 
Thin

Neck some fat, 
not obviously 
thin.

Shoulder not 
obviously thin 
with some fat 
cover.

Withers not 
obviously thin, 
smooth edges 
but prominent.

Faint outline visible 
to the eye.

Slight outward ridge 
along back (negative 
crease).

Tailhead prominence 
depends on conforma-
tion. Fat can be felt 
around it.
Tuber coxae not dis-
cernible

Withers shoulders and neck not obviously thin

3 Thin

Thin, flat 
muscle cover-
ing, no raised 
muscle or fat.

Shoulder accen-
tuated some fat 
cover but thinner 
than is desirable.

Withers thin and 
accentuated with 
some although 
little fat cover.

Slight fat cover over 
ribs. Rib outline obvi-
ous to the eye.

Fat build-up halfway on 
spinous processes, but 
easily visible. Transverse 
processes cannot be felt.

Tailhead prominent, 
but individual verte-
brae cannot be identi-
fied visually.
Tuber coxae appear 
rounded but easily 
discernible.
Tuber ischii covered 
and not visually distin-
guishable.

Withers, shoulders and neck accentuated

2 Very Thin
Bones just 
visible.

Bone structure 
can be outlined.

Withers obvious, 
very minimal fat 
covering.

Ribs prominent, 
slight depression 
between ribs.

Slight fat covering over 
base of spinous proc-
esses, transverse proc-
esses of lumbar vertebrae 
feel rounded.
Spinous processes promi-
nent

Tailhead, tuber coxae 
and tuber ischii promi-
nent and obvious to 
the eye.

Animal emaciated.

1 Very Poor

Individual 
bone structure 
visible. Feels 
extremely 
bony.

Bone structure 
very visible and 
sharp to touch.

Bones easily vis-
ible. No fat. Razor 
like.

Ribs very visible and 
skin furrows between 
ribs.

Spinous processes pro-
jecting prominently. Ends 
feel pointed.

Tailhead, tuber coxae 
and tuber ischii pro-
jecting prominently 
and very visible.

Animal extremely emaciated: no fatty tissue can be felt.

Adapted from from Henneke et al 1983, (Kohnke 1992). Courtesy of Drs Pat Harris and Ray Geor. 
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För anteckningar:
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Introduction and Pathophysiology
Equine Cushing’s Disease is a common equine disorder 
involving dysregulation of the hypothalamic-pituitary-
adrenal axis. As it is specifically the pars intermedia of 
the pituitary gland that is affected, the condition is more 
precisely referred to as pituitary pars intermedia dysfunc-
tion (PPID). The secretory capacity of the pars intermedia 
in a normal horse is autonomously active and is control-
led by chronic inhibition by dopaminergic neurons from 
the hypothalamus. The primary pathophysiologic event 
in PPID is oxidative damage to these tonic inhibitory 
dopaminergic neurons leading to hypersecretion of the 
uninhibited pars intermedia and adenomatous hyperplasia 
within the pars intermedia (although the precise histopatho-
logic diagnostic findings are disputed). The main secretory 
products of the PI include alpha melanocyte stimulating 
hormone (α MSH), β endorphin, corticotropin-like inter-
mediate lobe peptide (CLIP) and some ACTH. The main 
source of ACTH in the equine pituitary gland however is 
the pars distalis which is unaffected in PPID. Nevertheless 
the adrenal cortex becomes hyperstimulated by the rela-
tively small increase in ACTH (from the pars intermedia) 
along with the synergistic adrenocorticotrophic effect of 
α MSH and β endorphin. The resulting increased cortisol 
secretion has no suppressive negative feedback effect on 
the pars intermedia as it only has this effect on the pars 
distalis. A further product of the pars intermedia is CLIP 
and this may have the additional effect of stimulation of 
pancreatic β-cells to secrete insulin. Insulin secretion may 
also be increased in response to insulin resistance induced 
by cortisol hypersecretion. Although in human Cushing’s 
disease cases elevated or high normal cortisol levels are 
typical, basal serum cortisol concentrations of PPID cases 
are indistinguishable from normal horses. However it seems 
that a loss of diurnal cortisol secretory rhythmicity is typical 
of PPID and there may possibly be further differences in 
plasma protein binding of cortisol.

The association between insulin resistance and PPID is 
contentious and ill-defined. It has been proposed that 
the endocrinopathy typified by PPID might cause insulin 
resistance via cortisol antagonism of insulin or possibly 
via mechanisms related to CLIP. Conversely it has also 
been proposed that pre-existing chronic insulin resistance 

might actually be a cause of PPID by promoting oxida-
tive damage to hypothalamic neurones. The possibility 
also exists that chronic/recurrent laminitis becomes a 
“driver” of insulin resistance perhaps via chronic stress/
pain. Although many horses with PPID are found to be 
insulin resistant, this is inconsistent and it is not uncom-
mon to encounter PPID cases without evidence of insulin 
resistance. Interestingly McGowan et al (2004) showed 
non-surviving PPID cases to have higher serum insulin 
than survivors. 

This raises the following unanswered questions:
Does IR only accompany PPID:
1. When the animal was already insulin resistant prior to 

developing PPID?
2. In a particular subset of PPID cases typified by a possibly 

different endocrine status?
3. Later in the normal progression of PPID? 
4. As a result of chronic laminitis in PPID?

Signalment of PPID Cases
PPID in horses is probably a normal ageing feature and 
the loss of inhibitory dopaminergic neurons is a result of 
oxidative damage. A diagnosis of PPID would be doubtful 
in a horse less than 10–15 years of age (although has been 
confirmed in horses as young as 7 or 8 years old), likely in 
a horse between 15–20 years of age, and highly likely in a 
horse > 20 years of age. There is no convincing gender or 
breed association.

Pituitary pars intermedia dysfunction 
(PPID, Equine Cushing’s disease)

Andy Durham BSc BVSc CertEP DEIM DipECEIM MRCVS
The Liphook Equine Hospital, Forest Mere, Liphook, Hampshire, GU30 7JG
(01428 723594) andy@TheLEH.co.uk
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Clinical signs
• Hirsutism 
 This is a very common finding in PPID disease cases, 

often starting in the early years by a slightly delayed shed-
ding of the winter coat in the spring/summer followed 
by retaining the coat and eventually resulting in a thick 
hair growth within a month or two of full clipping at 
whatever time of year.

• Laminitis/“Laminopathy”
 Laminitis is also a frequent feature of PPID cases, possi-

bly due to an effect of glucocorticoids and insulin resist-
ance. It is also common to see changes suggestive of 
laminitis when examining the feet of such cases despite 
a complete absence of a clinical laminitic history, and the 
term laminopathy has been used to describe such cases.

• Polydipsia/Polyuria
 This is a reasonably prominent feature of many cases 

but is not always well recognised by the owner. This 
may result from direct glucocorticoid effect on the renal 
tubules, or as a consequence of insulin resistance and 
type 2 diabetes mellitus or more rarely diabetes insipidus.

• Lethargy
 This is commonly present in PPID cases but not always 

well recognised as the owners might be forgiven for sup-
posing lethargy is simply associated with old age. Never-
theless the frequent improvement in this clinical sign in 
response treatment suggests that it is genuinely present 
and might perhaps be as a consequence of increased 
β-endorphin secretion from the pituitary gland. 

• Excessive sweating
 A fairly frequent feature, the cause of which is not 

entirely clear but may be related to dysregulation of 
thermal homeostasis and / or the potentiating effect of 
glucocorticoids on adrenoceptors in sweat glands. This 
clinical sign is particularly prominent associated with 
pain (e.g. laminitis) or sedation (e.g.α2 agonists) in PPID 
cases.

• Fat redistribution
 This is often evident in two manifestations. Firstly a gen-

eral potbellied appearance and secondly with fat redistri-
bution around the eyes. Although this latter feature has 
commonly been described as an increase in supraorbital 
fat pads, this is not a feature that this author would par-
ticularly associate with PPID. More suggestive, in my 
view, is the frequent finding of “bags under the eyes” and 
partial prolapsed of the 3rd eyeleids and I would regard 
this as almost pathognomonic for the condition. 

• Neurological signs
 These have rarely been reported in PPID cases, present-

ing with perhaps blindness, collapse or seizures presum-
ably associated with increased pressure on the base of the 
brain associated with the expanding pituitary gland.

• Susceptibility to Infection
 Although logical and commonly listed in the text books, 

this author believes this to be an unusual consequence of 
PPID. Occasional cases are seen with, for example, recur-
rent sheath infections, mastitis, or bronchopneumonia.

• Weight loss
 Although weight loss might occur from the catabolic 

effects of glucocorticoids, this is generally not marked 
unless diabetes mellitus develops or further unrelated 
issues arise such as dental disease etc...

Diagnostic Testing
A large number of possible diagnostic tests for PPID have 
been proprosed and investigated although a general lack of 
evidence for many precludes there widespread use. 
Although some simple tests such as plasma α-MSH and 
plasma β-endorphin concentrations appear well supported 
by published evidence, they are limited in availability at 
present. The four tests described below have gained good 
support from evidence based studies are are widely avail-
able:

1. Plasma aCTH concentration 
Technique
a) Collect sample anytime between 8.00 am and 5.30 pm 

(variable results can be obtained outside of these times due 
to circadian rhythms)

b) Collect sample in an edTa tube
c) Sample should be chilled as soon as possible following 

collection (certainly < 6 hours)
d) Plasma should be separated (by gravity or centrifuga-

tion) prior to dispatch to the laboratory (as haemolysis 
affects the result)

e) Sample should remain chilled en route to the testing 
laboratory (freezing is unnecessary)

Interpretation
Plasma ACTH is increased in the presence of pituitary 
hyperactivity. This may be caused by PPID but is also 
known to occur in most normal horses and ponies in the 
autumn. Although this has been considered a reason to 
avoid testing for PPID in the autumn, this potential prob-
lem may be overcome by applying properly derived season-
ally adjusted reference ranges. As an example of the seasonal 
effects the graph below depicts data derived from normal 
and PPID horses at different times of year. In southern UK 
there appears to be an increase in ACTH secretion in both 

Monthly ACTH concentrations in normal and PPID horses at Lip-
hook Equine Hospital (LEH). Note the 2 groups are discernable at 
all times of year as long as an appropriate seasonally-adjusted refe-
rence range is applied. 
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normal and PPID horses in the months of August, Septem-
ber and October. In direct contrast to previous advice, this 
information suggests that the autumn may in fact be the 
best time for diagnosis of PPID as the difference between 
normal and PPID horses is greatest then.

The possible effects of stress and/or pain (eg concurrent 
laminitis) on ACTH levels has not yet been fully evaluated.

2. overnight dexamethasone suppression test (odsT)
Technique
a) Collect a plain serum sample for baseline cortisol at 

approximately 5.00 pm
b) Following this, administer im or iv dose of 40μg/kg 

dexamethasone (10 mL of 2mg/mL solution per 500 kg)
c) Collect a 2nd plain serum sample approximately nineteen 

hours later (11.00 am the following day) for analysis of 
the post-dexamethasone cortisol concentration (the exact 
timing of this is not critical; 16 to 24 hours will probably 
suffice).
There are no special storage/postage requirements.

Interpretation
A normal horse is expected to have almost complete sup-
pression of endogenous cortisol in the 2nd sample and a 
cutoff of < 27nmol/L is generally applied. PPID is con-
sidered to be confirmed if the 19-hour sample contains a 
cortisol concentration greater than 27 nmol/L.

As with plasma ACTH concentration, the ODST 
may also be liable to false positive results in the autumn. 
Unfortunately as the ODST is a qualitative test it is not 
currently possible to reliably interpret results of this test 
in the autumn. The exact period during which false posi-
tives may be common has not been determined in the 
UK although results from Michigan (below courtesy of 
Dr Hal Schott) suggest that August to October should 
be avoided.

 3. TrH stimulation test
Although once advocated as a test wherein serum cortisol 
could be compared between samples taken before and 
15 to 60 minutes following a TRH bolus, this test has 
more recently been shown to be unable to differentiate 
normal from PPID horses. However, the test appears 
still to be valid when comparing plasma ACTH (rather 
than serum cortisol) before and 30 minutes following a 
TRH bolus. As a single resting plasma ACTH concen-
tration is well established as an excellent diagnostic test 
for PPID, the stimulation test is only recommended 
where borderline ACTH results are found from a single 
resting plasma sample. (N.B. collection and dispatch 
instructions should be followed as for ACTH described 
in previous section)

Technique
a) Collect a baseline EDTA plasma sample for ACTH
b) Inject 1mg TRH (5 x 200 μg vials “Protirelin”) iv
c) Collect a further EDTA plasma sample 30 mins later 

for assessment of post stimulation ACTH

Interpretation
PPID is indicated by either a baseline plasma ACTH value 
greater than the seasonally adjusted reference range (typi-
cally >30 pg/mL) and/or a post stimulation plasma ACTH 
value greater than 100 pg/mL. 

4. The combined TrH stimulation and dexamethasone 
suppression test
Although probably fairly reliable (except in the autumn), 
this test is rather cumbersome and expensive and therefore 
has not gained great popularity.

Technique
a) Collect a plain serum sample for basal cortisol (1) at 

9.00 am
b) Immediately following this, inject 40 μg/kg dexametha-

sone im/iv (10 mL of 2mg/mL solution per 500 kg)
c) Collect a further plain serum sample for cortisol (2) at 

12.00 noon 
d) Immediately following this, inject 1 mg TRH (5 x 200 

μg vials “Protirelin”) iv
e) Collect a further plain serum sample for cortisol (3) 30 

minutes after the TRH bolus (12.30 pm)
f ) Collect a further plain serum sample for cortisol (4) at 

9.00 am the following day

Interpretation 
PPID is confirmed if either or both of the following are 
found:
1) There is a >66% increase in serum cortisol between 

samples 2 and 3 (large response to TRH stimulation) 
and/or
2) There is a cortisol concentration >27nmol/L in sample 

4 (not suppressed by dexamethasone)

Results of ODST repeated monthly in 18 normal horses at University 
of Michigan. Note an unacceptably high rate of false positives 
occur between July and October inclusive suggesting that this test 
should be avoided then (data from Dr Hal Schott)
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Medical treatment of PPID
The value of medical treatment of PPID may be judged 
empirically according to perceived clinical response 
although monitoring of resting plasma ACTH can be 
useful as an objective measure of success in controlling 
pituitary hyperactivity and judgement of appropriate 
dosage. There have been some small studies published in 
the literature comparing the use of different drugs and 
pergolide has become the routinely preferred treatment 
for PPID. 

Specific medical treatment of PPID can be directed 
either at the pituitary gland or the adrenal gland. 

1. Pituitary modulation
Re-establishment of the inhibitory dopaminergic effect on 
the pituitary gland is the desired action performed by the 
drug Pergolide and this would be the favoured approach 
by most equine practitioners. The typical dose range is 
between 1–3 μg/kg orally once daily and success if often 
achieved in terms of clinical response and decreasing 
plasma ACTH concentrations. Occasionally higher doses 
are required and this author has used doses as high as 6 - 10 
μg/kg once daily in some cases. Some cases may lose their 
appetite when pergolide is first started but this is usually 
corrected when a lower dose is recommenced and, if nec-
essary, gradually and slowly increased. Other dopamine 
agonists that have been used less frequently include bro-
mocryptine and cabergoline. 

Cyproheptadine is also sometimes used as an alternative 
to pergolide although seems less popular and probably less 
effective. Cyproheptadine is a serotonin antagonist with 
additional effects as an antihistamine and anticholiner-
gic. Reduced ACTH secretion from the pars distalis of 
humans has been reported following cyproheptadine treat-
ment although no similar investigations of the pars inter-
media in horses have been published leaving significant 
doubt over its pharmacologic basis. Nevertheless benefits 
of cyproheptadine are described in horses receiving doses 
of 0.25 mg/kg po sid-bid.

2. adrenal gland modulation 
Three inhibitors of steroid biosynthesis have been used in 
horses: trilostane (1–1.5 mg/kg orally SID), metyrapone 
(2–4 mg/kg orally once daily) or aminoglutethimide (2–4 
mg/kg orally once daily). Again judgement of the value 
of these drugs is quite subjective, with no well control-
led objective studies available. This author would favour 
metyrapone due to a clinical impression of its effective-
ness, its mode of action as an 11 β-hydroxylase inhibitor 
(which is the enzyme that synthesises cortisol) and the 
successful enzyme blocking effect of metyrapone in human 
patients. Trilostane and aminoglutethimide work far more 
proximally in the adrenal corticosteroid biosynthesis chain, 
with aminoglutethimide blocking P450 side chain cleavage 
enzyme which converts cholesterol to pregnenolone and 
trilostane blocking 3 β hydroxysteroid deyhydrogenase 
which converts 17 hydroxy pregnenolone to 17 hydroxy 

progesterone. Nevertheless personal preference must play 
a large part of drug selection based on personal experience 
and notably trilostane has been subject to peer reviewed 
publications.

The costs of pergolide, cyproheptadine and trilostane 
are significantly different. Pergolide is by far the cheapest 
of the 3 drugs. Cyproheptadine is approximately 3 times 
the cost of pergolide; and trilostane is approximately 5 
times the cost of cyproheptadine and 15 times the cost of 
pergolide (Data from Centaur Oct 2009).

3. other aspects of management
As equine PPID cases are frequently recurrently laminitic, 
insulin resistant and possibly immunocompromised, other 
aspects of management relating to these issues are also 
generally applicable. Special diets are probably only needed 
if there is evidence of coexisting insulin resistance and/or 
weight loss.
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Clinical signs
Liver failure in the horse usually results in recognisable 
clinical signs as a result of compromise of the diverse func-
tions normally performed by this large abdominal organ. A 
variety of clinical problems are often recognised and may 
lead to a clinical suspicion of hepatic failure:

• depression
• weight loss
• anorexia
• abdominal pain
• photosensitisation
• diarrhoea
• central and peripheral neurologic dysfunction* 
• jaundice
• oedema
• pruritus
• coagulopathy (epistaxis)
• polydipsia/polyuria
• coronitis

(*marked depression, apparent confusion and disorientation, 
ataxia, blindness, headpressing, circling, persistent yawning, 
bilateral laryngeal paralysis, foot stamping and apparently 
motiveless wandering).

