
E SENASTE ÅRENS omorganisationer på SLU, och minskade ekono-
miska ramar för veterinärutbildningen, har försämrat utbildningens
standard och skapat en näst intill ohållbar situation för den personal

som finns kvar. Det verkar som om regeringen inte är beredd att betala för
en ordentlig utbildning och att SLUs ledning inte förstått vad vi utanför
universitetet ser. Det är en kvalitetsförsämring som accelererar och det
känns som ett svek mot studenterna att inte ge dem en utbildning som
medför att man får nödvändiga kunskaper och tillräcklig färdighetsträning
i praktisk djursjukvård. Så har t ex avnämarna inom hästsektorn framfört
sin djupa oro över försämringen som pågår vid SLU. Dessutom har häst-
medicin tvingats ställa in undervisningen under hösten på grund av sjuk-
skrivningar som drabbat utarbetad personal.

SLU presenterade i somras en rapport med förslag på ändrad utbild-
ningsplan och linjedelning. Förslaget remissbehandlades under hösten, men
saknar enligt veterinärförbundets mening såväl ekonomisk analys som
omvärldsanalys. Att i SLUs rådande läge ändra utbildningen än en gång kan
inte leda till något bättre. Jag undrar om framtida veterinärer kan få jobb
direkt efter examen. Det är mycket oroande.

Vem ska ta på sig ansvaret att träna upp nyutexaminerade veterinärer i ett
arbetstempo som blir allt hårdare och när kraven ökar från djurägare och
arbetsgivare? Ska vi ha AT-tjänstgöring? Det kan komma att behövas.

Ge i stället veterinärerna en acceptabel bas med de grundförutsättningar
som behövs för att kunna möta kraven på djurskydd, smittskydd och livs-
medelssäkerhet från djurägare, arbetsgivare och samhället i övrigt. Jag undrar
hur vi som jobbar inom livsmedelssektorn ska kunna bedöma vad som är
djurskyddsärenden, hur köttbesiktningen ska kopplas till sjukdomar eller
förklara och svara på frågor från djurägare om besiktningsfynd, om vi inte
har någon erfarenhet av klinisk verksamhet? Om inte vi veterinärer kan se
hela kedjan från jord till bord, vem ska då göra det?

Finns det någon tomte på SLU, Jordbruksdepartement eller någon
annanstans som kan ge oss en ordentlig veterinärutbildning 
i julklapp? Jag tror inte på tomten, varför vi med gemen-
samma krafter får försöka påverka och rätta till det 
som går.

Med hopp om att alla SVTs läsare ska få lite 
julledigt, kunna koppla av och ha det trevligt 
önskar jag God Jul och Gott Nytt År!

ÅSA BERGQUIST

vice ordförande, SVF
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– ATT INTE DÖMA för något som jag själv skulle
kunna göra är en principsak för mig.

Det förklarade Lars Lunning, ordförande i
Veterinära ansvarsnämnden, under Veterinär-
mötets plenarsession. Sessionen behandlade
ansvarsnämndens arbete och hur livet kan
påverkas för de veterinärer som anmäls till
nämnden. Ställningstagandet från Lars Lunning
kom fram då han talade om situationer då vete-
rinärer begår misstag som kan exemplifieras
med felräkningar på karenstid eller felskriv-
ningar av datum. Viss glömska skulle också
kunna falla under den här sortens misstag.
Trots att detta skulle kunna betraktas som

tjänstefel, menade Lars Lunning att glömska
inte alltid kan leda till en disciplinpåföljd. I
många fall kan ett skadeståndskrav från anmä-
laren då vara lämpligare.

Maximalt 25 procent av de anmälningar
som görs till Veterinära ansvarsnämnden leder
till en varning eller erinran.

– 99 procent av ärendena gäller disciplinära
åtgärder mot veterinärer som gjort tavlor, sa
Lars Lunning.

Återkallelse av legitimation eller förskriv-
ningsrätt är däremot något som förekommer
mycket sällan. I sådana fall ska det handla om
mycket allvarliga förseelser där veterinären till
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Nämnd med ansvar i fokus
på Veterinärmötet TEXT: KARIN NORDIN

Det är mänskligt att
fela. Men ett misstag
kan leda till en an-
mälan till Veterinära
ansvarsnämnden.
Nämndens arbete 
och olika former av
stöd till veterinärer
som blivit anmälda
diskuterades under
Veterinärmötets ple-
narsession.

FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Lars Lunning, ordförande i
Veterinära ansvarsnämnden,
berättade att maximalt 25 pro-
cent av alla anmälningar till
nämnden leder till en påföljd.

VETERINÄRMÖTET 2004
Torsdag 11 – fredag 12 november

SvT nr16 Li 9/12  04-12-14  10.04  Sida 6



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2004 7

exempel vid upprepade tillfällen visat okunnig-
het eller oförstånd eller då alkohol eller narko-
tika finns med i bilden. Lars Lunning pekade
på att förfarandet vid prövning av en åter-
kallelse av legitimation eller förskrivningsrätt
liknar en rättegång i en brottsmålsdomstol.

De ärenden som tas upp i ansvarsnämnden
ska gälla veterinärmedicinska frågor. Men det
händer att nämnden får in synpunkter på fak-
tureringar eller att någon anmäler att veterinä-
ren uppträtt oprofessionellt. Sådana områden
ligger dock utanför nämndens område.

Tre intressenter ska enligt Lars Lunning vara
representerade i ansvarsnämnden: veterinä-
rerna, djurskyddet och djurägarna. Men idag
har veterinärkåren ett klart övertag i nämnden.

– Jag har velat tillföra nämnden kompetens,
förklarade Lars Lunning.

Han menade att nämnden ständigt analyse-
rar behovet av sakkunniga och speciellt tänker
på att få med representanter från olika lands-
ändar och discipliner. Skulle ett ärende i nämn-
den leda till omröstningar, vilket är oerhört
sällsynt, väger dock olika intressenters röster
lika tungt.

Under plenarsessionen gjordes flera jämfö-
relser mellan den Veterinära ansvarsnämnden
och ansvarsnämnder inom andra yrkesområ-
den. Lars Lunning påpekade att alla yrken där
det finns ett krav på legitimation också har 
en ansvarsnämnd. Han menade också att det
finns skillnader mellan Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, HSAN, och den Veterinära
ansvarsnämnden. Bland annat finns represen-
tanter för fackförbund med i HSAN vilket 
saknas i Veterinära ansvarsnämnden.

INGER LÖFVANDER från Sveriges Läkarförbund
var inbjuden just för att dela med sig av
läkarkårens erfarenheter av HSAN och hur stö-
det till anmälda läkare kan se ut. Hon beskrev
de psykiska påfrestningar som rädslan för att
göra fel och bli anmäld innebär för många
läkare.