Many cases of liver disease however, are subclinical or 
result in very mild and vague clinical signs. It has been 
suggested that at least 60% of liver function must be lost 
before there is functional liver failure and consequent pre-
cipitation of clinical signs implying that liver disease is of 
much greater prevalence than liver failure. This has two 
important consequences: firstly, clinically normal horses 
may be suffering from liver disease; and, secondly, the 
presence of any overt signs of hepatic dysfunction implies 
a considerable degree of liver pathology which therefore has 
prognostic relevance. Given the relatively poor prognosis 
attributed to cases of clinically overt liver failure there may 
be considerable advantages in the identification and treat-
ment of subclinical hepatopathy cases and, as a clinician, 
one would therefore wish to be presented with subclinical 
cases rather than those already demonstrating signs sug-
gestive of liver failure. Although this is a choice that we 
are not able to make, we can at least choose not to delay 
the investigation of suspected hepatopathy cases purely 
because they are showing no clinical signs of hepatic failure. 

Hepatic encephalopathy (HE) reflects a spectrum of 
neurologic signs associated with acute and chronic hepatic 
insufficiency and portal-systemic bypass. Signs related to 
cerebral and brain stem dysfunction predominate although 
rarer signs such as laryngeal paralysis, dysphagia, gastric 
impaction, foot stamping and pruritus might result from 
disturbance of the peripheral nervous system. Horses with 
signs of HE have a poorer prognosis than those with liver 
disease without HE although the results of two studies indi-
cate that more than 40% of cases showing signs of HE can 
survive, justifying attempted treatment of the condition.

Neurons appear morphologically normal in the brains 
of subjects affected by HE although astrocytes frequently 
demonstrate nuclear enlargement, peripheral chromatin 
margination and prominent nucleoli (Alzheimer type II 
degeneration). Astrocytes are the only source of glutamine 
synthetase (converts ammonia to glutamine) in the brain 
and also play important regulatory roles in cerebral uptake 
of various substances from the blood as well as neuro-
transmitters, electrolytes and nutrients. The central patho-
logic feature of HE is disturbance of astrocyte cell volume 
homeostasis. Acute hepatic decompensation with HE is 
characterised by overt brain oedema, increased intracranial 
pressure and possible cerebral herniation, whereas chronic 
hepatic failure with HE is associated with chronic low grade 
astrocyte swelling in the absence of significantly increased 
intracranial pressure.

Although cases of HE are almost invariably hyperam-
monaemic, the finding of a poor correlation between serum 
ammonia concentration and severity of HE along with 
contrasting clinical effects of experimental administration 
of ammonia versus HE has lead to doubt regarding the 
pathogenic role of ammonia. However, there is compel-
ling evidence that increased cerebral ammonia is indeed 
the key primary pathophysiological event leading to HE 
and that blood and brain ammonia concentrations are 
weakly correlated due to increased blood-brain barrier 
permeability in HE. Astrocytic glutamine synthesis from 
ammonia is greatly increased in HE cases and glutamine is 
the likely ultimate cause of astrocyte swelling. Additional 
and sometimes interacting pathogenic roles are proposed 
for tumour necrosis factor-α, aromatic amino acids, man-
ganese, copper, phenols, benzodiazepine-like substances, 
mercaptans, short chain fatty acids, monoamines, neuros-
teroids, bilirubin and electrolytes. Hyperammonaemia is 
well recognised in horses with HE and one study identified 
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a high concentration of ammonia in the cerebrospinal fluid 
of a horse with HE. This author has identified increased 
cerebral manganese and normal copper concentrations in 
equine HE cases.

Clinicopathologic investigation of liver disease
The most common initial diagnostic method in subclini-
cal hepatopathy cases is analysis of blood samples. Bio-
chemical substances measured in the blood of suspected 
equine hepatopathy cases can be subdivided into substances 
reflecting damage to liver cells and substances reflecting 
impaired liver function. 

a. serum enzymes
Increased serum concentrations of several intracellular 
enzymes has been reported to be useful in establishing 
the diagnosis and prognosis of hepatopathies in the horse. 
These include alanine aminotransferase (ALT), alkaline 
phosphatase (AP), arginase, aspartate aminotransferase 
(AST), gamma glutamyltranferase (γGT), glutamate dehy-
drogenase (GLDH), iditol dehydrogenase (IDH) and lac-
tate dehydrogenase (LDH). Intuitively, increased serum 
concentrations of liver-derived enzymes arise primarily 
from damaged liver cells which may or may not recover 
(population 2, figure 1). Such parameters might therefore 
be reflective of ongoing hepatic insult but bear no direct 
relation to the remaining mass of healthy liver cells (popu-
lation 1, figure 1) which serve to maintain hepatic function. 
It is therefore not surprising that previous investigations 
have not consistently found a strong association between 
liver-derived enzymes and severity of liver failure. 

Relative increases in serum concentrations of liver 
derived enzymes may infer the underlying nature of the 
liver disease. Experimental studies have suggested a pri-
marily biliary source for γGT, hepatocellular sources for 
arginase, ALT, AST, GLDH, IDH and LDH and both 
biliary and hepatocellular sources for AP. The four most 
commonly assayed liver-derived serum enzymes comprise 
AP, AST, GLDH and γGT. Of these enzymes, increased 
serum AP concentration has the strongest association with 
failure to survive although increased serum AP concentra-
tion is neither consistently increased in liver disease nor 
liver specific. In addition to hepatobiliary sources, serum 
AP is known to be derived from tissues such as bone, intes-
tine, inflammatory cells and placenta and these possible 
sources should be considered in interpretation of increased 
serum AP concentrations. 

γGT is perhaps the most sensitive biochemical indica-
tor of hepatopathy although modest increases in serum 
concentration of γGT (eg. up to 1.5 x the upper limit 
of the reference range) should be interpreted with great 
caution as examination of liver biopsy specimens in such 
cases often fails to reveal significant underlying liver disease. 
The pancreas, or even kidneys, could potentially be the 
source of increased serum γGT in the absence of hepat-
opathy although renally-derived γGT is widely accepted 
to appear in urine and not serum. Another possible expla-

nation is that increases in serum concentrations of liver-
derived γGT may result from insults too minor to result 
in detectable histopathology. For example horses with large 
colon obstructions are often reported with increased γGT 
perhaps as a result of direct pressure applied to the liver by 
the distended and heavy colon. Furthermore, occasional 
cases of liver disease are seen where increasing concentra-
tions of serum γGT may be noted despite clinical evidence 
of improvement of the hepatopathy, perhaps as a conse-
quence of biliary hyperplasia leading to increased serum 
γGT. Although mild to moderate increases of serum γGT 
are of limited diagnostic or prognostic value in this author’s 
experience, it is nevertheless very unusual to find significant 
hepatopathy in horses in the absence of increased serum 
γGT. Additionally, marked increases in serum γGT con-
centration (eg. 5 to 10 x upper limit of reference range) 
are associated with a poor prognosis.

AST and GLDH are also commonly employed liver-
derived serum enzymes. This author has found neither 
enzyme to be prognostically useful although an association 
between increased GLDH and failure to survive has been 
found by others. AST is derived from widespread tissue 
sources and has low specificity for liver disease although 
the majority of liver disease cases will have increased serum 
AST. Although serum GLDH is supposed to be entirely 
derived from the liver, only a moderate specificity for liver 
disease has been found. This may be explained by insignifi-
cant hepatic insults resulting in increased serum GLDH 
concentrations.

b. serum biochemical evaluation of hepatic function
Serum concentrations of several biochemical substances 
have been reported to reflect the capability of the liver to 
perform its normal functions. These are primarily endog-
enous and exogenous substances which accumulate in the 
blood as a result of failure of extractive and processing func-
tions normally performed by the liver and other substances 
whose serum concentrations are normally maintained by 
hepatic biosynthesis. They include various amino acids, 
ammonia (NH3), bile acids, bilirubin (total (Tbil) and 
direct (dBil)), fibrinogen, globulins, glucose and urea. 
Additional functional biochemical tests performed on 
blood samples and found to be useful in the investigation of 
liver disease include blood clotting times (activated partial 

Figure 1.  Schematic representation of liver cell subpopulations 
and their primary influences on clinicopathological tests (for 
explanation see text). 
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thromboplastin time (APTT) and prothrombin time (PT)) 
and half-life of plasma bromosulphthalene (BSP), indocya-
nine green (ICG) and radionucleides (eg. 99mTc-mebro-
fenin). These functional biochemical parameters might 
theoretically be more closely associated with the remain-
ing mass of functional liver cells (population 1, figure 1) 
and therefore better reflect remaining hepatic function in 
comparison to estimation of serum liver-derived enzymes. 
Abnormalities of these functional parameters might there-
fore be more useful in the differentiation of hepatic failure 
from cases of adequately compensated hepatic disease and 
consequently have both diagnostic and prognostic value.

Hyperglobulinaemia is a common finding in associa-
tion with hepatic insufficiency probably resulting from 
systemic immunostimulation by intestinal-derived anti-
genic material following loss of the protective barrier of 
Kupffer cells. In this author’s experience, serum globulin 
concentration is an extremely clinically useful non-invasive 
test in cases of suspected liver disease. When increased 
serum globulins are found in association with other clin-
icopathological indicators of liver disease, this is a strong 
indication that the liver insult has been significantly harm-
ful and the magnitude of the increase in serum globulin 
concentration has prognostic importance. In the author’s 
experience serum globulin concentrations greater than 45 
g/L are concerning and values as high as 60-70 g/L are 
occasionally seen and warrant a guarded prognosis.

Many reports recommend increased serum bile acid 
concentration as an excellent diagnostic and prognostic 
indicator of liver disease in the horse. The main limitation 
of the usefulness of serum bile acid estimation however, is 
that liver disease must be quite severe before increased con-
centrations are detected and most liver disease cases will be 
found to have normal serum bile acid concentration at the 
time of initial presentation. Hepatopathy cases with serum 
bile acid concentrations greater than 20μmol/L are less 
likely to survive than those with lower values and chronic 
cases with bile acid concentrations above 100 μmol/L are 
almost invariably fatal. However this author has seen cases 
of acute hepatopathy with bile acid concentrations as high 
as 360 μmol/L that have survived.

Although albumin is synthesised by the liver, its rela-
tively long serum half-life explains the rarity of marked 
hypoalbuminaemia in equine liver disease which greatly 
limits its clinical usefulness. Serum albumin concentrations 
below 20 g/L are very rarely encountered even in severe 
hepatopathies seen by this author. Nevertheless, even when 
present to a moderate degree, hypoalbuminaemia is a useful 
prognostic indicator in equine hepatopathy cases. 

Fibrinogen is another liver-derived protein commonly 
measured in plasma and occasionally reported to be low in 
association with liver disease. Interestingly, a recent study 
of equine hepatic disease found that plasma fibrinogen was 
significantly higher in non-survivors than survivors. This 
latter finding suggests that effective hepatic acute phase 
protein synthesis is common in association with severe 
liver disease in horses and is consistent with the finding of 

hyperglobulinaemia already discussed and the significant 
association of inflammatory cytokines with hepatic insuf-
ficiency in human patients. 

Failure of the liver to take up, conjugate and excrete 
bilirubin may lead to increased serum concentrations of 
unconjugated and/or conjugated bilirubin. Anorexia and 
haemolysis are additional causes of unconjugated hyperbi-
lirubinaemia. In this author’s experience, horses may have 
serum unconjugated bilirubin concentrations greater than 
200 μmol/L due to anorexia alone although more typically 
values of less than 150 μmol/L are expected. The magni-
tude of increased unconjugated bilirubin concentrations 
associated with acute haemolytic disease is very variable but 
can be greater than 500 μmol/L. The majority of equine 
liver disease cases have normal or only moderate increases in 
serum bilirubin concentration (typically 50-150 μmol/L) 
and the unconjugated fraction usually greatly exceeds the 
conjugated fraction. Cases of liver disease in the horse in 
which serum conjugated bilirubin represents greater than 
25% of total bilirubin are very likely to be suffering from 
obstruction of the biliary tract.

Low serum urea concentrations have been recognised 
previously in association with liver failure and have been 
suggested to indicate reduced hepatic synthesis of urea from 
ammonia. However there is no association between urea 
concentration and hyperammonaemia in equine hepatopa-
thy. Although the majority of equine hepatopathy cases 
have normal serum urea concentrations, decreased serum 
urea is associated with more severe hepatopathies and has 
prognostic relevance. Interestingly, a similar relationship 
was found in one study between low serum creatinine and 
prognosis. The association of low urea and low creatinine 
with a poor prognosis may suggest that uncontrolled diu-
resis rather than reduced hepatic synthesis is the underlying 
mechanism behind low blood urea in some cases of liver 
failure. Polydipsia and polyuria have rarely been reported 
in horses with liver failure although anecdotally it is well 
known that such clinical signs are frequently not recognised 
by horse owners. 

Hepatic insufficiency is associated with a decrease in 
the synthesis and function of the majority of procoagu-
lant, anticoagulant and fibrinolytic proteins in addition 
to reduced platelet numbers and function. An increase in 
procoagulant proteins synthesised at non-hepatic sites is 
often seen including factor VIII, von Willebrand factor and 
monocyte tissue factor. Despite the complexities of effects 
on individual proteins, the net effect of hepatic failure on 
haemostasis is invariably impairment of coagulation as 
determined by increased APTT and PT, although clini-
cal evidence of coagulopathy is less commonly seen than 
is clinicopathological evidence of coagulopathy in horses 
with hepatic insufficiency.

Derangements in serum concentrations of amino acids 
is commonly associated with hepatic insufficiency com-
prising increased concentrations of methionine and the 
aromatic amino acids (AAAs) tyrosine and phenylalanine 
and decreased concentrations of the branched chain amino 
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acids (BCAAs) valine, leucine and isoleucine Increased 
AAAs result from reduced hepatic clearance whereas 
decreased BCAAs results from increased muscular metabo-
lism. Although clinical usefulness of these parameters has 
been established in the horse, limited availability of testing 
has greatly restricted their employment.

Despite the central gluconeogenic role of the liver, 
hypoglycaemia is an uncommon consequence of hepatic 
failure with normal or high glucose concentrations being 
almost invariably found in this author’s experience. 
Although plasma ammonia concentration is increased in 
nearly all cases of hepatic encephalopathy, the concen-
tration does not necessarily correlate with severity of the 
disease. This apparent paradox may be explained by vari-
able permeability of the blood brain barrier to ammonia 
in the plasma. 

Dynamic testing of liver function has been examined 
in horses using exogenous agents including bromosul-
phothalein, indocyanine green and radiopharmaceuticals 
although none appear to be widely used due to limited 
availability in contrast to other simple tests of hepatic 
function. 

c. other serum biochemical tests
Hepatic fibroplasia quantified by liver biopsy is the single 
most valuable prognostic indicator in equine liver disease. 
There are currently no readily available blood tests for the 
assessment of hepatic fibrosis in the horse although there 
are several useful serum markers of fibrosis used in humans 
including hyaluronan, collagen IV, laminin, procollagen-
III-peptide and α-smooth muscle actin. Serum hyaluronan 
has been measured successfully in horses in experimental 
studies of joint and lung diseases and reference ranges are 
established.

Pyrrolizidine alkaloids (PAs) have been shown to bind 
to haemoglobin via thiol groups to form a stable compound 
that can be identified in equine blood samples using chro-
matographic methods. Further evaluation of this procedure 
may provide a useful screening and monitoring test in 
suspected cases of PA toxicosis.

Ultrasonography of the liver
• immediately below caudoventral margin of lung
• LHS – small area between heart and spleen/stomach 

somewhere between 6th and 9th ICSs – typically image-
able via 2-3 intercostal spaces only (eg 7th, 8th, 9th). 

• RHS – usually a larger area somewhere between the 6th 
and 15th ICS – typically imageable via at least 6 or 7 
ICSs (eg. 8th,9th,10th,11th,12th,13th,14th) but occasionally 
only via 1 or 2 ICSs (eg. 12th,13th).Typically 10-12 cm 
of liver projects caudoventrally to the expiratory border 
of the right lung in the 13th intercostal space.

The normal liver has a relatively hypoechoic homo-
geneity interrupted by anechoic blood vessels (dark-grey 
Swiss-cheese). Blood vessels in the readily-imageable super-
ficial regions are typically <9 mm in diameter although 

larger vessels are sometimes seen in ponies due to the ability 
to image relatively deeper hepatic tissue than in horses. 
The large central caudal vena cava is often imageable 
from the right side in ponies and should not be confused 
with a cystic structure. The ability to image several dilated 
(>8mm) blood vessels may be associated with portal hyper-
tension and hepatic fibrosis. Very localised hyperechoic 
(without acoustic shadows) signals are commonly associ-
ated with blood vessels as a result of fibrous perivascular 
connective tissue and acoustic enhancement artefact. Bile 
ducts cannot normally be visualised. In larger blood ves-
sels flow can often be visualised in real time with standard 
B-mode ultrasonography (using a 3.5 to 5 MHz transduc-
ers) although Doppler can be used to establish active blood 
flow where doubt exists over the identity of dilated vessels. 
Fibrosis, haemosiderosis and lipidosis may all increase the 
echogenicity of hepatic tissue.

The normal hepatic image from the right side is 
approximately triangular in shape with a sharply angled 
caudoventral edge. It has a convex surface adjacent to 
the diaphragm laterally and a concave surface against the 
hyperechoic colonic image medially. When imaged from 
the left side a biconvex shape is often seen and should not 
be confused with the caudomedially adjacent spleen which 
has similar ultrasonographic architecture but is significantly 
more hyperechoic than the liver and has fewer blood ves-
sels. In cases of hepatic atrophy the left lobe of the liver 
can be imaged more consistently than the right. Rarely 
hepatopathy cases are seen in which no liver tissue can 
be imaged ultrasonographically and laparoscopy can then 
be used to visualise the liver and guide biopsy collection. 
Much of the dorso-cranial liver is not imageable owing to 
overlying lung.

In this author’s view, the primary usefulness of hepatic 
transabdominal ultrasonography is to guide liver biopsy and 
a site is usually chosen based on thickness of imaged hepatic 
tissue, absence of large blood vessels and, occasionally, focal 
presence of hepatic tissue with an abnormal ultrasono-
graphic appearance. The widespread availability of diagnos-
tic ultrasound makes the ongoing use of unguided biopsy 
techniques questionable. Although the majority of cases 
of hepatopathy do not have discernable ultrasonographic 
abnormalities, images classified as abnormal have a high 
specificity for the presence of significant liver disease and 
are associated with poorer outcomes. Definition of ultra-
sonographic abnormalities is frequently subjective with the 
commonest classifications being subjective changes in gen-
eral echogenicity (uniformly or multifocally hyperechoic) 
and size although focally abnormal tissue (eg. hydatid cysts, 
hepatoliths, neoplasia, abscessation), excessively dilated vessels 
and rounded liver margins are among the more objective 
abnormalities occasionally imaged. 

In addition to aiding collection of biopsy specimens, 
hepatic ultrasonography has intrinsic diagnostic and prog-
nostic value. Although the majority of cases of hepatopathy 
do not have discernable ultrasonographic abnormalities, 
images classified as abnormal have a high specificity for the 
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presence of significant liver disease and are associated with 
poorer outcomes. Definition of ultrasonographic abnor-
malities is frequently subjective with the commonest clas-
sifications being changes in general echogenicity and size 
although focally abnormal tissue (eg. hydatid cysts, hepa-
toliths, neoplasia), excessively dilated vessels and rounded 
liver margins are among the more objective abnormalities 
occasionally imaged. In one study, horses with evidence 
of moderate fibrosis, severe haemosiderosis or moderate 
to severe biliary hyperplasia were significantly more likely 
to have ultrasonographic abnormalities detected and other 
authors have also proposed that fibrosis and lipidosis may 
increase the echogenicity of hepatic tissue.

Liver biopsy
There are three fundamental aims of the investigation 
of cases of suspected liver disease: firstly, to differentiate 
subjects genuinely suffering from liver disease from those 
which are not; secondly, to determine the type of liver 
disease affecting the subject (and therefore selection of 
specific therapy); and thirdly, to differentiate those subjects 
which are likely to survive from those which are not. If 
liver disease is suspected on the basis of preliminary non-
invasive tests then liver biopsy remains the ‘gold-standard’ 
technique by which to address these key questions.

Transabdominal ultrasonography should be used to 
guide liver biopsy and a site is usually chosen based on 
thickness of imaged hepatic tissue, absence of large vessels 
and, occasionally, focal presence of hepatic tissue with an 
abnormal ultrasonographic appearance. The widespread 
availability of diagnostic ultrasound makes the ongoing 
use of unguided biopsy techniques questionable.

It is a commonly stated dogma that liver disease in 
horses is almost always diffuse and therefore the site 
of biopsy is rarely of any great importance. It is gener-
ally assumed that collection of a biopsy from any site is 
likely to be representative of the underlying hepatopathy. 
However, work currently underway at Liphook involv-
ing multi-site biopsy from clinical cases has unexpectedly 
revealed variability between biopsy specimens from differ-
ent sites of the same liver. However, further data are still 
being gathered and further analysis is required before firm 
conclusions can be made. Nevertheless on the basis of this 
author’s experience of comparison of multi-site biopsies 
then I would generally recommend that more than one 
biopsy is collected.

The main theoretical adverse effects of liver biopsy in 
the horse are haemorrhage, colic, peritonitis, pleuritis and 
pneumothorax. In the author’s experience all of these prob-
lems are very rare, especially when the technique is per-
formed under ultrasonographic guidance, and the require-
ment for pre-biopsy coagulation assessment is questionable 
and never performed by this author. A quarter of human 
patients report some degree of abdominal pain following 
liver biopsy and therefore routine systemic analgesia should 
also be administered in horses.

a. With ultrasonographic guidance
Guides are available for many transducers which fix the 
biopsy needle in the plane of the ultrasonographic image 
and may facilitate the procedure although some clinicians 
choose to operate the transducer and biopsy needle sepa-
rately from each other. 

1. The subject is sedated.
2. Biopsy site and transducer are prepared for a sterile 

procedure. 
3. Local anaesthetic is infiltrated subcutaneously and 

through the intercostal muscles to the parietal perito-
neum.

4. A small stab incision is made through the skin.
5. A small amount of sterile coupling gel or alcohol is 

applied to the skin/transducer.
6. A 14 gauge 16cm biopsy needle is advanced perpen-

dicularly to the skin into liver and the biopsy is col-
lected.

7. The procedure is repeated if a suitable biopsy specimen 
is not obtained (2 or 3 attempts sometimes required). 

8. Biopsy specimens are placed in 10% neutral buffered 
formalin for histopathologic examination and/or plain 
sterile containers for bacteriologic culture.

9. Topical antiseptic spray is applied to the skin incision.
10. A single dose of 2 mg/kg phenylbutazone iv is admin-

istered.

b. Without ultrasonographic guidance
The right 13th intercostal space midway between two lines 
drawn between the point of the shoulder and the tuber 
coxae and the point of the elbow and the tuber coxae is 
preferred. 
1. to  4. as above.
5. A 14 gauge 16cm biopsy needle is inserted slowly 

perpendicularly to skin until rhythmic movement of 
diaphragm is felt (typically between 5 and 10 cm from 
skin surface).

6. The needle is further advanced by about 2-3 cm and 
the biopsy is collected.

7. The procedure is repeated if a suitable biopsy speci-
men is not obtained (more than 5 or 6 attempts are 
not recommended).

8. to 10. as above.

Marked periportal and bridging fibrosis have frequently 
been regarded as poor prognostic indicators although long 
term survival of cases with severe periportal and bridging 
fibrosis has been reported suggesting other factors are also 
important. In one study a scoring system was developed 
in order to attempt to attribute a prognostically useful 
broad comparative index of histopathologic severity (table 
1). Biopsy scores from 73 cases showed a strong and sta-
tistically significant association with survival and survival 
times (table 2). The only two non-surviving cases with 
biopsy scores of 0 or 1 were diagnosed with biliary carci-
noma and severe hepatic hydatidosis. In neither case was 
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a biopsy score considered to be helpful or necessary as a 
firm diagnosis and prognosis was established prior to scor-
ing. If these 2 cases were excluded on this basis, then the 
prognostic value of biopsy score would be increased further 
with 45/45 (100%) of horses with biopsy scores of 0 or 1 
surviving for at least 6 months.

Types of Liver disease seen in mature horses
In addition to establishing the presence of liver disease, 
biopsy might potentially help establish the precise type of 
liver disease. Minor hepatopathic changes including mild 
portal lymphocytic infiltrates, mild to moderate haemosi-
derin accumulation and cloudy swelling or granularity of 
hepatocytes are frequently encountered in horses without 
liver disease and this should be considered when interpret-
ing liver biopsy specimens. 

Several specific types and causes of liver disease in adult 
horses are described in many recent equine medicine texts 
and include hepatotoxicosis (e.g. mycotoxins, pyrrolizi-
dine alkaloids, iron), acute idiopathic hepatitis/necrosis 
(Theiler’s disease), infectious (clostridial) necrosis, chronic 
active hepatitis, hepatic lipidosis, cholelithiasis, cholan-
giohepatitis, helminthiasis, amyloidosis, haemochromato-
sis, neoplasia, abscessation, hypoxaemia, septicaemia and 
endotoxaemia. Most, if not all, of the disease categories 
listed above are associated with highly specific clinical, 
gross pathological or histopathological diagnostic features 
although in the author’s experience such clear diagnostic 
categorisation is somewhat idealised and impossible in 
most clinical cases seen in practice. For example, common 
biopsy findings include increased portal lymphocytic infil-
tration, perhaps with some biliary hyperplasia – not defini-
tive for any particular type of liver disease. Furthermore, 
attempted culture of biopsies from cases of suppurative 
hepatitis is usually unsuccessful. Although sometimes pos-

Variable absent mild moderate severe

Fibrosis 0 0 2 4

Irreversible cytopathology 0 1 2 2

Inflammatory infiltrate 0 0 1 2

Haemosiderin accumulation 0 0 0 2

Biliary hyperplasia 0 0 2 4

Variable Category
survivors non-survivors Odds 95% confidence

P
n % total n % total ratio interval

0* 29 96.7 1Ω 3.3

TOTAL BIOPSY 1 16 94.1 1# 5.9 1.81 0.11 - 30.97 0.681

SCORE 2-6 8 66.7 4 33.3 14.50 1.42 - 148.57 0.024

7-14 2 14.3 12 85.7 174.00 14.38 - 2104.85 <0.001

Table 1. Biopsy scoring system. Minimum score = 0, maximum score = 14.

Table 2.  Contingency table and results of logistic regression analysis demonstrating associations 
between total biopsy score and survival at 6 months post-biopsy 
(* = reference category) (Ωcase 14 – biliary carcinoma; #case 47 – severe hydatidosis) (n=73).

sible, determination of aetiology should not be an expected 
result of liver biopsy in the horse. Nevertheless, certain 
histopathologic findings may serve to guide therapy even 
in the absence of a specific diagnosis. For example, marked 
lymphoplasmacytic infiltrates may indicate corticosteroid 
therapy; neutrophilic infiltrates may indicate antibacterial 
therapy; and haemosiderosis may require phlebotomy and 
careful dietary advice to limit further iron ingestion.

Treatment of horses with liver disease
a. general and empirical treatment and management 

i. Control of hepatic encephalopathy
Sedation is usually required in subjects manifesting moder-
ate to severe signs of HE. This should not pose any par-
ticular problems in mature horses in which slightly reduced 
doses of commonly used sedatives and tranquilisers (eg. 
xylazine 0.5 mg/kg iv; detomidine 10 μg/kg iv; acepro-
mazine 25 μg/kg iv) are suitable. Diazepam is probably 
best avoided due to the implication of benzodiazepine-like 
substances in the pathophysiology of HE but this will have 
more practical implications in the treatment of foals.

Acute management of HE aims to reduce the causal 
cerebral oedema. In this respect iv boluses of hypertonic 
(7.2%) saline are most effective at a rate of 6 mL/kg BWT. 
Mannitol boluses might also be used but tend to be less 
effective n this author’s experience.

For more chronic control of HE, the orally adminis-
tered non-absorbable disaccharide lactulose is probably 
most popular. It is metabolised by colonic bacteria to acetic 
and lactic acids, thus acidifying the colon. This leads to 
ionisation and reduced absorption of ammonia, increased 
incorporation of ammonia into bacteria and a relative 
increase in less proteolytic bacterial species. Additionally, 
faecal urease and protease are markedly suppressed even in 
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mildly acidic environments. In the author’s experience oral 
lactulose administration almost invariably has a prompt 
and beneficial effect on the clinical signs of HE in horses 
and this product also remains the most popular substance 
for decreasing intestinal ammonia production in human 
hepatopathies albeit without a strong evidence basis. In 
horses, an oral dose of 0.3 ml/kg bodyweight is given ini-
tially every 6 hours and gradually reduced to once or twice 
daily treatments and is suitable for long term administra-
tion (months to years). The dose and/or frequency should 
be reduced in the rare event of soft faeces being produced. 

An alternative approach to reducing intestinal ammo-
niagenesis is use of orally administered antibiotics includ-
ing neomycin or metronidazole that may kill implicated 
species of colonic bacteria. One study proposed that oral 
antibiotics had a subjectively superior influence on HE in 
horses than did lactulose although this experience has not 
been shared by this author. Similar equivocal debate exists 
in the therapeutic choice for human patients. Long term 
administration of antibiotics is undesirable due to potential 
adverse effects including colitis, ototoxicity and nephro-
toxicity. Nevertheless a short course of oral neomycin (15 
mg/kg qid) or metronidazole (15 mg/kg per os loading dose 
followed by 7.5 mg/kg per os qid) could be used in conjunc-
tion with lactulose in treatment of acute HE. 

Although methods to reduce colonic ammoniagen-
esis remain central in HE therapy of humans and horses, 
recent awareness of the small intestine, muscle and kidney 
as significant additional ammoniagenic organs has lead to 
increased interest in alternative therapeutic strategies. In 
human patients L-ornithine-L-aspartate effectively reduces 
serum ammonia concentration by providing essential sub-
strates for peripheral synthesis of urea and glutamine, the 
two primary products of ammonia detoxification. Indeed 
this is one of the very few treatments for HE in humans 
with a convincing evidence basis from placebo control-
led trials and is perhaps worthy of investigation in horses. 
Other ammonia-reducing strategies used in humans include 
sodium benzoate which stimulates conversion of ammonia 
into hippuric acid and zinc supplementation which is an 
essential component of carbamoylphosphate synthetase in 
the urea cycle. The dopamine receptor agonist bromocryp-
tine and the benzodiazepine receptor antagonist flumazenil 
are sometimes used in people with HE but are of equivocal 
value. Additionally some experimental studies support the 
use of glutamate receptor antagonists, non-steroidal anti-
inflammatory drugs and antihistamines in HE cases.

Hepatic disease in the absence of clinical or clinico-
pathological signs of insufficiency does not require any 
specific dietary changes. However, the failing liver will 
benefit from supportive nutritional strategies. The liver 
has a central role in many aspects of nutrient metabolism 
including storage, biotransformation, synthesis, secretion 
and digestion. Weight loss as a result of protein-calorie mal-
nutrition typifies hepatic failure. It has been proposed that 
the primary cause of weight loss in humans with hepatic 
insufficiency is the failure of hepatic glycogen storage lead-

ing to reliance on gluconeogenesis from aminoacids even 
during short term fasting. Additionally inappetance, nausea 
and altered taste sensation potentiate the state of protein-
calorie malnutrition in humans. Utilisation of lipids as an 
energy source may also be impaired in subjects with hepatic 
insufficiency further potentiating muscle catabolism and 
limiting energy availability.

ii. Dietary management
There is no logical basis to changing the diet of horses with 
compensated liver disease without failure. However, when 
the liver fails to perform its many nutritional and meta-
bolic functions, the two key problems of protein-energy 
malnutrition and, possibly hepatic encephalopathy, may 
require nutritional management.

In cases of hepatic insufficiency, protein-energy malnu-
trition may result from inappetance, fat malabsorption and 
insulin resistance and is typified by poor glycogen reserves 
and an increased reliance on gluconeogenesis. Gluconeo-
genesis is fuelled from amino acids from body protein and 
fat catabolism. An overnight fast in a cirrhotic patient is 
metabolically similar to 2 or 3 days of total starvation in 
normal people. 

Many putative toxins derived from dietary protein have 
been implicated in HE including ammonia, mercaptans, 
phenols and aromatic amino-acids (AAAs) and “false neu-
rotransmitters”. Consequently low-protein diets have been 
widely advocated for use in hepatic insufficiency to reduce 
the risk and severity of HE. There is no logical basis for 
the use of low protein diets in hepatic insufficiency cases 
without signs of HE, and furthermore, even when HE is 
present low protein diets are probably still inappropriate 
for 2 further reasons:
1. Protein restriction simply leads to catabolism of endog-

enous proteins with similar (or greater) potential for 
neurotoxin production.

2. Recent well controlled studies in humans refute the 
previous suggestions that high protein diets promote 
HE or that protein restriction benefits HE.

Expert advice from human clinical dieticians unequivo-
cally recommends abandonment of protein restricted diets 
for humans with hepatic insufficiency (with or without 
HE). The apparent relative benefits of vegetable versus 
animal protein in HE patients further detracts from the 
practice of protein restriction in equine cases of hepatic 
insufficiency.

Dietary formulation in hepatic failure:
• Digestible energy and protein should be supplied at 

slightly greater than field maintenance requirements at 
approximately 147-168 kJ/kg bodyweight (BWT) and 
1.2 to 1.5 g/kg BWT daily. 

• Grazing should be encouraged although might be prob-
lematic when photosensitisation is a clinical sign. 

• If grazing is limited or unavailable then grass hay or 
haylage should be offered ad libitum. 



240 veterinärkongressen 2010

• Frequent (at least 4 to 6 X daily) small supplementary 
feeds may be offered to provide a source of glucose 
although highly glycaemic meals may be poorly tolerated 
due to insulin resistance. Standard purchased low-to-
medium energy and protein diets (e.g. 8-10 MJ/kg DE 
and 8-10% CP) are suitable. Alternatively home-formu-
lated rations can be made from sugar beet pulp and/or 
alfalfa chaff and a small amount of cereal or molasses 
to provide glucose. Cereals mixed with forage in large 
buckets may be specially useful at night to promote a 
constant slow intake of glucose. Additional of vegeta-
ble oil (0.1 – 0.5 mL/kg BWT) to increase the ration 
energy density may also be useful and there appears 
little evidence of serious fat malabsorption in hepatic 
insufficiency cases. 