– Det är mänskligt att fela, men inte inom
sjukvården, sa hon och redogjorde på så sätt för
mångas, inte minst mediernas, syn på saken.

Hon förklarade också att många läkare som
blir anmälda till HSAN upplever det som ett
personligt misslyckande som behäftas med en

känsla av skam och skuld. Även situationen
runt den anmälde kan förändras genom chefers
och kollegers attityder.

– Många läkare som känner på sig att de inte
gjort fel reagerar ändå starkt. En del hamnar i
kris.

För att hjälpa medlemmarna som blir
anmälda till HSAN har Läkarförbundet tagit
fram en handlingsplan. I det arbetet har för-
bundet bland annat sneglat på hur flyg-
industrin resonerar.

– Där pekas inte en person ut när något går
fel. Det handlar inte om vem utan om vad, sa
Inger Löfvander.

Handlingsplanen tar upp förebyggande
åtgärder, vilka rutiner det finns till praktiskt
och psykiskt stöd av den anmälde, hur orsa-
kerna till anmälan ska identifieras och hur kun-
skap och erfarenheter om misstag kan spridas i
organisationen. Inger Löfvander menade också
att det är mycket viktigt att arbeta förebyggan-
de för att undvika att misstag begås. Det gäller
att se över arbetstider och jourscheman, att
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Karin Östensson, ordförande i Sveriges Veterinärförbund, Herbert Lundström från
Kollegiala nätverket och Inger Löfvander, Sveriges Läkarförbund, deltog i den
paneldebatt som avslutade plenarsessionen om Veterinära ansvarsnämnden.
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introducera en ny medarbetare på en arbets-
plats ordentligt, att tillåta tid för reflektion och
återhämtning, att ha en kontinuerlig översyn
av apparatur som används samt att se till att
personalen får kompetensutveckling.

– DET FINNS EN FUNDAMENTAL skillnad mellan
läkare och veterinärer. Veterinärer på fältet
arbetar ensamma medan läkare arbetar i team,
menade Herbert Lundström från veterinärer-
nas kollegiala nätverk vid sitt anförande under
plenarsessionen.

Han förklarade att många veterinärer har en
utsatt position och saknar någon att tala med
vid händelser så som en anmälan till
ansvarsnämnden.

– Det kollegiala nätverkets tillkomst orsa-
kades av att många människor mår dåligt.
Nätverket är en grupp människor som vill vara

samtalspartner till veterinärer när livet känns
tungt.

Det ska gå snabbt att få någon att tala med i
nätverket och ofta kan det ske på telefon. En
lista på de nio personer som finns med i nät-
verket publiceras då och då i SVT och finns
också på veterinärförbundets hemsida. Enligt
Herbert Lundström är det viktigt att både
yngre och äldre samt veterinärer från olika 
specialiteter finns representerade i nätverket.
Den som hör av sig utlovas sekretess.

Mellan april 2003 och april 2004 handlade
fyra av fallen i nätverket om anmälningar till
ansvarsnämnden, vilket kan jämföras med
exempelvis tolv fall om mobbing och tio fall
om sjukdom. Herbert Lundström menade där-
för att ganska få fall behandlar ansvarsnämnden.

– Välkomna! Ring även om ni inte mår
dåligt! avslutade han.  ■
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Nyhet!

Den naturliga
sintidsbehandlingen
Boviseal® vet. är en intramammär pasta 
helt fri från antibiotika som:

• Förebygger mastit under sintiden samt i 
 perioden närmast efter kalvning

• Bildar en plugg som försluter spenkanalen  
 under hela sintiden

• Hindrar mastitorsakande mikroorganismer 
 från att komma in i spenen

• Mjölkas ur för hand vid kalvning eller sväljs 
 av kalven (helt ofarligt)

• Är lika effektivt som förebyggande behand-
 ling med antibiotika

• Har 0 dagars karenstid 

• Kan användas på djur anslutna till KRAV

2,6 g tungt vismutnitrat

En unik och helt naturlig produkt. 

Vill du vet mer?
Läs om Boviseal® vet. på 
www.cevavetpharma.se
www.fass.se

Förpackningar: 24 st och 120 st.

Ceva Vetpharma AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund. Telefon 046-12 81 00. Fax 046-14 65 55. info@vetpharma.se
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Vetenskapligt program med bredd
och djup

Veterinärmötets vetenskapliga pro-
gram utvecklades i år vidare efter
föregående års uppskattade sats-
ningar på expertföredrag inom olika
områden. Genom att både satsa på
bredd och djup i mötesschemat,
kunde arrangörerna erbjuda ny 
kunskap för de flesta veterinära
inriktningar.

De senare årens veterinärmöten har gästats av
föreläsare av hög internationella klass inom
flera ämnen och sektioner, och så även 2004.
Samtidigt som mötets rekordmånga besökare
kunde välja mellan ”state of the art”-föredrag
på expertnivå, fanns en ämnesbredd som
sträckte sig mellan hästhovens utveckling till
användning av fiskar inom läkemedelsin-
dustrin.

Jörg Steiner, biträdande professor i gastro-
enterologi vid smådjursinstitutionen, Texas
A&M University, USA, stod för årets kämpa-
insats genom att föreläsa på smådjurssymposiet
utan avbrott under veterinärmötets båda dagar.
Efter en grundläggande genomgång av baskun-
skaper kring kronisk diarré, gick han igenom
olika diagnostiska alternativ på avancerad nivå.
Diarré är ett av de vanligaste problem som
uppträder hos hund och katt, men behandlings-
åtgärder sätts ibland in rutinmässigt utan att
alla etiologiska alternativ övervägs. Steiner
benade på ett pedagogiskt sätt ut etiologi och
vidare handläggning av kroniska diarréer. Det
som vid en första anblick såg ut att kunna 
täckas av en handfull möjliga orsaker, visade sig
snart kunna bero på en lång rad bakomliggande
mekanismer. Sakligt och metodiskt arbetade
sig Jörg Steiner igenom hela det spretande 
trädet av patogeneser, diagnostiska metoder

och behandlingar, på en engelska som var 
tydlig och lättbegriplig för åhörarna. På samma
sätt beskrev han bakteriell överväxt i tunn-
tarmen, foderöverkänslighet, pankreatit och
kronisk hepatit. De åhörare som deltagit under
båda veterinärmötesdagarna kunde till-
godoräkna sig symposiet som en godkänd kurs
i smådjursspecialisering, förutom all den kun-
skap man fått sig till livs.

DEN VÄXANDE HÄSTEN
Under hästsymposiet koncentrerades första
dagens föreläsningar till problem hos den 

Jörg Steiner från Texas
A&M University stod för
årets kämpainsats genom
att föreläsa på smådjurs-
symposiet utan avbrott
under veterinärmötets 
båda dagar.