• Supplementation with fat-soluble vitamins is warranted 
in hepatic insufficiency cases at 60 IU/kg Vit A; 13 IU/
kg Vit D; 2 IU/kg Vit E; and 0.2 mg/kg Vit K. Inclusion 
of iron and copper in equine multivitamin supplements 
is concerning and care not to inadvertently supplement 
these two hepatotoxic elements is important. In contrast 
zinc supplementation (eg 0.5 mg/kg) may be beneficial 
especially if copper levels are high. 

b. specific therapy of liver disease
Specific therapy can only be applied to cases with a specific 
diagnosis – almost invariably as a result of liver biopsy. As 
mentioned above it is common for the investigation of liver 
disease cases to fail to precisely diagnostically categorise 
the type of liver disease. In such cases treatment is often 
primarily general and empirical although logical medi-
cine can nevertheless be practiced – for example if marked 
lympho-plasmacytic infiltrates or fibrosis predominate in 
biopsy specimens then perhaps corticosteroids are indicated 
or if neutrophils predominate (with or without categoric 
evidence of septic cholangitis) then antibiotics may well 
be indicated. In either case prolonged therapy is likely to 
be necessary making empirical use of glucocorticoids or 
antibiotics hard to justify without prior biopsy evidence.

i. Anti-fibrotic therapy
Hepatic fibroplasia is a common histopathologic finding 
in liver biopsies being found in 33 out of 73 (45%) cases 
in one report. Fibrosis is negatively associated with survival 
and horses with evidence of moderate or severe fibrosis 
were respectively 17 and 56 times less likely to survive 
for 6 months than horses without evidence of fibrosis in 
their biopsies.

Hepatic fibrosis is potentially reversible and persists 
only as a dynamic balance between the activities of degrada-
tive matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibi-
tors of metalloproteinases (TIMPs) controlled by hepatic 
stellate cells (HSCs). Although many proposed antifibrotic 
therapies that target HSCs are likely to be cost-prohibitive, 
interferons and angiotensin-converting enzyme inhibitors 
may be worthy of investigation as potential anti-fibrotic 
drugs in horses. Additionally corticosteroid therapy may 

have a theoretical indication in reducing the activating 
effects of inflammatory cytokines (eg. TNF-α) on HSCs.

ii. Anti-bacterial therapy
Cases of suppurative hepatitis (septic chlolangitis, cholan-
giohepatitis, cholelithiasis, hepatic abscessation and Tyzzer’s 
disease) should be treated with antibacterial drugs. Foals 
with confirmed or suspected Tyzzer’s disease should be 
treated aggressively with sodium benzyl penicillin (50,000 
iu/kg iv qid) or oxytetracycline (10 mg/kg iv bid). Suppu-
rative hepatitides in mature horses may involve a variety 
of aerobic, anaerobic, gram-positive and gram-negative 
bacterial species and therefore broad-spectrum antibacterial 
therapy is essential even if a single pathogen is successfully 
isolated from culture of biopsy specimens. In mature horses 
drug selection and dose is influenced by factors includ-
ing hepatic metabolism and likely target bacterial species 
but inevitably the choice of drug is heavily biased by the 
requirement for prolonged therapy (typically for at least 
6-8 weeks) and therefore antibacterials suitable for enteral 
administration are preferred including potentiated sul-
phonamides (30 mg/kg combined product per os sid-bid), 
enrofloxacin (5-7.5 mg/kg per os sid), doxycycline (10 mg/
kg per os sid-bid) and metronidazole (15 mg/kg per os load-
ing dose followed by 7.5 mg/kg per os qid).

iii. Anti-inflammatory therapy
Non-septic (lymphoplasmacytic) hepatitis is a very common 
feature of equine liver biopsies and often indicates corti-
costeroid therapy. This author usually uses prednisolone (1 
mg/kg per os sid) for at least 4 to 6 weeks in cases of mild to 
moderate lymphoplasmacytic hepatitis. Severe inflamma-
tory infiltrates may benefit from more aggressive therapy 
commencing with dexamethasone at 0.05 to 0.1 mg/kg iv 
sid or on alternate days. NSAIDs are rarely indicated in the 
treatment of hepatopathies. Cases of cholelithiasis/cholan-
giohepatitis suffering from pyrexia or colic will probably 
receive NSAID treatment and some evidence supports the 
use of NSAIDs in the treatment of HE.

iv. Anthelmintic therapy
Although hepatic hydatid cysts (Echinococcus granulosus) 
are occasionally found incidentally in horses, they may also 
be seen in association with hepatic insufficiency and require 
specific therapy. This author has treated such cases with 
albendazole 10 mg/kg per os sid for 2-3 months and also 
by cyst aspiration and injection of sterile saturated saline 
into the cyst cavity. Praziquantel has also been advocated 
in human medicine at a dose of 25-50 mg/kg once or twice 
weekly alone or in addition to albendazole. 

Rare cases of liver fluke (Fasciola hepatica) are also 
reported in horses and donkeys with the treatment of 
choice being triclabendazole 12 mg/kg per os.

v. Anti-lipidosis
Hepatic lipidosis primarily arises acutely as part of the syn-
drome of hyperlipaemia and the approach to this condition 
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is described in detail elsewhere but essentially comprises 
treatment of any identifiable underlying disease process, 
fluid therapy and parenteral nutrition. Hepatic lipidosis is 
also occasionally seen as a chronic condition in individuals 
that are insulin resistant similar to the condition of steato-
hepatitis described in people. In such cases then attempts 
to improve insulin resistance via diet, exercise and perhaps 
pharmacologic interventions such as metformin and/or 
pergolide might be appropriate.

vi. Phlebotomy
Iron toxicity and/or iron accumulation in the failing liver 
is a significant cause of liver injury and was found in 75% 
of equine liver biopsy samples in one report. Regular phle-
botomy has been successfully employed in human patients 
to reduce iron status and reduce ongoing hepatic injury 
and should be considered in horses found to have severe 
haemosiderosis in liver biopsy specimens.
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För anteckningar:
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Den vuxna hästens tuggsystem är gjort för att bear-
beta grovfoder 15–20 timmar/dygn. För att klara 
slitaget detta malande medför är hästens perma-

nenta incisiver, premolarer och molarer hypsodonta, vilket 
innebär att de har en rotutveckling som påbörjas först när 
tanden kommer i slitning. Den så kallade äkta tandtill-
växten fortgår tills rotutvecklingen är färdig och rotapex 
sluts vid 12–15 års ålder. När roten är färdigutvecklad 
och tanden, genom det fortsatta slitaget från foder och 
motstående tands emaljåsar, börjar kortas så bibehålls tugg-
kontakten genom att det bildas spongiöst ben vid rotändan. 
Hos äldre hästar kan det också ses en cementpålagring av 
varierande grad vid rotändarna. Tanden erupterar normalt 
med cirka 3 mm per år, vilket motsvarar den normala att-
ritionen under samma tidsperiod. Om tanden slipas ner 
så att den ej har kontakt med motstående tand kan erup-
tionshastigheten mer än fördubblas. Hästens eventuella 
C1:or, som den troligen mest har för att bitas med, är 
brachyodonta. Det senare innebär att tandrötterna är fär-
digutvecklade när tanden kommit upp till occlusalplanet. 
C1:or skall bland annat därför inte, vilket föreslagits i en 
del litteratur, slipas ner eller klippas av. När betthöjden, 
höjden på premolarernas och molarernas kliniska kronor, 
blivit lägre vilket den blir på gamla hästar så kan C1:an 
upplevas sticka upp mer än vanligt. Den växer alltså inte 
till i längd på gamla dar.

Överkäken är bredare än underkäken och det samma 
gäller respektive käkes premolarer (kindtänder) och molarer 
(oxeltänder). Detta förhållande medför att occlusalpla-
net lutar så att överkäkens tänders buccala sidor har ett 
längre avstånd till gingiva än deras palatinala sidor. För 
mandibulans premolarer och molarer är förhållandet det 
omvända. Det vill säga den linguala sidan är högre än den 
buccala. Både över- och underkäke smalnar av framtill men 
mandibulan smalnar av lite mer än maxillan i området 
för kind och oxeltänderna. Sidotänderna ligger i en svagt 
bågformad rad där det perifera cementet ser till att inget 
foder kan fastna mellan tänderna. Mandibulans sidotänder 
är relativt rakt nedstuckna i benet emedan maxillans dito 
i sin proximala förlängning från occlusalplanet böjer sig 
svagt mot sagittalplanet.

Om man drar en kurva i rostral-caudal riktning längs 
kind- och oxeltändernas occlusalytor bildas till följd av 
mandibulas anatomi en kurva, Curve of Spee. Tuggkrafterna 
anses till följd av käkledens och massetermuskulaturens 

Den gamla hästens tänder

Ove Wattle, leg vet, universitetslektor, 
Inst för kliniska vetenskaper, Stordjurskirurgi, 
SLU, 750 07 Uppsala

ca 7 år med ungefär 10 cm långa tänder

> 20 år med ungefär 3 cm långa tänder

Bild 1.  Kind och oxeltändernas längd och vid 2 olika åldrar. Klam-
rarna visar hur stor del av respektive överkäkes P4 som innehåller 
emalj. De röda linjerna symboliserar gingivas-nivå. Även om den 
kliniska tandkronan har en mindre omkrets hos den gamla hästen 
fortsätter tänderna att ligga tätt mot varandra i occlusalplanet 
genom den ständiga erruptionen och vinkelställningen av de 
rostrala och caudala tänderna. Men, när den kvarvarande rotdelen 
bara omfattar någon till ett par centimetrar så är stödet så lågt att 
diastema lätt bildas. 

Bild 2.  Intraoralröntgen på 29-årig häst. Där de korta tändernas 
ökade rörlighet kan vara en bidragande orsak till den nybildning 
av cement som kan ses vid rotändarna.
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placering vara störst (dubbelt så stor) i den caudala delen 
av munnen för att successivt minska i rostral riktning. I 
och med att tänderna slits ner med åren medför tandav-
kortningen och den minskade betthöjden att Curve of Spee 
är något mindre böjd hos äldre hästar. Detta anses vara en 
bidragande faktor till de lägre tuggkrafter som kalkyle-
rats föreligga från P4 och bakåt hos medelålders och äldre 

hästar. Att Curve of Spee ändrar sig med åren är något man 
måste ta hänsyn till vid undersökning och behandling av 
hästars munhålor. Baserat på vad vi vet idag så gör vi nog 
bäst i att interferera så lite som möjligt i det normala bett-
fysiologiska åldrandet. 

Tandslitaget till följd av de många tuggmötena mellan 
maxillans och mandibulans tänder gör att tuggfunktionen 
och bettrelationen går att avläsa vid en munhåleinspektion. 
Vanligen slits tänderna så att det föreligger tuggkontakt 
mellan motstående tänder oavsett om det finns grava sjuk-
liga förändringar i munnen eller ej (Bild 7). Tuggkontakt 
innebär inte per automatik god tuggfunktion men möjlig-
het till god rörelse mellan innebär inte heller det automa-
tiskt god tuggfunktion eller god tuggkontakt. 

Bild 4.  P3 underkäke och P2 överkäke. Rostralt är till vänster på 
bilderna. *= emaljåsar, C= cement, D1= primärdentin, D2= sekun-
därdentin (det dentin som bildas där pulpan dragit sig tillbaka), 
IC= infundibulärt cement (infundibulum= kärnsäck avgränsas av 
inre emaljåsmönster). Av mandibulans tänder är det bara incisi-
verna som har infundibula. 

Bild 5.  De första 2 bilderna är tagna med datortomografi. Kra-
niebilderna näst längst och längst till höger visar höger maxillas 
premolarer och molarer respektive vänster manibula grens dito.

Bild 3.  Bildserie av en permanent underkäkspremolars frambrott. 
Längst till vänster ses en mjölktand med underliggande perma-
nenttandsanlag. Mjölktanden har en ”brachyodont uppbyggnad” 
med emalj bara i den kliniska kronan och en rot av cement och 
dentin. Rotdelen och dess benstöd bryts ner allteftersom perma-
nenttanden växer till. I mittenbilden skall mjölktanden till att fällas 
och i den högra bilden har den fällts. Den P3 som brutit fram har 
ännu ingen anatomisk rot då den i hela sin dorsala-ventrala längd 
består av cement, dentin och emalj (sett lateralt – medialt). 

Bild 6.  Curve of Spee illustreras med den röda linjen. Höjden h, på 
den högra bilden, är ett mått på hur kraftig böjning Curve of Spee 
har. Genom tandslitaget minskar höjden h med 2/3 från 5 till 12 
års ålder. 

Bild 7.  Kranium från en häst, med mycket dålig tuggfunktion, som 
bara kunde röra munnen upp och ned och i sidled vid tuggrörel-
sen till följd av de kraftiga förändringar (låsningar) som förhin-
drade den caudo-rostrala rörelsen mellan käkarna/tänderna.

Bild 8.  Glattbett. Till vänster ses hö-ök på 19-årig häst där det 
bara finns en liten rest kvar av P2:s rostrala inre emaljåsmönster. 
Denna tand har åldrats i förtid till följd av betselskada. Tandslita-
get gör att P2 hö-uk kommer i kontakt med gommen (= biter sig 
i gommen där den svarta pilen pekar). I mitten ses en P2 vä-ök på 
en 21-åring där det främre infundibulum slitits ner. Till höger ses 
vä-ök hos 21-årig häst. Av P2 återstår bara en främre cement ö 
samt den caudala halvan av tandens rotcement och dentin. Inre 
emaljåsmönster slut i P3, P4 främre palatinala pulpakanalen är 
öppen, har fyllts med foderrester, med periapikal infektion som 
följd, M1 och M2:s centrala delar är urgröpta av karies. 
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I takt med att tanden slits minskar tuggytans area till 
följd av att tanden successivt smalnar av mot rotspetsen. 
Därmed minskar den totala arean av tuggytor tillgängliga 
för foderbearbetning ju mer tänderna slits och ju äldre 
hästen blir. De infundibulära emaljåsarna är, liksom under-
käkens tänders emaljåsar, tunnast och grundast i tändernas 
centrala delar. Äldre hästars tänder slits också snabbare som 
ett resultat av att den perifera emaljen har en mindre veckad 
struktur apikalt på tanden. Då emaljkapitalet tagit slut är 
det som återstår av tanden dentin omgivet av ett kraftigt 
cementlager. Dentin och cement har låg slithållfasthet och 
slits snabbt ner vid mötet med motstående tands emalj. 

När räknas en häst som gammal?
I en studie har hästens medellivslängd ansetts vara 25 år 
(Mauderly JL, Hahn FF. The effects of age on lung func-
tion and structure of adult animals. Adv Vet Sci Comp Med 
1982;26:35–77). Men hästars medellivslängd får nog anses 
vara avhängt ett flertal svårkontrollerade faktorer som vilket 
land eller del av land som de lever i, typ av population, dvs. 
ridhästar, travhästar, avelsmärrar, ekonomiska konjunktu-
rer, ägarens värderingar, tillgång till foder och vatten och så 
vidare. Vid köp av hästar så har en ålder på > 16,5 år ansetts 
vara negativt emedan hästägare vanligtvis börjar se ålders-
relaterade problem vid ungefär 23 års ålder (Brosnahan 
MM. and Paradis MR. Assessment of clinical characteristics, 
management practices, and activities of geriatric horses. J Am 
Vet Med Assoc 2003;223:99–103).

Gamla hästar har historiskt sett ofta inte fått sin munhåla 
undersökt rutinmässigt utan mer i samband med avmag-
ring, andra lidanden som kolik, foderstrupsförstoppning 
och övre luftvägssymtom. Mera direkta symtom som kan 
föranleda munhåleundersökning är salivering, tuggsvårig-
heter, hästen tuggar bussar, tar längre tid på sig att äta upp, 
blaskar med vatten, luktar illa ur munnen, krånglar med 
bettet vid arbete, tydligt föredrar ljummet vatten framför 
kallt eller föredrar mjukt grovfoder före kraftfoder.

När man undersöker den gamla hästen är det, om möj-
ligt, viktigare än vanligt att vid sidan om anamnesen, extra 
och intraoralt status fundera på om det kan finnas andra 
medicinska problem som Cushings sjukdom, tumör-, 
immunologiska-, lever-, njur-, magtarmkanal-, led- och 
muskulära-, och luftvägsproblem parallellt med munhåle-
problemen innan man sätter igång och behandlar. 

Frekvensen av tandrelaterade problem som primära eller 
sekundära diastema, tandvandring (tand som hamnat i ett 
läge innanför eller utanför tandraden), vågbett, hakbett, 
avsaknad av tänder, glattbett, karies, tandsten, parodontit/
periodontit, torsk (mykotisk infektion på tunga eller kind), 
Equine odontoclastic tooth resorption and hypercemen-
tosis EOTRH och cementom är högre bland gamla hästar 
jämfört med unga dito. 

Det har även framförts att det skulle vara vanligare med 
vassa emaljåsar hos gamla hästar. Men, vassa emaljåsar får 
anses höra till det normala eftersom det vid undersökning 
av 30 000 hästar återfanns hos mer än 92% (Becker E. Das 
Ergebnis von 30 000 Zahnuntersuchungen bei Truppenpfer-
den, Zentralblatt Veterinärkunde 1 (1945), p. 32). Vassa 
emaljåsar kan nog framförallt ses som problemskapande 
om de till följd av exempelvis en fraktur, eller av att en 
tand sitter löst, pekar i fel riktning och ger upphov till sår 
i tunga/kind. Då emaljkapitalet är begränsat gäller det att 
i möjligaste mån spara på det så att hästen har något att 
bearbeta foder med.

Diastema = glesbildning/glesbett. De diastema menas 
här de som härrör från trångställningar/tandvandringar, 
tänder har tuggats ur sitt läge sekundärt till att annat 
lidande som exempelvis tandfraktur, påbitning, fått hästen 
att tugga onormalt. Alternativt att, en brist på perifer 
tandcement skapat dålig kontakt mellan tänder eller till 
följd av åldersbetingad minskad storlek på tand/benstöd 
givit en ökad tandrörlighet eller den minskade mängden 
tandsubstans ej räcker till för att sluta tätt mellan tänderna. 

Bild 9.  Kranium från 30 år gammal häst där tändernas plats i käk-
benet nästan helt tagits över av spongiöst ben. Alla inre emaljåsar 
är slut. Det finns bara delar av de perifera emaljåsarna kvar. 
Om inte P2 skadats av betsling eller dylikt brukar M1 (den första 
permanenttanden) vara den tand som först blir glatt och exfolie-
ras.

Bild 11.  Diastema, troligtvis till följd av gamla korta överrörliga 
tänder. 