VETERINÄRMÖTET 2004

TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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växande hästen. Ove Wattle redogjorde för
hovens utveckling under hästens första lev-
nadsår, och rapporterade från ett pågående
projekt om verkningsrutiner för föl. Resultaten
visar bland annat att det går att påverka hästens

benaxlar genom att vid behov korrigera det
unga fölets benställning. Wattle rekommende-
rade att fölets hovar därför ses över och åtgär-
das mer frekvent än var tredje månad under
dess första halvår efter födseln.

Louise Treiberg Berndtsson från SVA redo-
gjorde för ny diagnostik för luftvägsviroser hos
den unga hästen, och Anna Jansson, Hippolog-
enheten, SLU, gav goda råd om utfodring av
den unga hästen. 

Fredagens hästsymposium ägnades helt åt de
senaste rönen kring diagnostisering och
behandling av ledsjukdomar och ledskador hos
häst. Det var Wayne McIlwraith från Colorado
State University, USA, som systematiskt gick
igenom aktuella metoder för diagnos och terapi
av hästens ledsjukdomar. I åtta föredrag
utspridda under dagen delade McIlwraith med
sig av sina imponerande kunskaper, föredöm-
ligt dokumenterade i utförliga, väl illustrerade

artiklar i veterinärmöteskompendiet. Bara före-
dragshållarens texter i kompendiet utgör en
toppmodern handbok inom området som åhö-
rarna fick som bonus, förutom den muntliga
presentationen.

SVENSK SALMONELLAPOLICY
Husdjurs- och livsmedelssymposiet ägnade sig
åt ett gemensamt salmonellatema under mötets
första dag.

Med fast styrning av SVAs generaldirektör
Anders Engvall belyste ett antal talare salmo-
nellasituationen i Sverige och inom EU ur
olika synvinklar. Elöd Szántó från Livsmedels-
verket spaltade upp de olika faserna i det 
svenska utbrottet av Salmonella cubana 2003,
och gav verkets syn på erfarenheterna från
utbrottet. Från SVA refererade Christina Greko
resistensproblematiken inom EU, både vad
gäller Salmonella och Campylobacter. Hon 
konstaterade att resistensläget i Sverige är
gynnsamt, men att situationen är allvarligare i
andra länder. Enligt en sammanställning av
resistensbestämningar av salmonellaisolat från
människor i tio EU-länder (där Sverige inte
ingick), var 18 procent av alla isolat resistenta
mot minst fyra olika antibiotika.

Anna Tofftén från Jordbruksdepartementet
gav regeringens syn på svensk salmonellapolicy
och kontroll. Hon konstaterade att konsumen-
terna förväntar sig salmonellafrihet i Sverige,
och att frågan därför haft hög prioritet för 
alla jordbruksministrar under de senaste 
regeringsperioderna. Ibland ifrågasätter finans-
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Ove Wattle rekommenderade att fölets hovar 
ses över och åtgärdas mer frekvent än var tredje
månad under dess första halvår efter födseln.

Anna Tofftén från Jordbruksdepartementet 
konstaterade att Sverige har råd med en tuff 
salmonellapolicy. Konsumenterna måste kunna
känna sig trygga, sade hon.

VETERINÄRMÖTET 2004
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departementet om Sverige har råd att fortsätta
med den tuffa salmonellapolicyn, men jord-
bruksdepartementet brukar då ställa motfrågan:
har vi råd att inte göra det? Om vi rustar ner
kontrollprogrammen kommer de svenska till-
läggsgarantierna för Salmonella också att för-
svinna. Anna Tofftén tyckte dock att den 
svenska näringen måste bli bättre på att mark-
nadsföra sina mervärden. – Lär av danskarna –
de har långt ifrån en lika bra salmonellasitua-
tion som i Sverige, men torgför den betydligt
bättre än sina svenska kolleger, menade hon.

KÖTTDJURENS REPRODUKTION
Inom reproduktionssymposiet hade man i år
koncentrerat sig på köttdjurstemat.

Lennart Söderquist och Ylva Persson satte
fokus på tjuren som avelsdjur och som betäck-
ningsdjur. Söderquist kunde inte nog poäng-
tera vikten av att i förväg undersöka tjurens
reproduktionsförmåga, för att inte råka ut för
obehagliga överraskningar. Att byta ut en tjur
som inte fungerar under pågående betäcknings-
säsong är kostsamt. Ylva Persson pekade på
osteokondros i bakbenen som en inte ovanlig
orsak till nedsatt fertilitet. Som förebyggande
åtgärder för att minska risken för rörelsestör-
ningar hos tjuren nämnde hon god klövverk-
ning och att banta ner tjuren så att den inte är
alltför otymplig under betäckningssäsongen.

Lena Stengärde beskrev fertilitetsutred-
ningar i dikobesättningar, och redogjorde för
de besättningsmått som bör beaktas för att få
ett framgångsrikt avelsarbete. Några exempel

på sådana mått är att kvigan bör väga 65 pro-
cent av vuxenvikten vid betäckning, och att
man bör sträva efter ett kalvningsintervall på
tolv månader. Om andelen aborter överstiger
fem procent bör en besättningsutredning
göras, var ett annat råd från Lena Stengärde.

EN LYSANDE FRAMTID?
Fredagens livsmedelssymposium på temat ”En
lysande framtid?” rönte stort intresse hos
mötesdeltagarna, säkert på grund av sina
många intressanta föreläsare. Krister Scherling
inledde med att förklara vad EUs nya förord-
ning för offentlig kontroll av animala livsmedel
kommer att innebära i praktiken. Den nya
lagstiftningen ska tillämpas från den 1 januari
2006, och medför en hel del förändringar i
besiktningsveterinärens arbete. Huvudregeln är
att den officiella veterinären genom revision
ska kontrollera att livsmedelsföretagarna har
infört och tillämpar HACCP-principerna och
följer god hygienpraxis. Många inspektionsupp-
gifter kommer dessutom att ligga kvar på
besiktningsveterinären, och ett ännu tydligare
djurskyddsansvar än idag läggs förmodligen på
honom/henne.
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Om andelen aborter i köttdjursbesättningen över-
stiger fem procent bör en besättningsutredning
göras, rekommenderade Lena Stengärde.

Nytt system för spårning av djur och djurprodukter

TRACES är ett nytt veterinärt datasystem för registrering av djur och djur-
produkter som förflyttas mellan EU-länder och från tredje land in i EU.

TRACES står för TRAde Control and Expert System och har tagits fram 
av EU-kommissionen som en ersättning av det äldre dataprogrammet
ANIMO.

– TRACES är bättre än ANIMO därför att det finns på alla EU-språk, 
har fortlöpande utveckling och är intygsbaserat, sa Annica Wallén Norell
från Jordbruksverket under Veterinärmötets aktuella inslag.

Det nya programmet, som är Internetbaserat, ska framför allt användas
för smittspårning. Men riskvärdering och beslutstöd är två andra viktiga
syften med TRACES. Enligt Annica Wallén Norell kan systemet dessutom
användas för utfärdande av elektroniska intyg, stickprovskontroller, 
statistik och sökningar.

Medan myndigheter som Livsmedelsverket och Jordbruksverket har 
tillgång till verktyget för övervakning ska gränskontrollveterinärer och
distriktsveterinärer vara de huvudsakliga användarna av systemet.
Veterinären kan dessutom godkänna importörer och exportörer som
användare.

Senast vid årets slut ska systemet tas i bruk. I Sverige hade gränskon-
trollveterinärer och vissa distriktsveterinärer redan satt igång att använda
systemet i mitten av november.

Den som vill veta mer eller träna på systemet kan titta in på webbplatsen
www.traces-cbt.net

Karin Nordin

VETERINÄRMÖTET 2004
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Departementsrådet Anders Lönnmark från
Jordbruksdepartementet konstaterade i sitt
anförande att önskemålen om ett förstatligande
av all livsmedelstillsyn lär klinga ohörda. Ären-
det är en ”ickefråga” hos regeringen, som anser
att dagens kommunala livsmedelstillsyn ska
kvarstå.

Från näringens sida framförde LRFs VD
Reinhold Lennebo stridsropet ”Hit men inte
längre”. Sverige ska ligga i täten när det gäller
livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöhän-
syn, men inte långt före alla andra, menade
Lennebo. Dagens lågpristrend kräver låga kost-
nader och rationell produktion inom lantbruks-
näringen, förkunnade LRF-basen. Just den
rationella livsmedelshanteringen betonades
också av ICAs inköpschef Niclas Ensäter, när
han beskrev dagens trender inom handeln.
Satsningar på singelhushållen, på 40-talisterna
som börjar bli köpstarka pensionärer, på hälsa
och viktminskning och på snabbmat, var några
av de huvudspår som ICA kommer att följa. På
frågan om konsumenterna kommer att köpa
svenska livsmedel svarade Ensäter ja, om pro-
dukterna är anpassade till konsumenternas
önskemål och om prisskillnaden inte är för
stor. Någon specifik trendsatsning på etisk
mat, producerad med god djuromsorg och 

god djurhälsa till högre priser, såg han inte för 
ICAs del.

ENBART SVENSKA PMWS-EXPERTER
Under husdjurssymposiets andra dag presente-
rades bland annat aktuella forskningsresultat
kring svinsjukdomen PMWS (postweaning
multisystemic wasting syndrome). En av sym-
posiets huvudtalare skulle ha varit den danska
veterinären Anne-Grete Hassing, presenterad i
SVT nr 13/04. Nu föll det sig så illa att just
den dagen beslutade sig flygplatspersonalen på
Kastrups flygplats att gå i vild strejk, med
påföljd att alla flyg från Köpenhamn blev
inställda. Anne-Grete Hassing blev därmed
strandsatt i Danmark, och hennes plats fylldes
av symposiets moderator Per Wallgren från
SVA. Så fick de svenska PMWS-experterna en
chans att ytterligare visa sina kunskaper i
ämnet.

Efter en sammanfattning av erfarenheter
från den danska PMWS-bekämpningen, läm-
nade Per Wallgren ordet till Katinka Bélák från
SVA, som redogjorde för tillgängliga diagnos-
tiska metoder. Frida Hasslung från SLU forskar
kring porcint circovirus typ 2 (PCV2), som
tros vara ett orsakande agens för PMWS. Hon
beskrev hur PCV2 återfinns hos grisar som
drabbats av PMWS-komplexet, men även hos
kliniskt friska djur. Uppenbarligen krävs ytter-
ligare faktorer för att framkalla sjukdom hos
grisar, men vilken/vilka dessa är vet man ännu
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Husdjurssymposiets moderator Per Wallgren 
fick rollen som inhoppad svensk PMWS-expert,
när hans danska kollega blev strandsatt på
Köpenhamns flygplats.

”Hit men inte längre” 
– gärna i täten men inte
långt före alla andra,
menade LRFs VD Reinhold
Lennebo.

VETERINÄRMÖTET 2004
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inte klart. Tills vidare går dessa okända delar
under beteckningen ”faktor X”. 

BÄTTRE VILLKOR FÖR FÖRSÖKSDJUREN
I försöksdjurssymposiet slutligen, var det
särskilt David Mortons föredrag som väckte
tankar och kändes framåtsträvande. Morton är
professor i biomedicinsk vetenskap och etik vid
universitetet i Birmingham, och han talade om
hur man kan minska försöksdjurens lidande.

För det första måste den som jobbar med
försöksdjur inse att djurens miljö är lika viktig
för dessa djur som vid annan djurhållning.
Försök har gjorts med berikade burar till möss,

som ger djuren möjlighet till stimulans och
mer naturligt beteende än de traditionella mus-
burarna. Resultaten från t ex läkemedelspröv-
ningar på ”glada” möss från berikade burar,
skiljer sig ibland från samma prövningar ut-
förda på möss i traditionella burar. Engelska
forskare har tolkat detta som att de ”glada”
mössen ger fel forskningsresultat. David
Morton gjorde den motsatta tolkningen – det
är mössen från den traditionella burhållningen
som ger felaktiga resultat, på grund av
understimulans och onödig stress.

Morton beskrev ett antal sätt där försöks-
djursveterinären kan minska djurens lidande,
utan att försöksresultaten påverkas. Försök

som medför djurlidande och utförs bara ”i
vetenskapligt intresse” ansåg han inte vara ade-
kvata att alls utföra. Genom stimulans och
utbildning till den djurskötande personalen
kan dessutom både djurens situation och per-
sonalens arbetsmotivation förbättras avsevärt,
sade han.

Inom försöksdjurssymposiet, liksom inom
övriga symposier, fanns många fler intressanta
och lärorika föredrag än de som refererats här.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att
Veterinärmötets arrangörer åter lyckats skapa
ett innehållsrikt och mångsidigt program, som
erbjöd något matnyttigt för de flesta veterinära
inriktningar. Årets möteskompendium var
också det högklassigt, med en nästan fullstän-
dig abstracts-samling och allt fler pedagogiska
illustrationer av god kvalitet. SVS är på rätt väg
med detta möteskoncept, vilket bådar gott för
framtida veterinärmöten.  ■
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”Glada” möss från berikade burar ger bättre 
försöksresultat än understimulerade möss från 
de traditionella burarna, ansåg David Morton 
från universitetet i Birmingham.

Nytt förslag om tävlingsveterinärer

Tillsvidareanställda veterinärer, utökad dopingkontroll och fast tillsynsavgift
är delar av ett förslag till ny utformning av regler kring veterinär medverkan
vid tävlingar.