Bild 10.  Diastema till följd av tandvandring men följande perio-
dontal problematik. Om tandvandringen orsakades av en trång-
ställning i samband med tandframbrott eller att någon tandskada 
gjort att hästen tuggat tänderna ur läge gick ej att fastställa på 
preparatet. 
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Alla dessa varianter av diastema ger glesbildningar som är 
tillräckligt stora för att foder skall packas in mellan tän-
derna men samtidigt tillräckligt små för att den inpackade 
maten inte försvinner av sig själv. Av någon anledning så är 
dessa typer av diastema vanligast mellan underkäkständer 
i Nordeuropa emedan amerikanska veterinärer hävdar att 
de är vanligare mellan överkäkständerna. 

Vågbett: Av 37 hästar > 20 år som undersöktes i en studie 
(Brosnahan MM. and Paradis MR. Demographic and clinical 
characteristics of geriatric horses: 467 cases (1989–1999) J 
Am Vet Med Assoc 2003;223: 93–98) hade 19 någon grad 
av vågbett. Det vill säga kind- och oxeltändernas längd 
varierar på ett sätt att tandraden liknar en våg, men det 
var bara för 3 av hästarna som djurägarna hade upplevt 
att den hade problem som kunde härröra från munhålan. 
En häst med post-normal bettrelation (överbett) som inte 
korrigeras, kommer med tiden få ett utpräglat vågbett där 
överkäkens M1-M2 buktar ner i förhållande till M3 och 
P3-P4. Underkäkens tänder får en omvänd vågbildning. 
Vågbildningen är hos dessa hästar helt fysiologisk så det är 
bara påbitningar av hakar och låsningar i tandkurvaturer 
som behöver åtgärdas. Man vill på alla hästar ha kvar så 
stora tuggkontaktytor som möjligt.

Avsaknad av tänder. När tänder slitits ner och expolieras 
skapas det diasteman som är tillräckligt vida för att inte 
foder skall fastna. Om inte motstående tand slitits i samma 
utsträckning finns det mer kvar 
av den och därigenom en risk 
att den med tiden kan ge en 
påbitningsproblematik i områ-
det för den tappade tanden. 

Glattbett (avsaknad av emaljåsar på en eller flera tänder) 
kan ses hos 35% av hästar > 20 år enligt (Wafa, N.S. A 
study of dental disease in the horse. 1-205. 1988. National
University of Ireland, Faculty of Veterinary Medicine, Univer-
sity College Dublin. Ref Type: Thesis/Dissertation).

Karies. Ökad förekomst av infundibulär karies kan hos 
gamla hästar, förutom förekomsten av streptokocker, pre-
disponeras av många faktorer som exempelvis, förändringar 
i ättider, saliv och ökad mängd skadade tandytor som bak-
terierna kan kolonialisera, 

Tandsten förekommer hos normala hästar bara vid C1:or. 
Om det ses vid andra tänder bör man leta efter bakomlig-
gande orsaker. Inaktivitet, det vill säga att en eller flera 
tänder av någon orsak inte används i normal omfattning, 
predisponerar för tandsten. Ofta ses samtidigt (eller kanske 
rättare sagt innan dess) en gingival retraktion (= blottade 
tandhalsar). Även njursjukdomar, förändrad salivsamman-
sättning, predisponerar för tandsten.

Torsk, svampinfektion (candida), kan ses sekundärt till 
nedsatt tuggfunktion eller nedsatt användande av munhå-
lan av annan orsak. Väl etablerad kan torsken i sig orsaka 
ett besvär som påverkar ätandet?

Bild 12.  Vågbett och hakbett hos en 15-årig häst med postnor-
mal bettrelation. 

Bild 13.  Området för en tappad 
P2 vä-ök. Underkäkens P2 har 

elongerats och därigenom orsakat 
förändringar i den mjukvävnad 

som nu täcker P2-området. 

Bild 14.  Glattbett. Preparat från gammal häst där det bara finns 
enstaka emaljåsar kvar.

Bild 15.  M1 karies samt foderinpackning mellan M1 och M2. 

Bild 16.  Till vänster ses tandsten vid och på P2 vänster underkäke 
till följd av blottad pulpa och periapikal infektion i den bakomlig-
gande P3:an. Till höger ses tandsten vid incisiver till följd felaktigt 
växande överkäksincisiver.
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Equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis 
(EOTRH). Vid detta lidande ses förutom gingival retrak-
tion, infiltration av inflammatoriska celler tillsammans med 
fibros i gingiva och periodontal ligament samt lokaliserad 
lysis av närliggande alveolar ben. Det föreligger inte alltid 
infektiösa inslag. Vid den inflammerade periodontala ytan 
ses hypercementos, av irregulärt cement, därefter tillkom-
mer rotresorption (Staszyk C, Bienert A, Kreutzer R, Wohl-
sein P, Simhofer H. Vet J. 2008 Dec;178(3):372-9).
Det har föreslagits att detta skulle vara hästens motsvarighet 
till feline odontoclastic root resorption lesion, FORL, men 
än så länge finns det inget som styrker det resonemanget. 
Drabbade hästar brukar bli rädda om den främre delen av 
munnen och kan i samband med att tänderna är som lösast 
och inflammationen som värst även visa andra symtom på 
obehag. De brukar dock kunna näringsförsörja sig utan 
problem både på uppväxt bete och med slaget grovfoder.

Bild 17.  Till vänster ses torskinfektion på tungan och till höger ses 
torskinfektion på höger kindslemhinna. 

Bild 18.  23-årig häst med EOTRH. Övre vänstra bilden är tagen 1,5 
år före den nedre vänstra bilden. På den tiden har jag alltså blivit 
tvungen att avlägsna alla kvarvarande underkäksincisiver. Rönt-
genbilden är från en annan häst med samma problem. Hästen har 
hela tiden kunnat ridas och har hållit hull. De gånger hästen varit 
rädd om framtänderna i samband med tränsning har den ridits 
bettlöst.

Bild 19.  Cementom/hypercementos på 24-årig häst. Denna häst 
hade inga andra symtom än ansvällningarna runt tandrötterna.
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Åldersbestämning

Ove Wattle, leg vet, universitetslektor, 
Inst för kliniska vetenskaper, Stordjurskirurgi, 
SLU, 750 07 Uppsala

Premolarernas mjölktänder bryter fram 0–2 veckor och byts vid 2, 
3 respektive 4 års ålder.

Dag 0

1 år

1 år

Di1 och del av Di2 skymtar under gingiva.

Dp2, Dp3 och Dp4. M1 har kommit upp men ännu ej i slitning.

Mjölktandsbett incisiver.

Vid hög aktivitet kan tydlig svullnad ses under P2-P4 
tandanlag. I detta fall P3 mandibula.

3 år

3 år

7 år

9 år

Växlat I2 men ej I3. Breda permanenttänder.

I2 fortsatt ej nere vid helt cementfylld del av infundibulum. I3 
kärnsäck (= infundibulum) har öppning mot gingiva lingualt.

I2 infundibulum cementfylld, I3 infundibulum ej öppen 
mot gingiva. Halvrund lingual del av tänder. Mörkt selun-
därdentin I1 och I2 = dental star/stjärnan.
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11 år

14 år

17 år

20 år

”Runda” tänder.

”Fyrkantig” labial del men ”spetsig” lingual del.

”Fyrkantiga”.

”Rektangulära” tänder, inget kvar av inre emaljåsmönster 
(= infundibulum) utan bara kärlspår kvar.

7- årstagg på maxillans I3 caudala del brukar ofta 
ses vid 7 års ålder för att sedan enligt litteraturen 
försvinna vid 8 för att komma tillbaka vid 13 
och sedan försvinna igen. Min erfarenhet är att 
förekomsten av denna tagg varierar mycket efter 
7 års ålder.

7 år
Galvansk fåra uppstår vid gingivakanten på I3:s 
sidoyta vid 9–10 års ålder och omfattar hela den kli-
niska kronans längd vid c:a 20 års ålder. Som ni ser 
på denna 20-åring så har I3:an förutom en galvansk 
fåra längs hela tanden även en ”tagg” caudalt. Ni ser 
också att incisiverna börjar peka lite framåt.

20 år 
Galvanska fåran har börjat försvinna i den proxi-
mala delen av I3. Incisiverna pekar nu mer och 
mer framåt ju äldre hästen blir.

22 år
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Underkäks incisiv i genomskärning. ”Stulen” teckning.

33 år

Överkäkens incisiver på en 10-åring. Överkäkens incisiver har dju-
pare infundibulum så ök-tänders bild är 2–3 år efter underkäkens 
dito. Med andra ord, lättare att hålla sig till underkäkständerna för 
åldersbestämning med hjälp av incisivers occlusalyta.
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Inledning
Med stigande ålder sker olika fysiologiska förändringar 
som kan påverka hästens foderbehov på olika sätt. Hur 
näringsbehovet hos hästar förändras med ökande ålder är 
inte särskilt väl undersökt, dels pga. svårigheten att defi-
niera vad som räknas som en gammal häst ur ett nutritio-
nellt perspektiv, dels pga. att den individuella variationen 
i näringsbehov mellan olika hästar i samma (höga) ålder är 
stor (NRC, 2007). Den forskning som finns publicerad i 
dagsläget om effekt av ålder på hästars foder- eller närings-
behov är begränsad och har framförallt omfattat inverkan 
av ålder på tandstatus och på förmågan att smälta fodret 
(NRC, 2007). Även sociala faktorer som t ex förmågan att 
hävda sig gentemot andra hästar i konkurrenssituationer 
om föda liksom ”ätsällskap” kan dock vara viktiga, särskilt 
för den äldre hästen (Siciliano et al., 2002). 

När räknas hästen som gammal?
Ålder kan beskrivas på olika sätt: kronologisk ålder, vilket 
är det faktiska antal år som förflutit sedan hästen föddes; 
fysiologisk ålder, vilket relaterar till fysiologisk funktion 
och där ålderdom räknas efter när den fysiologiska funk-
tionen är nedsatt; samt demografisk ålder, vilket är en 
viss åldersgrupps överlevnad relaterad till hela hästpo-
pulationen (Paradis, 2002). Några exakta åldersgränser 
för vad som räknas som en gammal häst finns inte, men 
när hästen är runt 20 år räknas den oftast som gammal 
av sin ägare enligt enkätundersökningar gjorda i USA 
(Jarvis, 2009). Detta stämmer också ganska bra överens 
med hur hästens tänder tränger fram, då detta avstannar 
när hästen är ca 20 år (Dixon, 2003). En häst som är 20 
år gammal kan dock vara olika mycket påverkad av sin 
ålder – vissa hästar tränas och tävlas aktivt även efter 20 
års ålder, medan andra visar fysiologiska tecken på ålder-
dom redan före 20 års ålder. Det är därför svårt att enbart 
använda den kronologiska åldern för att avgöra när hästen 
räknas som gammal, och en sammantagen bedömning av 
kronologisk ålder och fysiologiska tecken på ålderdom hos 
den enskilda individen måste därför båda tas i beaktande 
(NRC, 2007). Fysiologiska tecken på ålderdom kan vara 
kronisk avmagring, förlust av muskelmassa (särskilt i över-
linjen, vilket ger ett svankryggigt utseende), fördjupning 
av håligheterna över ögonen, grånande hårrem och olika 
typer av tandproblem.

Förändras hästens förmåga att smälta sitt foder med 
ökande ålder?
Huruvida hästens förmåga att tillgodogöra sig fodret 
förändras när den blir gammal har studerats i mindre 
omfattning. Ralston et al. (1989) jämförde smältbarhet 
för pelleterad lucern hos en grupp gamla hästar (n=7, 
ålder 20–35 år) och en grupp unga hästar (n=5, ålder 2–3 
år), och fann lägre smältbarhet hos de gamla hästarna för 
protein och fosfor, samt en tendens för lägre smältbar-
het av växttråd. De unga hästarna användes senare för ett 
annat försök där högra eller vänstra kolon avlägsnades, 
och smältbarheten för samma foder och samma variabler 
efter denna operation hade då sjunkit och var samma som 
för de gamla hästarna. De gamla hästarna var dock inte 
bara gamla utan led också av andra åkommor som dålig 
tandstatus, kronisk fång, PPID (pituitary pars intermedia 
dysfunction), avvikande brunstcykel och samt var delvis 
undernärda. Resultatet har dock inte kunnat upprepas i 
senare försök av samma författare, och i en senare artikel 
(2001) konstaterade Ralston et al. att de gamla hästarnas 
lägre smältbarhet för protein, fosfor och tendensen för lägre 
växttrådsmältbarhet delvis skulle kunna bero på att dessa 
hästar var så pass gamla att de förmodligen hade kroniska 
skador i grovtarmen från parasitinfektioner eftersom de 
fötts upp före avmaskning blivit en vanlig rutinåtgärd, samt 
den dåliga tandstatusen, snarare än att den höga åldern i sig 
orsakade den lägre smältbarheten. Friska hästar med hög 
ålder som har normal tandstatus och som avmaskats på 
rätt sätt, eller hållits någorlunda parasitfria, kan inte antas 
ha sämre kapacitet att smälta fodret i mag-tarmkanalen 
jämfört med yngre hästar. Detta är också samstämmigt 
med resultat från försök på människa och hundar, där den 
gastrointestinala funktionen och fodersmältningen bevaras 
väl med åldrande (NRC, 2007). 

Får den gamla hästen sitt näringsbehov tillgodosett? 
Gamla hästar som inte lider av tandproblem, njursjuk-
dom, leversjukdom eller har andra uttalade hälsoproblem 
behöver inte utfodras annorlunda än när de var yngre eller 
jämfört med yngre hästar. Regelbunden hullbedömning 
och uppskattning av hästens hälsa och ”humör” är bra 
redskap för att utvärdera om foderstaten fungerar. Äldre 
hästar bör vara i normalt hull, inte i underhull då vikt-
nedgång kan ske väldigt snabbt och vara svårt att vända, 

Utfodring av den gamla hästen

Cecilia Müller, AgrD
Inst. för husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Kungsängens forskningscentrum, 753 23 Uppsala
Cecilia.Muller@huv.slu.se
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men inte heller i överhull eftersom övervikt innebär ökad 
belastning på lederna. Onödig fettansättning hos äldre 
hästar bör undvikas även ur metabolismstörningssynpunkt 
(Paradis, 2002). 

En häst som är mager, oavsett ålder, får inte tillräckligt 
mycket energi i sin foderstat. Om energibehovet för under-
håll avtar med ökande ålder hos hästar är i dagsläget inte 
känt. Hos gamla människor och hundar har underhållsbe-
hovet av energi påvisats vara ca 15–20% lägre jämfört med 
hos yngre, men vuxna, individer (NRC, 2007), och detta 
antas bero på förlust av fettfri vävnad hos åldersstigna indi-
vider. Åldersrelaterad förlust av fettfri vävnad tros i första 
hand vara en effekt av minskad fysisk aktivitet. Förlust 
av muskelmassa har påvisats hos gamla hästar (Ralston et 
al., 1989), men om denna förlust även innebär minskat 
underhållsbehov av energi är inte känt. 

Inverkan av ålder på hästars proteinbehov är inte stude-
rad, men det är inte ovanligt med förlust av muskelmassa 
hos äldre hästar (Ralston et al., 1989). Om detta beror på 
ett ändrat proteinbehov eller är en effekt av reducerad eller 
helt borttagen träning är inte känt. Hos människa verkar 
proteinbehovet avta med ökande ålder (NRC, 2007). Rals-
ton och Bruer (1996) påvisade att en foderstat innehållande 
14% råprotein (rp) innebar att gamla hästar höll sin vikt 
och sitt hull bättre, hade högre fosforhalt i blodet, högre 
andel röda blodkroppar och högre halt hemoglobin jämfört 
med en foderstat innehållande 8,5% rp. Inga skadliga effek-
ter av den högre proteinhalten kunde påvisas. Halten urea i 
blodet ökade då hästarna utfodrades med foderstaten med 
14% rp, men åtföljdes inte av någon ökning av kreatinin, 
vilket tydde på att proteinkvävet utnyttjades bättre men 
att njurfunktionen var normal. 

Kvoten mellan kalcium (Ca) och fosfor (P) i totalfo-
derstaten bör enligt van Doorn et al. (2004) vara 1,5–2,0, 
och överskott på Ca bör undvikas eftersom det kan påverka 
fosforns smältbarhet, särskilt hos gamla hästar där digestion 
och upptag av fosfor kan vara försämrat (Jarvis, 2009). 
Detta bör man särskilt tänka på vid utfodring av lucern 
eller annat foder som är rikt på baljväxter, vilka visserligen 
är goda proteinkällor och bra komplement till proteinfat-
tigt vallfoder, men baljväxter innehåller också mycket Ca. 
Om lucern eller andra vallfoder med högt baljväxtinslag 
ges i stora givor till gamla hästar kan det även innebära att 
ett Ca-överskott uppstår och att kvoten mellan Ca och P i 
totalfoderstaten överstiger 2,0. Totalfoderstaten bör därför 
kontrolleras med avseende på denna kvot.

Inverkan av hög ålder på hästars behov av vitaminer är 
inte undersökt. Eftersom immunförsvaret hos äldre hästar 
verkar försvagas med stigande ålder har det spekulerats om 
vitamin E möjligen kan vara understödjande, men forsk-
ning på området saknas (Siciliano, 2002; Jarvis, 2009). 
Det finns enstaka rapporter som visat att gamla hästar 
hade lägre plasmanivåer av askorbinsyra jämfört med yngre 
hästar, och att äldre hästar som fått tillskott av vitamin C 
fick en ökad antikroppsrespons vid vaccinering (Jarvis, 
2009). Detta gällde dock särskilt hästar med PPID, och den 
underliggande hypotesen var att de ökade kortisolnivåerna 

hos PPID-hästar kan orsaka minskad askorbatproduktion. 
Senare studier har dock inte kunna belägga någon skillnad 
i plasmaaskorbat mellan yngre och äldre hästar (NRC, 
2007). Det bör också påpekas att översupplementering 
kan orsaka hälsoproblem även när det gäller vattenlösliga 
vitaminer, och att tillföra vitaminer ”bara för säkerhets 
skull” utan att det finns ett reellt behov, inte kan rekom-
menderas (NRC, 2007; Jarvis, 2009).

Utfodringsrekommendationer – gamla hästars 
näringsbehov och konsumtionsförmåga
Enligt svenska utfodringsrekommendationer kan äldre 
hästar (>20 år) behöva ett tillägg av energi och protein för 
hög ålder (Jansson et al., 2004). Energitillägg görs efter 
hullbedömning av hästen, och ett tillägg av protein på 6 g 
smältbart råprotein (smb rp) per megajoule (MJ). För att 
ta ett exempel: en 500 kg, normalfödd, vuxen, varmblodig 
häst har ett underhållsbehov på 56 MJ omsättbar energi, 
och 56*6 =336 g smb rp/dag. Om hästen, t ex på grund 
av hög ålder inte håller hullet på denna energigiva, utan 
magrar av behöver den mer energi i sin foderstat. Hur 
mycket mer energi som behövs kan vara svårt att veta på 
förhand och man får prova sig fram. Ett tillägg av unge-
fär 10 MJ kan vara lagom att börja med i detta exempel, 
och tillägget av protein blir då 10 MJ*6 g smb rp/MJ 
= 60 g smb rp. Totalt får hästen då 66 (56+10) MJ och 
396 (336+60) g smb rp/dag. Hästen bör utfodras med 
ett vallfoder som kan täcka hela näringsbehovet. Äldre 
hästar som är friska, har normal tandfunktion och normal 
konsumtionsförmåga behöver inte något speciellt vallfoder 
eller något extra kraftfoder för att täcka det beräknade 
näringsbehovet, om vallfodret har samma balans mellan 
protein och energi som det är i hästens behov, dvs. minst 
6 g smb rp/MJ (= 396 g smb rp/ 66 MJ). Då är det enkelt 
att utfodra efter hästens hull och bara justera vallfodergivan 
uppåt om hästen är för mager, och neråt om hästen blir 
för fet. Minimigivan på 1 kg ts grovfoder/100 kg kropps-
vikt och dag får dock inte underskridas (men även halm 
räknas som grovfoder och får räknas in i minimigivan för 
en överviktig häst). Mineralfoder behöver oftast tillföras 
också för att täcka hästens behov av bl.a. Ca, P och selen.
Gamla hästar som av olika anledningar har nedsatt kon-
sumtionsförmåga behöver få ett vallfoder med högre kon-
centration av energi och protein för att de skall få i sig så 
mycket näring som möjligt för varje kg vallfoder de äter. 
Det är lätt att hamna i en ”ond cirkel” med hästar som äter 
mycket lite eller inget vallfoder alls, eftersom de då äter 
bara kraftfoder istället och en sådan foderstat ger mycket 
stor risk för störningar i mag-tarmkanalen (Jarvis, 2009). 
Kolik av olika typ är också en av de vanligaste sjukdomarna 
och utslagsorsakerna hos gamla hästar (Paradis, 2002). 
För gamla hästar med nedsatt konsumtionsförmåga, eller 
nedsatt aptit, är det därför en fördel att utfodra ett vall-
foder som är spätt och bladrikt, dvs. tidigt skördat. Ett 
sådant vallfoder är också mjukare i sin struktur och mer 
”lättuggat” än ett senare skördat vallfoder, som dessutom 
innehåller mindre näring och har lägre smältbarhet.
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Lämpliga fodermedel för gamla hästar
De flesta gamla hästar utfodras för sitt underhållsbehov, 
men inte alla. En del äldre hästar arbetar fortfarande eller 
tjänstgör i avel, vilket innebär att de behöver tillägg av 
energi och protein i foderstaten för detta. Om hästens 
konsumtionsförmåga understiger den mängd vallfoder 
den behöver äta för att få sig tillräckligt mycket näring 
kommer den att avmagra. En foderstat till en sådan häst 
behöver kompletteras med någon typ av kraftfoder för att 
bli mer energität.

För att öka energikoncentrationen i foderstaten behöver 
ett fodermedel som är rikt på fett, lättsmälta fibrer, stärkelse 
eller socker läggas till. Fett i form av vegetabilisk olja är ett 
lämpligt komplement om det endast är energigivan som 
behöver ökas. Vegetabilisk olja är mycket energirik och 
innehåller ca 30 MJ/kg torrsubstans (ts) jämfört med t ex 
havre som innehåller ca 11 MJ/kg ts. Om hästen inte har 
leverproblem är olja ett bra alternativ eftersom den inte 
innehåller någon stärkelse, vilket innebär att risken för att 
stärkelse kommer ned i grovtarmen och orsakar störningar 
i den mikrobiella floran minskas. Vid utfodring med större 
mängder fett kan ett extra behov av vitamin E också finnas 
(ca 100 IE vitamin E per 100 ml olja) (Jarvis, 2009). Ett 
annat energirikt fodermedel som inte innehåller stärkelse 
är melasserad betfiber (Betfor). Betfor består till stor del 
av lättsmält betfiber och är ett foder som de flesta hästar 
äter med god aptit. Spannmål kan också användas och 
tillför både energi och en del protein, men även andra typer 
av kraftfoder kan vara aktuella att använda, beroende på 
vallfodrets energi- och proteininnehåll och hästens behov 
och hull. Hela spannmålskärnor kan vara svåra att tugga 
för hästar som inte har full tuggfunktion, och bör behand-
las mekaniskt eller stöpas (blötläggas i hett vatten) innan 
utfodring till sådana hästar.

Om hästens tänder och tuggfunktion är påverkad av 
ålder och inte fungerar normalt kan hästen ha svårt att alls 
äta några större mängder vallfoder och att tillgodogöra sig 
fodret. I sådana fall kan det vara en bra idé att dels välja 
sådana foder eller foderråvaror som har ett högt fiberinne-
håll (för att kompensera för att hästen inte kan konsumera 
tillräckligt mycket vallfoder), dels välja foder med råvaror 
som är behandlade på något sätt för att kompensera för 
att tänderna inte maler eller krossar fodret. Foderråvarorna 
kan vara malda, krossade, klippta, valsade, extruderade, 
värmebehandlade etc. Vissa av behandlingarna kan öka den 
preceacala smältbarheten av stärkelse, vilket kan minska 
risken för att stärkelse kommer vidare till grovtarmens 
mikrober (Jarvis, 2009). För att underlätta tuggningen för 
hästen kan blötläggning av pelleterade fodermedel innan 
utfodring fungera, men fodret blir då en ”soppa” som inte 
alla hästar uppskattar.

Man bör vara medveten om att utfodring med kraftfo-
der ger tuggrörelse som är annorlunda jämfört med utfod-
ring med vallfoder, och att en kraftfoderbaserad foderstat 
tar kortare tid att äta och ger färre tuggrörelser för hästen 
jämfört med en grovfoderbaserad foderstat. Detta kan 
påverka hästens tänder och tuggyta negativt och innebära 

att mer korrigering behövs (Masey O’Neill et al., 2010). 
Efter hand som hästar (och även åsnor) blir äldre är det 
viktigare att övervaka tandhälsan, eftersom en ökning av 
avvikelser har observerats med ökande ålder (Pughh, 2007; 
Masey O’Neill et al., 2010). Kliniska tecken på tandpro-
blem är viktnedgång, tussar av tuggat foder som ramlar ut 
ur munnen, kvävning, foderinpackning i kinderna (mola-
rerna), dålig andedräkt och diarré. Stor andel långa par-
tiklar i träcken kan också vara ett tecken på tandproblem; 
medellängd hos partiklar i träcken är normalt ca 3,7 mm 
(Jarvis, 2009).

Gamla hästar som är friska behöver ingen speciell foder-
stat eller specialfoder, men äldre hästar som tappar hull 
och vikt trots korrigerad foderstat bör undersökas kliniskt 
för att utröna om några ämnesomsättningsstörningar 
eller andra hälsoproblem har uppstått, som ger upphov 
till avmagring och/eller andra hälsoproblem. Gamla hästar 
med njurproblem bör ej överutfodras med avseende på 
protein, och om leverfunktionen är försämrad kan fett 
vara ett olämpligt fodermedel. För hästar som inte kan äta 
tillräckliga mängder vallfoder är det viktigt att fiberinnehål-
let i det foder hästen konsumerar är tillräckligt. I dessa fall 
kan en specialkomponerad foderstat behövas (Pugh, 2007). 

Utfodringsrutiner för gamla hästar – sociala faktorer
Ytterligare aspekter på utfodring av gamla hästar är de 
sociala faktorerna, vilka kan spela stor roll. Vid grupp-
utfodring behöver man vara extra observant på gamla 
hästar, dels eftersom flockstrukturen och rangordningen 
kan ändras när hästen blir äldre och påverka den gamla 
hästens möjlighet att få stå kvar och äta så mycket foder 
den behöver, dels för att hästens äthastighet kan vara lång-
sammare än övriga hästars, kanske beroende på tandsta-
tus eller annat hälsoläge. Inte sällan behöver den gamla 
hästen stödutfodras. Gamla hästar kan ha dålig aptit, men 
vissa hästar förbättrar sin aptit om de får ätsällskap (Jarvis, 
2009). Ytterligare faktorer som kan förbättra aptiten är att 
servera fodret uppblött, gärna varmt-ljummet, eller tillsätta 
melass, äppelmos eller liknande smaksättning beroende på 
vad hästen tycker om. Vid blötläggning skall man dock vara 
observant på att fodervolymen ökar, vilket kan medföra 
lägre foderintag (Jarvis, 2009).

Summary
Feeding the old horse is primarily a question of feeding the 
individual. A definition of old age from a nutritional point 
of view is lacking and different horses of the same (old) 
age can respond very differently to the same feed ration. 
It is however not uncommon with weight loss and loss of 
body condition in old horses (approximately > 20 years 
old). In such cases it is important to feed forage harvested 
early that is easily ingested and contains high energy- and 
protein content. It may also be that the feed ration needs to 
be changed to contain a higher energy and protein content, 
and include feeds that are easy to ingest and digest for the 
horse. The use of vegetable oils and molassed sugar beet 
pulp can be helpful for healthy, old horses in poor body 



256 veterinärkongressen 2010

condition, and the feed ration should contain at least 6 g 
digestible crude protein/megajoule metabolizable energy. 
Old horses with metabolic disorders or liver and kidney 
disorders may need special diets low in sugar, fat and pro-
tein, respectively. Horses that can not eat any forage at 
all or very small amounts of forage due to old age and/or 
dental problems are at higher risk of developing intestinal 
problems (colic), and special care needs to be taken to the 
ingredients in a complete diet for these.

Tips: på http://hippocampus.slu.se finns ett foderstatspro-
gram som är fritt att använda för foderstatsberäkning. 
Analysvärden på det egna vallfodret läggs in i program-
met tillsammans med uppgifter om den aktuella hästen.
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before deciding whether or not animal welfare should be 
measured, it is necessary to determine what welfare is. 
Welfare was been defined according to the Farm animal 
Welfare Council’s (FaWC) five freedoms: freedom from 
hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom 
from pain injury and disease, freedom to express normal 
behaviour, and freedom from fear or distress. However 
these all represent an absence of negatives, whereas the 
modern concept of welfare is the presence of positives 
with considerations of both positive feelings (what an 
animal ‘‘likes’’) and resources that an animal is moti-
vated to obtain (what an animal ‘‘wants’’) (dawkins 1983, 
Yeates and main 2008).

The modern concept of welfare which is now 
promoted by the Farm Animal Welfare Coun-
cil (FAWC 2009) is that of an adequate life, or 

a life worth living, from the animal’s point of view, or, 
even better, a good life. It is much more than simply the 
prevention of cruelty; it is the consideration of the ani-
mal’s quality of life. The FAWC report says “Good welfare 
should be a main aim of husbandry with disease controlled 
by the strictest measures and with minimal prevalence, 
normal behaviour, availability of environmental choices 
and harmless wants, a ban on most, if not all, mutila-
tions, certain husbandry practices (including the manner 
of death) prescribed or forbidden, opportunities provided 
for an animal’s comfort, pleasure, interest and confidence, 
and the highest standards of veterinary care. Above all else, 
the highest standard of stockmanship has to be provided.” 
Such standards can, and should, apply as much to animals 
used in the laboratory as to farm animals. In order to make 
sure that animals can be valid subjects for research, it is 
necessary to ensure their health and welfare. An assessment 
of the quality of life of the experimental animal and the 
assessment of the quality of life benefits to other animals, 
including humans, is the basis of the harm:benefit balance 
question that is made at ethical review of scientific projects. 
Quality of life can therefore be used for decision making 
and to do this a quality of life “balance sheet” should be 
prepared (Wathes 2010).

A laboratory animal’s quality of life has been defined as 
being made up of three components: its value to itself, its 
value to science and its value to its peer group (Sandoe and 

Christensen 2007). Alternative views are that the animal 
has no value at all, has a value for that individual only, 
or that its value exceeds what is ‘in it’ for the animal in 
question. Any domesticated species, whether farmstock, 
companion animal or laboratory animal is man’s product, 
arguably for man’s use and would not exist if man had not 
organised for it to do so (Allen 2007).  Since, for most spe-
cies, a post weaning animal does not have grieving relatives, 
Allen (2007) argues that the most sensible, pragmatic, 
economic and humane solution whether it is sick and suf-
fering, old and debilitated, or simply no longer wanted for 
its intended use, is to humanely kill it. However animals, 
both domestic and wild have varied roles in society and 
their value can be economic, cultural, political, emotional 
or religious (Gardiner 2007). They are also attributed an 
inherent ‘animal value’ that exists by virtue of them being 
sentient beings, although sentience alone is considered by 
some to be insufficient condition and it is the demonstra-
tion of rational consciousness in animals that leads to the 
ethical and welfare implications (Antonites 2001). 

Whatever one’s view on this continuum of animal value, 
current European legislation and its associated codes of 
practice controlling use of animals, reflect society’s wishes 
and it is considered that we have a moral obligation to pro-
tect animal welfare. In the field of laboratory animal science 
in order to evaluate the harm-benefit balance, which gives 
the justification for the use of animals in specific biomedi-
cal research projects, it is necessary to assess welfare. This 
is also the evidence base that can be used to counter the 
controversy that continues over animal use in science. This 
controversy is variously fuelled by the prevailing political 
climate and public opinion, which may be influenced by 
public education and information. The facts and figures 
need to speak for themselves and quantification of animal 
quality of life can assist with this. If we compare the number 
of animals used in research with the number of animals 
used in the livestock industry, it is a small fraction. Is the 
welfare of animals used in the laboratory better or worse 
than that of farm animals? There is a different approach 
to public concern for welfare of animals dependent on the 
sector in which they happen to find themselves. And yet, an 
individual animal’s perception of pain and suffering is the 
same, whatever the context of its life. An animal’s percep-
tion of its own welfare is not affected by its reason for its 
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life, whereas the human perception of welfare is affected 
by the use to which the animal is put and any intentional 
cause of harm. It is the actual quality of life that matters 
to the animal, not what is considered and monitored and 
debated, but what is actually experienced (Wolfensohn and 
Honess 2007). However, there is an ethical dilemma in 
using animals for fundamental science where the benefits 
cannot be as easily defined as for the development of treat-
ments against disease, despite the fact that fundamental 
science may underpin those advances in clinical treatment.

Animal use in science dates back to Eristratus and 
Herophilus in the 3rd century BC and Galen in the 2nd 
century AD (Schiller 1967), and in 1628 William Harvey 
demonstrated circulation of the blood using living dogs 
(Harvey 1628). These experiments would not be permitted 
in the same way today, yet the knowledge they generated 
underpins the understanding of cardiovascular physiology 
that has enabled the development of treatments of many 
serious conditions. In 1789 Jeremy Bentham asked “The 
question is not can they reason, nor can they talk, but can 
they suffer?” (Bentham 1789) and the modern concept of 
animal welfare was born. The subsequent rise of the anti-
vivisection movement encouraged the development of self 
regulation and in 1831 Marshall Hall developed the five 
principles for experimental research and in 1871 the Brit-
ish Association for the Advancement of Science developed 
a moral code of practice, but neither was readily adopted 
by researchers. The scientist’s response to this increasing 
concern for animal welfare was dismissive. For example, 
opinion in 1902 in The Lancet was that “Physiology is not 
a subject that can be made intelligible to the public at any 
time” (Anon 1902) and by the Research Defence Society in 
1915 “We cannot argue with them for they will not admit 
when they are wrong” (RDS 1915). During the industrial 
revolution, social upheaval moved many people into towns 
away from the countryside and animals developed a role 
as social companions rather than simply a source of food. 
During the 1960’s, a time of cultural and social revolution, 
the anti-vivisection movement gained further momentum. 
Since then, investigative journalism, increasing levels of 
attack and violent protest have closed breeding centres; 
increasing transport times, reducing communication and 
sharing of best practice, and led to increased security as 
laboratories close their doors to visitors (Wolfensohn and 
Maguire 2010). Meanwhile, the welfare of animals inside 
continues to be of concern as the debate goes on.

Is it acceptable for animals to suffer in the name of scien-
tific progress? There are some who would say ‘No’ in all 
circumstances; but for the majority the question is ‘How 
much, and for how long?’ This demonstrates the necessity 
for the measuring of levels of suffering, or conversely, of 
welfare or quality of life. The justification for animal use, 
dependant on the balance of benefit and harms, will be 
affected by the level of implementation of the three R’s 

of Replacement, Reduction and, particularly, Refinement 
(Russell and Burch 1959). It is the way in which research 
is carried out that impacts on animal welfare. Defining this 
is part of the function of the ethical review process and its 
success depends on the prevailing culture in the institu-
tion and the authority and respect with which it is treated. 