Tävlingsveterinärer bör tillsvidareanställas av Djurskyddsmyndigheten enligt
ett förslag från myndigheten själv.

– De veterinära arbetsuppgifterna vid tävlingar är tillsyn och olycksbered-
skap. Det handlar om en myndighetsutövning och det är grunden till att 
vi vill ha en tillsvidareanställning, sa Torsten Jakobsson från Djurskydds-
myndigheten under Veterinärmötets aktuella inslag.

Förslaget bygger på en kartläggning av tävlingar med veterinär med-
verkan som myndigheten genomfört. Analysen, som är baserad på statistik
från Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten samt synpunkter från
olika organisationer, visar att det idag finns flera brister inom verksam-
heten. Dessa är bland annat att tillgängligheten och kompetensen hos
veterinärerna är av varierande kvalitet, att kostnaderna för veterinär 
medverkan vid tävlingar är relativt höga och ojämnt fördelade och att
dopingkontrollen är otillräcklig.

Kartläggningen har lett fram till Djurskyddsmyndighetens förslag som
regeringen nu har att ta ställning till.

– Får vi gehör för förslaget hos regeringen kan det leda till bättre utbil-
dade och motiverade veterinärer, vilket i sin tur ger ett bättre djurskydd,
menade Torsten Jakobsson.

Förutom kravet på tillsvidareanställda veterinärer föreslår också 
myndigheten stickprovskontroller vid tävlingar utan veterinär medverkan,
ett ökat antal dopingkontroller och en fast tillsynsavgift. Tillsynsavgiften 
tas ut av tävlande oavsett veterinär medverkan vid tävlingen och är avsedd
att finansiera stickprovskontroll och utökad dopingkontroll.

Karin Nordin

VETERINÄRMÖTET 2004
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Närmare tusen personer deltog i årets
Veterinärmöte, vilket är det högsta
antalet någonsin i Veterinärmötets
historia. De flesta passade på att
besöka företagens montrar som bjöd
på såväl information som godis och
gratispennor. Kreativa veterinärer
hade dessutom samlat ihop några av
sina verk till en fin fotoutställning.

I pauserna i det välfyllda föreläsningsprogram-
met tog många chansen att knalla omkring
bland montrar och fylla på förråden med 

både information och gratisartiklar. Johanna
Zwenson, veterinärstudent, hade fullt upp med
att hinna svara på frågorna i veterinärförbun-
dets tipspromenad där det även i år gick att
vinna resecheckar.

– Det är så mycket föreläsningar så vi får se
om vi hinner gå hela tipspromenaden, sa hon
som hade siktat in sig på hästsymposiets pro-
gram, dels för att hon såg det som en del av
veterinärutbildningen, dels för att hon själv är
hästägare.

Helén Bratt, stationschef i Svalöv, hade där-
emot bestämt sig för att prioritera besöken i
montrarna. När SVT stötte på henne hade hon
precis inhandlat stickor för urintest.

TEXT OCH FOTO: KARIN NORDIN
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Välbesökt möte med konstnärligt inslag

VETERINÄRMÖTET 2004

Veterinärmötet var välbesökt i år. 978 personer deltog i mötets aktiviteter och det blev strida strömmar av besökare på mässavdelningen.
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– Jag hinner kanske inte gå på föreläsning-
arna, men jag har bestämt mig för att ta mig tid
till att titta på saker i utställningen i år. Jag vill
köpa ett ultraljud, sa hon.

Samtidigt hade Åsa Mari Pettersson, veteri-
närstudent, bråttom att få ut mesta möjliga av
utställningen. Hon var ute efter information,
broschyrer, tidskrifter och publicerade sam-
manställningar och hade famnen full av sådant
material. Bokhandlarmontrarna intresserade
henne mest av allt. Och Carin Tengström, som
representerade Akademibokhandeln tyckte att
det flöt på hyfsat bra med besöken i hennes
monter. Hon menade att hon hade med sig
böcker ur ett litet udda sortiment till special-
priser.

– I morse blev en kund väldigt glad när 
han hittade en speciell trebandsvolym om 
köttvetenskap. Han köpte den direkt för 6 500
kronor.

Studenterna som serverade kaffe och kakor
fick jobba på ordentligt.

– Vi skulle ha slutat klockan 14, men det
blev sådan rusch och vi tänkte att vi behöver
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Veterinärstudenterna som sålde fika fick slita
hårt. Jessica Olsson förberedde sig för att göra 
en extra bakinsats under torsdagskvällen för att
få kaffebrödet att räcka under fredagen.

Grismanikyrist skrev bästa artikeln

Carl-Johan Ehlorsson skrev den
bästa vetenskapliga artikeln i
Svensk Veterinärtidning under 
det gångna året. Under årets
Veterinärmöte fick Carl-Johan
Ehlorsson ta emot utmärkelsen
från Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap, SVS.

Enligt Thomas Svensson, 
ordförande i SVS, går priset 
till ”grisproduktionens egen 
manikyrist” för en artikel om förebyggande åtgärder för att förbättra
klövhälsan hos suggor. Motiveringen är att artikeln uppfyller alla kri-
terier som utmärker ett vetenskapligt skrivsätt samtidigt som språket
ändå är lättförståeligt.

Carl-Johan Ehlorsson belönades med 5 000 kronor för sin insats.
Artikeln ”Förebyggande insatser för förbättrad klövhälsa hos suggor”

publicerades i SVT nr 13/2003.
SVS har också ett pris för bästa artikel i kategorin allmänt hållna

veterinärmedicinska artiklar. Sällskapet avstod dock från att dela ut
utmärkelsen detta år då ingen artikel i denna kategori utmärkte sig 
mer än någon annan.
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Christina Hedberg, distriktsveterinär i Kristinehamn, och Helén Bratt, stations-
chef i Svalöv, hade bestämt sig för att prioritera företagen i montrarna framför
föreläsningar. De var på jakt efter bra utrustning.
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pengarna till kåren så vi fortsätter försäljningen.
I värsta fall får vi baka ikväll igen, sa Jessica
Olsson på första dagens eftermiddag.

Särskilt uppmärksammad blev kanske den
monter som LEO Animal Health ställde upp
med på James Bond-temat. Där kunde besökare
genom prickskytte vinna Leo-guldtackan med

choklad. Veterinärstudent Helena Kyle var en
av dem som provade på aktiviteten.

– Hela min karriär som de vilda djurens
veterinär stod på spel. Men nu får det bli något
annat i stället, skämtade hon och gick därifrån
med ett tröstpris.

Annars uppskattade hon särskilt att det
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Tretton fotograferande vete-
rinärer hade samlat ihop
verk till en utställning på
Veterinärmötet. I anslutning
till fotoutställningen spelade
även Olof Schwan och hans
band visor och läste dikter.

Fina gåvor och godis lockade många till besök i mässavdelningen.
Mona Domaszewicz, distriktsveterinär i Forsheda och veterinärstuden-
terna Sanna Hedén och Johanna Zwenson, skyndade sig att svara på 
frågor i veterinärförbundets tipspromenad mellan föreläsningarna.

Helena Kyle, veterinärstudent, uppskattade prickskyttet i
montern från LEO Animal Health. För övrigt ansåg hon att
det var intressant att ta del av informationen i de många
montrar som visade upp utrustning för digital bildteknik.
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fanns många företag som erbjuder digital bild-
teknik representerade. Agfas monter nämndes
som särskilt innehållsrik och informativ.

TRETTON KREATIVA VETERINÄRER hade samlat
ihop verk till en fotoutställning under mötet.
Många besökare tyckte att det var både roligt
och avslappnande att kliva in i galleriet för att
vila ögonen på fotografierna. Eva Olsson
Engvall från SVA var en av dem som
uppskattade det konstnärliga inslaget
på Veterinärmötet.

– De här bilderna är kanonfina, sa
hon och pekade på Hans Gustafssons
bilder från gamla Stutis.

Hon kände också igen flera av
personerna på bilderna.

– Det är en salig blandning i
valet av motiv, menade Jenny
Persson och Viveca Sandström,
agronomstudenter.

De fastnade framför allt
framför Marika Gunnarssons
foton som de ansåg hade roliga
vinklar och fotogeniska hundar.

Olof Schwan och hans band bjöd på visor
och dikter i samband med fotoutställningen,
ett inslag som var nytt för Veterinärmötet.

– Vi gör ett trendbrott, sa Olof Schwan.  ■

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2004 17

VETERINÄRMÖTET 2004

Guldmedalj tilldelades
förgrundsgestalt

Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige
har beslutat att hedra Gustaf Björck
med Peter Hernquist-medaljen i guld.
Gustaf Björck mottog utmärkelsen
under Veterinärmötet i Uppsala.

Enligt motiveringen tillhör Gustaf
Björck en av veterinärkårens betydande
förgrundsgestalter och är en person som
fört veterinärmedicinen och den veteri-
nära verksamheten framåt. Han är 
en uppskattad lärare, handledare och 
mentor med ett hundratal vetenskapliga
publikationer och populärvetenskapliga
skrifter på sin meritlista. 

Gustaf Björck uppmärksammas för
flera gärningar, bland annat för att han
drivit igenom ID-märkningen på häst
och hund, för att han bildat Svenska
Djursjukhusföreningen och för att han
genom sitt arbete som redaktör på tid-
ningen Rapport bidragit till spridningen
av veterinärmedicinen som populär-
vetenskap.

I sitt tacktal riktat till hela förbundet
sade sig Gustaf Björck vara överväldigad,
tacksam och rörd. Särskilt stolt är han
över sitt arbete som chefveterinär vid
veterinärinrättningen i Skara där han var
Peter Hernquists åttonde efterföljare.
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Gustaf Björck mottog under Veterinär-
mötet Peter Hernquist-medaljen i guld
från veterinärförbundets ordförande 
Karin Östensson.

Eva Olsson Engvall från SVA njöt av fotoutställningen. Speciellt roligt tyckte hon
att det var att se Hans Gustafssons bilder från gamla Stutis. Hon kände även igen
flera personer på bilderna.

Priserna i tipspromenaden, som

bestod av presentkort på resor,

gick till nedanstående personer1:a pris 8 000:- Sandra Göransson, Uppsala2:a pris 6 000:- Ann-Charlotte Godin, Almunge
3:e pris 4 000:-Ewa Holmquist, Mellösa4:e pris 3 000:- Susanna Hultberg, Munkedal
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Get together-partyt var i år populärare än någonsin. 287
personer hade anmält sig till festen för att få en möjlighet
att mingla med kolleger, äta av de dignande bufféborden,
dricka något gott och ta en svängom på dansgolvet. Nytt
för i år var inslaget med musik- och lyrikunderhållning.
Veterinär Olof Schwan och hans band inledde med visor
och dikter i samklang och efter middagen spelade bandet
även upp till dans. SVT fanns givetvis på plats när Get
together-partyts gäster träffades och slog klackarna i taket
på Stockholms nation i Uppsala.

TEXT OCH FOTO: KARIN NORDIN

Rekordfest inledde Veterinärmötet

VETERINÄRMÖTET 2004

Det blev snabbt fullsatt när
veterinärer umgicks i goda
vänners lag.

Lisbeth Nisu Hartzell och
Suzanne Jernberg, båda
distriktsveterinärer i Sjöbo,
gjorde allt för att komma i
tid till Get together-partyt.
Trots att de ställt sig i fel 
kö på Sturups flygplats 
och närapå hamnade på
Mallorca kom de till slut 
rätt in i Uppsalas festlig-
heter.

Anita Larsö, Claes Björk och Camilla Olofsson från
Schering-Plough njöt av stämningen och passade på
att träffa veterinärer.

Nydisputerade hästdoktorerna Eva Skiöldebrand
och Agneta Gustafsson firade tillsammans.
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Olof Schwan, längst till höger, och hans musicerande
vänner inledde festen med en stund med visor och
poesi. Inslaget var nytt på Get together-partyt och
uppskattades mycket av många av de gäster som
SVT talade med.

Det blev full fart på dansgolvet
när bandet bjöd på dansmusik
efter middagen.

– Det här är ett bra sätt att träffa
nya människor och veterinärer på.
Genom festen lär man också känna
det svenska samhället, menade
Ionica Banica, TUVE-student.

Hon minglade med Zoltan
Dobolyi, distriktsveterinär i Råda.

Get together-partyt slog alla
rekord i antalet besökare och
ibland var det till och med svårt
att hitta en plats vid borden.
Stig Edqvist, privatpraktiker i
Falkenberg, var en av dem som
letade efter en plats.

Mia Runnérus, vd för Regiondjursjukhuset i
Helsingborg, hade inte varit på Get together-
fest på många år.

– Det är dags att se vad som händer och
träffa lite folk, menade hon och tog med sig 
sin goda vän Manne Jensen-Waern, professor 
i komparativ medicin, SLU, på partyt.

Det blev en rykande åtgång på den goda
buffén under kvällen.

Anna-Karin Merin och Nanna Kjellingbro,
distriktsveterinärer i Flyinge, såg festen
som en möjlighet att träffa gamla kursare
och bekanta samtidigt som de hoppades
lära känna nya människor.

Susann Adehed, klinikveterinär på SLU,
träffade goda vännerna Astrid Bromée,
lärare på naturbruksgymnasium i
Östersund och Anita Jonasson, Svenska
Djurhälsovården i Linköping (sittande).