Suffering can be divided into direct suffering, which occurs 
as a result of the procedure carried out; and contingent suf-
fering, which the animal undergoes as a result of being held 
in a laboratory environment (Russell and Burch 1959). The 
way in which a test substance is administered, how much 
blood is taken, how the animal is restrained or trained to 
co-operate, what anaesthesia is used, what is the level of 
post-operative care are all examples of direct suffering. 
Contingent suffering is affected, for example, by its hous-
ing, husbandry, transport, and social hierarchy. Refinement 
can improve welfare by acting on both direct and contin-
gent suffering. The search for refinement must be on-going 
and continual.  It should never end because technological 
advances will always enable us to do more with less, and 
to do it better. The funding of research should include an 
element to develop the technologies we need to continue 
to reduce and refine. 

There are several reasons to assess welfare of animals – to 
ensure that the 3Rs are being effectively implemented and 
to satisfy the ethical review process, not just prospectively 
but also at on-going and retrospective reviews. It will also 
ensure the validity of scientific models, since an animal 
with poor welfare will not be a valid model due to the 
changes from adverse welfare that affect normal physiology 
which can affect the scientific data being collected. Records 
of welfare assessment can be used to reassure the general 
public that work, which is frequently funded from public 
funds, is being carried out to the highest standard. This 
is useful in ensuring good public relations and is in line 
with the concept of transparency and openness in research. 
Studying welfare can also be done purely out of academic 
interest and welfare science is being taken increasingly 
seriously by the scientific community.

By increasing our understanding of what an animal needs 
or wants, by understanding the species specific behaviours 
and reducing anthropomorphism we can measure welfare 
enabling us to define harms and develop refinements in 
a scientific way. This will demonstrate how these refine-
ments actually impact and reduce suffering and allow an 
objective assessment over a period of time. Measurement 
of welfare allows for quantification of harms to animals for 
comparison between groups of animals and more rational 
justification for their use. 

The proposed revision to EU Directive 86/609 requires all 
scientific establishments to employ a veterinary surgeon to 
provide care and advice on the health and welfare of the 
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animals being used. A veterinary surgeon wishing to prac-
tice in the UK promises, on admission to the Royal College 
of Veterinary Surgeons, that their “constant endeavour will 
be to ensure the welfare of the animals committed to [their] 
care” (RCVS 2010).  This creates a potential dilemma, and 
can put the vet into a difficult position, since when dealing 
with experimental animals their welfare inevitably has the 
potential to be compromised. The vet must be confident 
that the quality of the science has been adequately bal-
anced against the compromise to welfare, and there are 
occasions when that is challenging if refinements are not 
being implemented vigorously (Lloyd et al 2008). This 
can then lead to questions about the extent to which the 
animals’ welfare is affected and the necessity for quantita-
tive assessment of welfare rather than just subjective views 
on how the animal may be feeling. The welfare of such 
animals must be maximised so that they suffer as little as 
possible during any experimental use. 

The declaration to ensure the welfare of animals which 
is made when becoming a Member of the RCVS applies 
whatever the use of the animal - whether as a farm animal 
or a pet animal or a laboratory animal. Whatever its use, the 
vet should endeavour to ensure that each animal has a life 
that is worth living and that its contribution to society is 
worthwhile by being fit for purpose, whether in producing 
meat for us to eat, milk for us to drink, keeping us company 
as pets, enhancing the diversity of our ecosystem as wildlife, 
or keeping us safe and making us better by testing newly 
developed products and medicines. The vet can add value 
by ensuring appropriate models are used with optimum 
welfare, that humane endpoints are applied, that the risks 
are appropriately managed, and that public perception 
is accurate. The animal must be fit for purpose, and ani-
mals with poor welfare will have uncontrolled variables 
that make them unsuitable subjects for scientific studies 
(Poole 1997). Welfare research requires collaboration with 
scientists, requires funding and requires institutional sup-
port, but together we can achieve better justification for 
procedures, an animal with better quality of life, and better 
quality research.
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ssessment of welfare varies widely depending on 
the views of the observer; so in order to be able to 
assess an animal’s welfare reliably it is necessary 

to have in place some objective measurements of suffer-
ing or of well-being, such as those described in Morton 
and Griffiths (1985), Main et al (2003), and Honess et al 
(2005a and 2005b). These and similar schemes facilitate 
monitoring, allowing an evaluation of responses to treat-
ment, and logical decisions about intervention by eutha-
nasia. Current evidence suggests that positive welfare can 
be best assessed by evaluation of positive outcomes such 
as behavioural responses and influences on physiological 
markers. Most schemes however only give an indication 
of well being within a relatively short time frame; at that 
particular moment or over the duration of that particular 
treatment. They rarely reflect cumulative suffering and the 
lifetime experience of the animal, which would reflect the 
animal’s true quality of life. 

Who should assess animal welfare? Advice on health and 
welfare and its assessment should primarily be the respon-
sibility on the veterinary surgeon. However others can, and 
should, be actively involved in the collection of the objec-
tive data including the research staff, the animal care staff 
and those with specific experience with the species such 
as zoologists or, in the case of monkeys, a primatologist. 
The evaluation of pain and distress is complex because 
thresholds and manifestations of pain and distress vary 
between species and between individuals within a species. 
The first stage in assessing an animal’s well being is to 
become familiar with its normal appearance and behaviour. 
When doing `hands on’ training in an animal unit it is 
important to allow enough time to observe the animals 
that will be used in order to become familiar with their 
normal behavioural repertoire. Research staff should find 
out what the normal behaviour range is for the species 
they will be working with, remembering that this may not 
be the same as the behaviour observed in the wild or the 
domestic environment due to the constraints of the cap-
tive environment in the laboratory (see www.ratlife.org). 
Animals have not evolved to live in cages.

When should animal welfare be assessed? There will be 
key life history points, such as weaning and  there will be 
key circumstantial change points such as when an animal 

is transported or moved into a new peer group or starts 
to undergo training or a procedure. There will need to 
be control over seasonal variation and circadian rhythms. 
Where should animal welfare be assessed? It can be meas-
ured in the natal group or the stock group, in the transport 
environment, or in an intermediate environment or in the 
end user establishment. Assessment should take note of 
natural differences, since there may be species differences, 
age differences, developmental differences, sex differences, 
genetic differences, social differences, and differences in 
reproductive status and social hierarchy. 

Welfare can be assessed on an ad hoc basis using clinical 
judgement and experience with very general descriptions 
using qualitative changes, but this is open to challenge by 
others who may lack the relevant experience and intui-
tion. The interpretation of such parameters can vary quite 
widely between observers depending on their knowledge 
and experience of the species and the individual animal 
under observation. In making a judgement it is necessary 
to consider the species, whether it is juvenile or adult, any 
normal physiological variation (eg: pregnancy) and the 
animal’s individual temperament. Thus the assessment of 
pain and distress in animals can be problematic, since it 
can be subjective and may be based on anthropomorphic 
assumptions that things which are distressing for humans 
will also be distressing for animals, which is not necessarily 
the case. This may lead to a tendency to overestimate the 
pain and suffering experienced by animals in some situa-
tions, and underestimate in others. Since this type of assess-
ment is based on the subjective judgements of individuals, 
it is likely that two people with different backgrounds and 
experiences observing the same animal will give differ-
ent scores to the level of welfare of a particular individual 
animal. This can be avoided by having several observers 
score the animal at each point and average the scores, or 
by having all assessments performed by just one, or a few, 
experienced persons. Vets, researchers or animal care staff 
can, with experience, become consistent in their mark-
ings and reduce this variation between assessors. It is also 
necessary to differentiate between what is normal and what 
is normally seen – which may be quite far from normal. 

Much better is to use a method of assessment, which is 
quantitative, using scoring sheets which show consistency 
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between observers and will allow a comparison over time. 
The classical simple distress scoring (or welfare assessment) 
system is based on that of Morton and Griffiths (1985). 
Using this scheme a score is given to the following param-
eters: appearance, food and water intake, clinical signs, 
natural behaviour, provoked behaviour. However many 
research projects produce changes in just one organ system, 
and a general scoring system such as the one described by 
Morton and Griffiths may not be sensitive enough to pick 
up specific indicators of poor welfare in these cases. To 
overcome this, the parameters are modified to include those 
specific changes, which are anticipated in the particular 
project. Pilot studies are important to develop these more 
specific assessment sheets and it may be necessary to modify 
the chosen system as the experiment progresses. The list 
of clinical signs to be assessed for a particular scientific 
procedure should be developed through experience and 
to a large extent will be unique to the specific husbandry 
system, the species or strain and to the specific experiment 
(Lloyd & Wolfensohn 1999, Lloyd et al 2000). 

A scheme of scoring clinical signs for recognition and 
assessment of adverse effects on animals during scientific 
procedures has been shown to have a number of benefits 
including:
• Closer observation of animals by all staff at critical 

times in the experiment. This increases awareness of the 
potential adverse effects and allows for the appropriate 
use of methods of alleviation of suffering

• Subjective assessments are avoided and opinion is both 
more structured and more evidence-based, thus pro-
moting dialogue between scientists and animal care staff

• Providing assistance with making a valid harm-benefit 
analysis in the justification of a procedure at ethical 
review

• Consistency in scoring is increased
• Combinations of signs can be used to indicate the over-

all severity of the procedure and the continued assess-
ment will determine the effectiveness of any therapies 
given to alleviate the adverse effects

• The assessment will assist with the retrospective review 
of procedures by assessing which experimental models 
cause the least pain and distress and will therefore help 
to refine procedures in the future, to develop better 
systems of animal care, resulting in better science and 
better animal welfare (Poole 1997).

There are various components that can contribute to the 
objective assessment of an animal’s welfare:
1. Physiological measurements: Measurement of activity of 
the autonomic nervous system by monitoring heart rate, 
respiration rate, blood pressure and temperature can give 
an estimate of stress levels. However this will require pro-
longed and direct contact so the animal will need to be 
handled and restrained, also causing stress. Alternatively, 
telemetry devices can be used but this requires invasive 

procedures in order to implant them, with negative effects 
on the animal’s welfare. There is a necessity to balance 
the welfare of the animal undergoing the procedure to 
monitor it and the welfare that is being monitored. Physi-
ological mechanisms reflecting welfare can also be studied 
by looking at the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) 
axis using blood, faeces, saliva, tears, or hair to measure 
levels of hormones such as cortisol. However cortisol has 
a metabolic role and lower cortisol is not necessarily equal 
to low stress and high cortisol does not necessarily equal 
high stress. It will be high in animals that are exercising, 
and is subject to circadian variation. Some chronic states 
of poor welfare can lead to low levels of cortisol. There is 
highly individual variation in some species and a time lag 
in production and appearance, the cost of analysing sam-
ples is relatively high and the different sources of cortisol 
samples are not comparable. Other physiological options 
are to measure adrenalin, which may be a better indicator 
of the onset of stress; prolactin; or acute phase proteins, 
such as C-reactive protein and serum amyloid A. Stress 
measurement can also be estimated by haematological cell 
counts and by measuring leukocyte activity (Moberg 2000, 
Rushen 2000, Cray et al 2009).

2. Behavioural measurements: Quantified behavioural 
measurement with systematic sampling allows monitoring 
of change. Data is collected on the duration of behavioural 
states and grouped into functional categories for analysis. 
The incidence of abnormal behaviours such as self injuri-
ous behaviours or stereotypic behaviour, inappropriate 
time budgeting such as overaggression, or overgrooming, 
the presence of neophobia, cognitive bias and/or depres-
sion are all parameters to be measured. Normal does not 
necessarily mean natural and it is necessary to be familiar 
with what is natural for the particular species. Sufficient 
time must be allowed to observe the animals and become 
familiar with their behaviour patterns. Only with that 
background is it possible to recognise the onset of stere-
otypic behaviour which is a form of behaviour induced by 
chronic frustration (Webster 1994), possibly in response 
to a barren environment. It may manifest itself as extremes 
of behaviour (such as pacing in big cats) or as early signs 
of behavioural disturbance with a significant shift in the 
range and frequency of behaviours and the development 
of unusual, non-functional behaviour. The goal is to 
ensure that animals have a natural frequency and range 
of behaviours and to take action to expand the behavioural 
repertoire by providing adequate environmental enrich-
ment. Behavioural observations can be made with different 
recording methods including focal animal sampling, scan 
sampling, all occurrences of a specified behaviour and/or 
ad lib sampling (Altmann 1974). The data can be used 
to quantify welfare and can be reviewed and reassessed at 
regular time points.  An example of behavioural measure-
ments using an ethogramme can be found in Honess et 
al (2004).
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3. Measurements of physical condition: A quantitative assess-
ment of stress can be made by using body condition and 
alopecia. Condition scoring is derived from condition 
scoring in sheep following DEFRA guidelines (MAFF 
1994) and may be used in many species including mice 
and primates (Wolfensohn and Honess 2005). Alopecia in 
humans is associated with psychological stress and obses-
sive compulsive disorder, and it also occurs in other species 
including rodents, birds, mink and primates. In captivity 
it often has a behavioural cause and can be relieved by 
anti-depressants but it can also be affected by hormones, 
disease, nutrition, caging or reproductive condition. The 
quantification of alopecia depends on a scoring system that 
is objective, reliable and transferable between observers and 
should be able to be used on an awake moving animal with 
limited personnel training (Honess et al 2005b).

Individual measures of welfare are most valuable when con-
sidered in conjunction with other welfare related param-
eters using the welfare assessment matrix (Wolfensohn and 
Honess 2007, Honess and Wolfensohn 2010). This com-
bines the clinical condition of the animal, the behavioural 
deviations, the duration of the incident, and the quality of 
the environment. Additional axes can be used for specific 
conditions if necessary. The references show how it can be 
used in the case study for a single animal before and after an 
event or to compare different groups of animals, and how 
it can also be used to illustrate the temporal component 
of suffering. Since it is cumulative suffering that matters 
to the animal’s quality of life, not just single incidents, the 
points of suffering can be added up over a period of time 
to determine when a limit has been reached. The matrix 
must include contingent as well as direct suffering to truly 
reflect cumulative harms and allow an evaluation of the 
animal’s quality of life. It will demonstrate the true welfare 
implications of research and the effect of refinements. It 
should be used not only prospectively, but must also be 
ongoing and retrospective in order to ensure the harm-
benefit scoring remains valid and the continuation of the 
work remains justified.

The assessment of welfare goes beyond the assessment 
of disease and will assist with determining the extent of 
application of the three R’s to satisfy the Ethical Review 
Process and to demonstrate scientific model validity; but 
the measurement of welfare, by whatever combination 
of methods is used, is not enough.  If the measuring of 
welfare is simply an academic exercise, it does nothing for 
the animal.  Action must be taken. The action could be to 
do nothing. But if not, there must be reasons why not; the 
most obvious being that the animal’s quality of life is objec-
tively shown to be good and its welfare is satisfactory. The 
action can be to improve welfare, but then it is necessary 
to keep monitoring to demonstrate it really is improved or 
apply an endpoint and humanely kill the animal if it does 
not have a life worth living and, from its point of view, is 

literally better off dead. Then the action must be to review 
procedures before doing it again on another animal.

If welfare has been identified as sub-optimal, find the 
cause and identify solution. The welfare assessment grid 
allows feedback on changes affecting the animal’s welfare. 
It allows communication about animal welfare between 
care staff, research staff, regulators, funders and the public. 
It offers a visual representation of the animal’s quality of 
life, which may be easily understood. Every individual who 
interacts with animals, particularly those in a laboratory 
environment, must understand and accept responsibility 
in delivering animal welfare. This requires education and 
engagement; monitoring is simply the tool that demon-
strates it is working.
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Introduction
The Welfare Quality® project started in 2004 and became 
the largest piece of integrated research work yet carried 
out in animal welfare in Europe. The project is a partner-
ship of 40 institutions in Europe and, since 2006, four 
in Latin America. The partners are based in 13 European 
countries and four Latin American (Uruguay, Brazil, Chile 
and Mexico). 

During the project’s lifetime our original ideas (c.f. 
Blokhuis et al., 2003) evolved and the priorities were 
slightly modified accordingly. However, the general aims 
have remained the same:
• to develop practical strategies/measures to improve 

animal welfare,
• to develop a European standard for the assessment of 

animal welfare ,
• to develop a European animal welfare information 

standard,
• to integrate and interrelate the most appropriate spe-

cialist expertise in the multidisciplinary field of animal 
welfare in Europe.
Although countries outside Europe are involved, obvi-

ously this EU funded project mainly focuses on the Euro-
pean situation.

During the last decades of the 20th century major changes 
took place in animal production (cf Blokhuis et al., 1998). 
Production intensified enormously and farms became 
highly specialised (Porcher, 2001). This development led 
to a huge increase in the number of animals per farm and 
to striking increases in actual production. Furthermore, 
housing conditions and management practices changed 
profoundly with increased mechanisation and other 
technological developments. Animal production became 
increasingly industrialised, with quantity often taking pre-
cedence over quality.

Over the years, cultural, attitudinal and commercial 
barriers hampered constructive communication between 
farmers and the people who ultimately eat what is pro-
duced. The activities of consumer groups and animal pro-
tectionists and, more recently, the effects of crises such 
as swine fever, BSE, foot-and-mouth disease and avian 
influenza have led to people becoming increasingly aware 
that animal production is more than just an industry. Issues 
such as animal welfare, food quality, food safety and the 

environment have assumed much greater importance for 
the public (‘consumer concerns’). 

Farm animal welfare is now clearly an important issue 
for ordinary people across Europe and there is clear demand 
for higher animal welfare standards (see Eurobarometer, 
2005; 2007; Kjaernes and Lavik, 2008).

From the start, Welfare Quality® took on board the 
results from a sociological study carried out in Europe 
that included an analysis of consumers’ reluctance to pur-
chase animal friendly products (Miele and Parisi 2000; 
Harper and Henson 2000). This study revealed that an 
important reason is the lack of transparent, reliable and 
easily understandable information about the way in which 
animal-based food products are actually produced. Fur-
thermore, worldwide marketing strategies “confirm that 
producers and retailers today are ready to apply new criteria 
so as to provide consumers with extra value” (European 
Commission 2002).