– De senaste åren har det varit jätte-
mycket folk på Get together-partyt. Det
är kul! sa Susann Adehed.

– För mig som lever i exil är det jätte-
kul att komma hit, menade Astrid
Bromée.
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Pelger-Hüet-anomali (PHA) är
benämningen på en defekt hos
granulocytära celler. Defekten
karakteriseras av en onormal form
och struktur på cellkärnan. PHA har
sannolikt en autosomal dominant
nedärvning med ofullständig pene-
trans. Artikeln presenterar två fall
med Pelger-Hüet-anomali, beskriver
hur förändringen kan påvisas och
redogör för de vanligaste misstolk-
ningarna vid laboratorieanalys. 
Hur defekten kan påverka individen
diskuteras och kända faktorer
rörande nedärvningen redovisas.

BAKGRUND
Pelger-Hüet-anomali är en ovanlig för-
ändring hos granulocyterna, men finns i
litteraturen beskriven hos bland annat
hund, katt, kanin och människa. Hos
hund har man framför allt påvisat
defekten hos australian shepherd, men
den finns även rapporterad i enstaka fall
hos cocker spaniel, redbone hound, fox-
hound, basenji, samojed och schäfer.
Hos katt finns ännu bara ett begränsat
underlag med enstaka fall av Pelger-
Hüet-anomali (3). 

Förändringen har fått sitt namn av
den holländske läkaren Pelger som upp-
täckte kärnförändringen hos vissa indi-
vider med tuberkulosinfektion samt
från barnläkaren Hüet som fann samma
förändring hos fullt friska individer. 

På DjurAkuten i Stockholm har två fall
av denna anomali konstaterats, det första
2002 och det andra 2003. Båda gånger-
na påvisades förändringen hos hundar
av rasen australian shepherd (Figur 1).
De var inte besläktade med varandra.

DIAGNOSTIK
Påvisandet av Pelger-Hüet-anomali
(PHA) sker ofta som bifynd vid analyser
av blodprover tagna på grund av annan
orsak. Om man inte känner till PHA,
kan förändringen misstolkas som en
mycket kraftig vänsterförskjutning, med
huvudsakligen stavformiga neutrofiler
eller metamyelocyter, trots normalt leu-
kocytantal. 

Morfologi
Pelger-Hüet-celler ser man enklast på ett
blodutstryk från EDTA-blod färgat med
May-Grünwald-Giemsa eller Diff-quick.

Pelger-Hüet-anomali karakteriseras
av en hyposegmentering av kärnan i
neutrofiler, eosinofiler och basofiler.
Även monocyter och megakaryocyter är
hypolobulerade. Cellerna har en normal
cytoplasma, medan kärnans form är
onormalt rundad med tydligt kondense-
rad kromatinstruktur i kärnan. 

Heterozygota individer, där en Pelger-
Hüet-gen har ärvts, har en kärna som
ser bilobulerad eller njurformad ut
(Figur 2a–c). Homozygota individer
(påvisat hos människa och kanin) med

ANNA LUNDIN, biomedicinsk analytiker och 
KERSTIN BERGVALL, leg veterinär, specialist i hundens och kattens

sjukdomar, Diplomate of European College of Veterinary Dermatology.*

Pelger-Hüet-anomali hos hund

❘ ❙ ❚ vetenskap
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FIGUR 1. En av de australian shepherd-hundar som påvisats vara heterozygot för Pelger-
Hüet-anomali vid undersökning på DjurAkuten i Stockholm. Med tillstånd av ägaren.

granskad artikel
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anlag från båda föräldrarna uppvisar cel-
ler med en rund kärna (Figur 2a–c).
Antalet leukocyter, överlevnadstid och
deras förmåga att fagocytera är normal
(5). Någon hund med den homozygota
formen av PHA har inte identifierats.

SYMTOM
Heterozygota hundar antas vara asymto-
matiska, med ett normalt leukocytantal
och normal neutrofilfunktion (adherens,
kemotaxis, fagocytos och baktericid
aktivitet) och därmed normal humoral
och cellmedierad immunitet (3). 

Den homozygota formen av PHA är
sannolikt letal och finns beskriven hos
människa, kanin och en dödfödd katt-
unge. Antingen orsakar defekten fetal
dödlighet med resorption i livmodern
eller, om fostret överlever födseln, dör
det oftast inom en månad. Tester på
kanin har visat att överlevande homo-
zygoter har varit outvecklade med dvärg-
växt och påtaglig skelettdeformation
associerad med kondrodysplasi (3, 5). 

Hos människor med homozygot
Pelger-Hüet-anomali beskrivs bland
annat symtom som mental retardation,
oproportionerlig kroppsbyggnad, makro-
cefalus med prominent panna och korta
metakarpus (4).   

Hos hund har PHA beskrivits hos
framför allt australian shepherd (8),
men även hos bland andra basenji, fox-
hound med flera raser. Samtliga be-
skrivna fall har varit av den heterozygota
formen. Den homozygota varianten har
inte iakttagits.

Hund 1
Hund 1, australian shepherd-tik, född i
juli 1999 (Figur 1) var tre år när PHA-
defekten påvisades. Hunden inkom till
kliniken i augusti 2002 för undersök-
ning med anledning av att hon blivit
hässjig och orolig vid arbete de senaste
månaderna. Hunden var för övrigt nor-
mal enligt ägaren och hade normal törst
och aptit. Ägaren uppgav att hunden
tidigare haft upprepade infektioner med
noskvalster, Malassezia-dermatit i tassar-
na samt recidiverande otiter.

Hund 1 hade även enligt ägaren åter-
kommande problem med kotförskjut-
ningar i bröst- och ländregion och fick
vid behov massage för detta.

Inga onormala kliniska fynd fram-
kom vid undersökningen. Slemhinnor,
bukpalpation, munhåleinspektion, pal-
pabla lymfknutor, tassar och extremite-
ter var utan anmärkning. Undersökning
av urinprov med stix, densitet och 
sediment var normalt. Ett blodstatus
innehållande alanin-amino-transferas,
alkalisk fosfatas, kreatinin, hemoglobin,
hematokrit, trombocyt- och leuko-
cytantal samt differentialräkning var
utan anmärkning, men som bifynd
påvisades Pelger-Hüet-anomali. Sero-
logisk antikroppstest avseende Borrelia
var negativt, medan en Ehrlichia-titer på
1:160 påvisades (positivt: ≥1:40).

Hunden behandlades med Doxy-
ferm® 100 mg två gånger dagligen i 30
dagar. Vid förnyad kontakt i september
2002 var hunden påtagligt bättre, men
fortfarande flåsig ibland. Behandlingen

med Doxyferm® avslutades.
I augusti året därpå (2003) uppvisade

hunden åter liknande symtom, med
nedsatt prestationsförmåga. Borreliatest
var negativt, men hunden hade åter en
titer på 1:160 avseende Ehrlichia.
Hunden behandlades även denna gång
med Doxyferm® 100 mg två gånger dag-
ligen i 30 dagar.