Welfare Quality® therefore set out to deliver reliable, 
science-based, on-farm welfare assessment systems for 
poultry, pigs and cattle as well as a standardised system to 
convey welfare measures into easy to understand product 
information. 

It was also recognised that a large European effort in the 
area of animal welfare should also include research designed 
to identify practical ways of solving some of the main wel-
fare problems in current animal production. Therefore, 
Welfare Quality® initiated appropriate studies in important 
areas like handling stress, injurious behaviours, lameness, 
temperament etc. 

In our view an integrated European approach provides 
a firm basis for the harmonisation of assessment and infor-
mation systems. It is also considered extremely relevant for 
the provision of transparent consumer information and for 
marketing and trade. 

Addressing Consumer Concerns
In Welfare Quality® we aim to address welfare concerns and 
to allow clear communication about the animals’ quality 
of life and profiling of products. The latter is obviously 
essential in order to connect animal husbandry practices to 
informed animal product presentation and purchasing. In a 
truly integrated effort Welfare Quality® combined analyses 

Introduction to the Welfare Quality® Project

Harry J. Blokhuis
Swedish University of Agricultural Science Uppsala, Sweden



268 veterinärkongressen 2010

of consumer/citizen perceptions and attitudes with existing 
knowledge from animal welfare science and thereby identi-
fied 12 areas of concern that should be adequately covered 
in the measurement systems (Keeling and Veissier, 2005). 
These are presented in table 1 as welfare criteria, where 
the direction for maximising welfare is indicated. Each 
criterion covers a separate aspect of good animal welfare 
and the list was chosen to encompass all potential areas of 
concern while at the same time keeping the total number 
of criteria to a minimum. To further reduce the number 
of items and ease the understanding, we group them into 
4 classes, called principles in the table, corresponding to 
the questions: 
• Are the animals properly fed and supplied with water? 
• Are the animals properly housed? 
• Are the animals healthy? 
• Does the behaviour of the animals reflect optimised 

emotional states? 

To investigate how animal welfare concerns are relevant 
for citizens whilst shopping for food and what kind of 
information is considered relevant for assessing the ‘animal 
friendliness’ of the products available on the market focus 
groups interviews with consumers were carried out in seven 
study countries (Italy, France, Hungary, UK, the Neth-
erlands, Norway and Sweden) (Miele and Evans, 2005). 
The results showed that the participants in the focus group 
discussions reacted favourably to the ‘experts’ list of areas 
of concerns in the table above. Most participants identified 
more commonalities than differences between their under-
standing and the scientific approach to what is important 
in defining the welfare of animals. 

Welfare Assessment
Most of the currently used welfare assessment systems are 
largely based on observations of the environment, i.e., 

design measures presumed to affect animal welfare. How-
ever, the links between specific design measures and the 
animals’ welfare status are not always clearly understood. 
Therefore, one of the main thrusts of the Welfare Qual-
ity® project is to develop sets of measures that are animal 
based i.e. measuring at the animal itself. Such animal-based 
measures reflect the effects of variations in the way the 
farming system is managed (role of the farmer) as well as 
specific system-animal interactions (see diagram below).  
The measures address all of the above mentioned concerns.
Design measures are also included so that causes of poor 
welfare can be identified and remedial measures proposed 
(feed-back to farmer). For each of the different species 
measures were analysed for validity, repeatability and fea-
sibility and selected for inclusion in the assessment system.

Welfare Quality® assessment systems for laying hens, 
broilers, dairy cows, beef cattle, calves, fattening pigs and 
sows have now been tested and described in protocols (Wel-
fare Quality®, 2009a, b, c).

Welfare Improvement Strategies
In the conception phase of Welfare Quality® it was rec-
ognised that a large European effort in the area of animal 
welfare should also include research designed to identify 
practical ways of solving some of the main welfare prob-
lems in current animal production. Therefore, we initiated 
appropriate studies in important areas like handling stress, 
injurious behaviours, lameness, temperament etc. and some 
very relevant and interesting results are already emerging. 
The practical improvement strategies that these studies are 
generating will provide valuable support to farmers and the 
animal industry in their efforts to improve animal welfare. 
Since these studies are an integrated part of the Welfare 
Quality® approach they will also inform and be guided by 
the assessment information emanating from the welfare 
assessment system (see diagram above).

Concluding Remarks
Even if Welfare Quality® was the largest ever collaborative 
project in animal welfare science, it is clear it could not 

Principles Welfare criteria
Good feeding 1.

2.
Absence of prolonged hunger
Absence of prolonged thirst

Good housing 3.
4.
5.

Comfort around resting
Thermal comfort
Ease of Movement

Good health 6.
7.
8.

Absence of injuries
Absence of disease
Absence of pain induced by 
management procedures

Appropriate 
behaviour

9.
10.
11.
12.

Expression of social behaviours
Expression of other behaviours
Good human-animal relationship
Positive emotional state

Table giving welfare principles and criteria (from Keeling and 
Veissier, 2005).

Diagrammatic representation of the measuring and information 
systems (adapted from Blokhuis et al. 2003).
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have covered all the questions and every detail. So, it is 
not surprising that there are still unanswered questions 
and discussion points about specific welfare measures or 
the lack of animal based measures for some criteria (e.g. 
no animal based measure for prolonged thirst on the farm 
nor for thermal comfort in adult cattle). We also had to 
prioritise some tasks and species at the expense of others 
because of budgetary and other constraints. Thus we were 
unable to fully develop the models for integrated assess-
ment for all animal types (e.g. not for sows and piglets on 
farm, laying hens on farm, and not at all for animals at 
slaughter). However, the necessary processes and principles 
have been developed so it is now just a matter of securing 
the support to carry out the work.

Another gap relates to species and types of animals that 
could not be included in Welfare Quality®. The other ani-
mals that clearly merit study include a number of domestic 
species such as sheep, horses and turkeys. These are all 
very important for the continued agricultural and rural 
development in Europe.

Fittingly, within the context of the Seventh Framework 
Programme (FP7) the EU recently called for research pro-
posals to further develop and refine the welfare assessment 
and monitoring system and bring other important species 
into the model (European Commission, 2009). 

During its lifetime the Welfare Quality® project has gener-
ated a multitude of results including an innovative way of 
assessing animal welfare in an integrative way, several con-
crete strategies to improve animal welfare, many insights 
into the concerns, initiatives and conditions for involve-
ment of consumers, retailers and farmers as well as support 
mechanisms to enable uptake and implementation of our 
results by the relevant stakeholders and market actors.
Keeping up the momentum now requires the active 
involvement of many actors. In this context, the main driv-
ers are: citizens, production chains, the European Union 
and scientists (Blokhuis, 2009).
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Det europeiska försöksdjursdirektivet 86/609/EEG 
är föremål för revidering. Ett reviderat direktiv 
beräknas bli fastställt under september 2010 och 

kommer att få nummer 8869/10.
Enligt direktivet ställs krav på veterinär medverkan. 
I skäl 30 sägs att ”För att garantera en löpande över-

vakning av djurskyddskraven bör lämplig veterinärvård 
ständigt finnas tillgänglig…”

I artikel 25 preciseras detta krav. Hos varje uppfödare, 
leverantör och användare ska det finnas en särskilt utsedd 
veterinär med särskild kunskap inom försöksdjursmedicin 
eller, när detta är lämpligare, en för arbetet kvalificerad 
expert som ska ha en rådgivande funktion vad avser djurens 
välbefinnande och behandling.

I några artiklar återkommer man sedan till hur denna 
veterinära medverkan bör organiseras och vilka funktioner 
veterinären ska ha. 

Ett viktigt område för veterinären är att upprätthålla 
ett gott hälsotillstånd hos djuren (Bilaga III, punkt 3.1 a). 
Där preciseras att alla anläggningar ska ha en strategi för 
att upprätthålla ett gott hälsotillstånd, dels för att trygga 
djurens välbefinnande, dels för att tillgodose vetenskapliga 
krav. Man ska ha en strategi för regelbundna hälsokontrol-
ler, ett program för mikrobiologisk övervakning, planer för 
hantering av sjukdomsutbrott samt definitioner av hälsopa-
rametrar. Det ska också finnas strategier för introduktion 
av nya djur.

Direktivet inför krav på en funktion som man benämner 
”Djurskyddsorgan” (Artikel 26). Detta är ett organ som ska 
finnas hos uppfödare, leverantörer och användare. Organet 
ska bland annat ge råd till personalen som sköter eller 
använder djuren, utarbeta rutiner, följa försöken och verka 
för 3R- principen (Replace, Reduce, Refine). 

I direktivet använder man beteckningen ”projekt”, vilket 
närmast motsvarar termen ”försök” i nuvarande svenska 
lagstiftning. Innan ett projekt får påbörjas ska det godkän-
nas av den behöriga myndigheten. Vid bedömningen av 
projektet ska man beakta sakkunskap på några särskilda 
områden (Artikel 38). Ett sådant område är erfarenhet av 
veterinärmedicinskt arbete inom området försöksdjursve-
tenskap eller, om så är lämpligt, veterinärmedicinskt arbete 
med vilda djur.

I artikel 16 anges att man under vissa förutsättningar 
kan använda ett djur i fler än ett försök, så kallad återan-
vändning. Sådan återanvändning ska ske i samråd med 

veterinär och vid vissa specifika till fällen kan den endast 
ske efter veterinär besiktning.

När ett försök är avslutat utgår man från att djuren avli-
vas. Om man vill hålla djur vid liv efter ett försök ska det 
beslutet fattas av veterinär eller annan kompetent person.

Direktivets skrivningar angående veterinär medverkan 
bekräftar i huvudsak bara den roll som veterinärer redan 
har enligt den svenska lagstiftningen.

Summary
The replacement for Directive 86/609/EEC – currently 
draft Directive 8869/10 – on the protection of animals 
used for scientific purposes is close to fruition. The pro-
posed role of the veterinary surgeon is discussed. There 
is no wider scope for the veterinarian than currently laid 
down in Swedish legislation.
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kliniska vetenskaper, Avdelningen för Bilddiagnostik, 
SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala 
Smådjur I, moderator

Lindberg, ann, leg vet, epidemiolog, 
Zoonoscenter, SVA, 751 89 Uppsala 
Husdjur/livsmedel

Lindberg, maria, djurhälsoveterinär, Svenska 
Djurhälsovården, Box 30167, 104 25 Stockholm 
Husdjur

Lindgren, emma, leg vet, distriktsveterinär, 
Distriktsveterinärerna, Afsensgatan 3, 532 37 Skara 
Husdjur

merin, Henrik, klinikveterinär, Veterinärgruppen i 
Tygelsjö, Edvard Ols väg 2, 218 71 Tygelsjö 
Smådjur II

morell, Jane, leg vet, bitr forskare, Inst för kliniska 
vetenskaper, SLU, 750 07 Uppsala 
Häst

müller, Cecilia, AgrD, Inst för husdjurens utfodring och 
vård, SLU, Kungsängens Forskningscentrum, 753 23 
Uppsala 
Häst

möller, ann-Charlotte, leg vet, Agria Djurförsäkring, 
Box 70306, 107 23 Stockholm 
Smådjur II, moderator

möller, Ida, klinikveterinär, Djurkliniken i Löberöd, 
Hörbyvägen 9, 240 33 Löberöd 
Smådjur II

nordlander, Ingrid, statsinspektör, Enheten för 
kontrollprogram, Livsmedelsverket, 
Box 622, 751 26 Uppsala 
Husdjur

nostell, Katarina, leg vet, universitetslektor, Inst för 
kliniska vetenskaper, hästmedicin, SLU, 750 07 Uppsala 
Häst, moderator

nyman, ann, AgrDr, SVA, 751 89 Uppsala
Husdjur, husdjur/livsmedel

nyman, Helena, DVM, MSc, PhD, Speckomp HKS, 
Inst för kliniska vetenskaper, Bilddiagnostik, 
Box 7054, 750 07 Uppsala 
Smådjur I

nöremark, maria, Leg vet, VMD, Enhet för 
sjukdomskontroll och smittskydd, SVA, 
751 89 Uppsala 
Plenar

Persson, Ylva, VMD, SVA och Svensk Mjölk, Enheten 
för djurhälsa och antibiotikafrågor, 751 89 Uppsala 
Husdjur, Husdjur/livsmedel

Persson Waller, Karin, leg vet, adj professor, Inst för 
kliniska vetenskaper, reproduktion, SLU, 
750 07 Uppsala 
Husdjur/livsmedel

Pettersson, Per-Henrik, lantbrukare, Roslagskött, 
Gåsvik, Norrgården 3110, 760 40 Väddö 
Husdjur/livsmedel
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Pettersson, Åsa, lantbrukare, Roslagskött, Gåsvik, 
Norrgården 3110, 760 40 väddö 
Husdjur/livsmedel

rapp, martin, klinikveterinär, UDS Bilddiagnostik och 
Regiondjursjukhuset Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 
734 94 Strömsholm 
Smådjur I

rivera, Patricio, leg vet, Veterinärmedicine doktor i 
onkologi, hund och katt, Inst för kliniska vetenskaper, 
SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala 
Smådjur Ii

roberts, veronica, leg vet, Equine Medicine, 
University of Bristol, UK  
Häst, moderator

robinson, sally, Principal Toxicologist, Global Safety 
Assessment, AstraZeneca, Alderley Park, Cheshire, UK 
Försök

rodriguez-martinez, Heriberto, Leg vet, professor, 
SLU, 750 07 Uppsala 
Husdjur/livsmedel

rytterlund, eva, leg vet, Inst för kliniska vetenskaper, 
SLU, 750 07 Uppsala 
Husdjur/livsmedel

röcklinsberg, Helena, Teol dr, Lektor i djuretik, 
Husdjurens Miljö och Hälsa, SLU, 750 07 Uppsala 
Husdjur/livsmedel

scharin, mats, leg vet, Distriktsveterinärerna, 
Ludvigsbergsvägen 12, 818 31 Valbo 
Husdjur/livsmedel

scherling, Krister, leg vet, Enheten för köttillsyn, 
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala 
Livsmedel

schwarz, Tobias, MA, Dr med vet, DipECVDI, 
DACVR, DVR, MRCVS, Department of Veterinary 
Clinical Studies, Royal (Dick) School of Veterinary 
Studies, The University of Edinburgh, Easter Bush 
Veterinary Centre, Roslin EH25 9RG, UK 
Smådjur I

stern bertholtz, Wiwian, klinikveterinär, Djurkliniken 
Västerås, Jonasborgsvägen 26, 723 41 Västerås 
Smådjur II

strandell, mark, leg vet, Larv Krogstorp, 530 10 Vedum
Husdjur

ståhle, gunnela, ordförande Vi Konsumenter, 
Svensk Sigill, Frantzéngatan 6, 105 33 Stockholm 
Husdjur/livsmedel

svensson, Thomas, leg vet, specialistkompetens i 
nötkreaturens sjukdomar, Distriktsveterinärerna, 
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping 
Husdjur

söderström, ann, smittskyddsläkare, 
Smittskyddsenheten, Kaserntorget 11B, 
411 18 Göteborg 
Husdjur/livsmedel

Ternström-Hofverberg, Lotta, leg vet, 
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping 
Husdjur

Thunberg, Karin, kvalitetsrådgivare och kalibrerad 
djurbedömare, Hansa Husdjur, Barkestorp, 
394 72 Kalmar 
Husdjur/livsmedel

Uhlhorn, margareta, chefveterinär, Inst för kliniska 
vetenskaper, Avdelningen för Bilddiagnostik, SLU, 
Box 7054, 750 07 Uppsala 
Smådjur I, smådjur II-moderator

Wallgren, margareta, leg vet, universitetslektor, Inst för 
kliniska vetenskaper, reproduktion och Quality Genetics, 
Råby 2003, Hörby, SLU, 750 07 Uppsala 
Husdjur/livsmedel

Wattle, ove, leg vet, universitetslektor, Inst för kliniska 
vetenskaper, Stordjurskirurgi, SLU, 750 07 Uppsala 
Häst

Wesslén, Lars, infektionsläkare, Infektion, 
Gävle Sjukhus, 801 87 Gävle 
Husdjur/livsmedel

Westlund, Karolina, dr i Etologi, djurtränare, 
Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18, 171 82 Solna 
Husdjur/livsmedel

Wolf, marita, Mölkbonde, 
Husdjur

Wolfensohn, sarah, BSc, MA, VetMB, CertLAS, FSB, 
Dip ECLAM, MRCVS, 
Supervisor of Veterinary Services, University of Oxford, 
Parks Rd, Oxford OX1 3PT, UK 
Försök

Ågren, erik, leg vet, Dipl ECVP, bitr statsveterinär, 
Enhet för patologi och viltsjukdomar, SVA, 
751 89 Uppsala 
Livsmedel

Östensson, Karin, leg vet, VMD, Inst för kliniska 
vetenskaper, reproduktion, SLU, 750 07 Uppsala 
Husdjur, moderator
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KRUUSE är din partner när det gäller produkter för din veterinärverksamhet!

Vi har ett stort utbud av förbrukningsvaror utvecklade för veterinärer och 
klinikutrustning bland annat inom dental, lab, digital bildbehandling och kirurgi.

Vi har rikstäckande säljorganisation för att ge en god service och en egen 
teknisk supportorganisation för att långsiktigt ta ansvar för produkter som vi har 
levererat.

Vi är en aktiv partner i det vetenskapliga utbytet på marknaden genom att bland 
annat arrangera utbildningar, kongressresor och besök hos Er klinik.

Kontakta oss för att få mer information om våra lösningar!

IDEXX Catalyst Dx™
blodkemisystem

Aesculight CO2 laserIM3 Elite LED tandenhet

AGFA CR30-X Digital Bildbehandling
finns även som DR-lösning

Esaote MyLab 70

WWW.KRUUSE.COM
08-85 02 00

Veterinärens professionella samarbetspartner!

KRUUSE ReHab produkter
Designed by ReDog of Sweden™