Hund 2 
Blodprov från hund nr 2, australian
shepherd-hane född i december 2001,
inkom i oktober 2003 till kliniken för
analys avseende PHA-defekten, eftersom
ägaren kände till att defekten existerar
inom rasen och ville ha detta kontrolle-
rat. Denna hund föddes som enda valp
efter en tik som inseminerats med
importerad sperma. Enligt ägaren var
hunden fullt frisk och hade aldrig haft
några infektioner. Hunden var pigg och
glad och mycket bra i arbete. Vid under-
sökning av hundens leukocyter påvisa-
des Pelger-Hüet-anomalin. 

GENETIK
Hos australian shepherd har incidensen
av PHA beräknats till 9,8 procent (8).
Nedärvningen av defekten hos hund har
beskrivits som autosomalt dominant
hos foxhound och coonhound (2, 10).
Resultatet av en studie av PHA hos
australian shepherd tyder på att en enkel
autosomal dominant nedärvning inte
föreligger inom rasen, utan visar på en
autosomal dominant arvsgång med
ofullständig penetrans och där uttrycket
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FIGUR 2. A) Normal neutrofil.  B) Bilobulerad kärna hos patient med heterozygot form av Pelger-Hüet.  C) Rund kärna i neutrofilen
hos en människa med homozygot Pelger-Hüet-förändring. Med tillstånd av Nature Genetics (4).
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av förändringen regleras av två eller 
flera alleler (8). Då den homozygota 
formen inte har påträffats hos hund,
anses den vara letal i fosterstadiet, vilket
även iakttagits hos människa och kanin
(6, 9).  

Forskning pågår för närvarande för
att kartlägga den mutanta gen, som
kodar för Pelger-Hüet-förändringen.
Hos människor har man funnit att ett
protein i det inre kärnmembranet, till-
hörande sterol-reduktas-familjen (lamin
B-receptorn, LBR,) har betydelse vid
Pelger-Hüet. Metoder med bland annat
immunofluorescens på lymfoblastoida
celler har visat att uttrycket av lamin B-
receptorn är starkt i normala celler, men
reducerat hos Pelger-Hüet-heterozygo-
ter och väldigt lågt hos homozygoter.
Lobulering av neutrofilens kärna verkar
vara ett kvantitativt svar till mängden
närvarande lamin B-receptorer. Hetero-
zygota individer har ungefär hälften av
den normala mängden av kärnmem-
branproteinet LBR och därmed en
hyposegmenterad form. Neutrofiler hos
homozygoter, vars cellkärnor är runda,
utan lobulering, uttrycker bara spår-
mängder av LBR (Figur 3a–c).

De fenotypiska skillnaderna mellan
människa och olika djurslag med den
homozygota formen av PHA, kan möj-
ligen orsakas av olikheter i genetisk 
bakgrund och varierande antal och loka-
lisation av muterade alleler (4).

PSEUDO-PELGER-HÜET
Förvärvad hyposegmentering av kärnan
i granulocyter kallas för pseudo-Pelger-

Hüet-anomali. Detta tillstånd är oftast
reversibelt, men kan ibland vara irrever-
sibelt (1). Pseudo-Pelger-Hüet-anomali
kan uppstå vid myeloproliferativa rubb-
ningar med åtföljande störd granulopoes,
till exempel i samband med kraftiga
infektioner, leukemi, toxiska reaktioner,
hyperadrenokorticism eller till följd av
idiopatiska orsaker (5, 11).

DISKUSSION
Frekvensen av affekterade hundar och
katter är generellt sett okänd, men
defekten anses ovanlig i heterozygot
form och extremt ovanlig i homozygot
form (ett fall beskrivet på dödfödd katt),

eller inte förekommande (hund) (7, 8).
Inom rasen australian shepherd har
dock en hög incidens rapporterats, 9,8
procent (8). Hos människor världen
över har ungefär 0,01–0,1 procent av
populationen Pelger-Hüet-förändringen.
I Västerbotten och i bergsbyn Gelenau i
sydöstra Tyskland ligger frekvensen
dock högre, 0,6 procent respektive 1,01
procent. Detta gäller den heterozygota
formen, medan den homozygota är
betydligt ovanligare (4).

Hund 1 upplevdes av djurägaren vara
mer utsatt för infektioner av varierande
slag, jämfört med ägarens andra hund av
samma ras. Hund 2 hade enligt ägaren
aldrig varit sjuk i någon infektionssjuk-
dom. Det finns i litteraturen inte några
belägg för ökad frekvens av infektioner
eller andra sjukdomar hos hundar med
PHA. Studier på människa visar heller
inte belägg för att heterozygota PHA-
patienter är mer infektionskänsliga eller
sjukdomsbenägna (4).

Att känna igen Pelger-Hüet-celler är
värdefullt. Granulocyternas morfologi
hos individer med PHA kan misstolkas
som en mycket kraftig vänsterförskjut-
ning av neutrofilerna och därmed leda
till en onödig konsumtion av antibiotika
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FIGUR 3. Lymfoblastoida celler färgade med immunofluorescens för lamin B-receptorn.
A) Normala celler.  B) Celler  med heterozygot Pelger–Hüet Anomali  C) Celler med
homozygot Pelger-Hüet-anomali. Med tillstånd av Nature Genetics (4).
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FIGUR 4. Inom rasen australian shepherd kan det vara lämpligt att rekommendera under-
sökning av granulocytmorfologin innan tänkta avelsdjur sätts i avel.
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samt onödiga kostnader för vidare tester.
I dag finns inga restriktioner gällande

avel på hundar med Pelger-Hüet-ano-
mali. Dock anser författarna att upp-
födare bör avrådas från att avla vidare 
på dessa djur, för att inte sprida den
mutanta genen vidare. Inom rasen
australian shepherd, där incidensen för
defekten är hög, kan det till och med
vara lämpligt att rekommendera under-
sökning av granulocytmorfologin innan
tänkta avelsdjur sätts i avel (Figur 4).
För avelstikar som upprepade gånger
fött dödfödda valpar kan en morfolo-
gisk undersökning av ett blodutstryk
från tik och hanhund rekommenderas.

SUMMARY
Pelger-Hüet Anomaly in the dog

Pelger-Hüet Anomaly (PHA) is an auto-
somal dominant disorder of granulocytes
and monocytes, characterized by ab-
normal chromatin and nuclear shape in
blood granulocytes and monocytes. 

This article describes two hetero-
zygous canine cases, both Australian
shepherds, seen at a veterinary clinic in
Sweden. The diagnosis of the disorder is
discussed, as well as breeding recom-
mendations. Inability to recognize the
condition might lead to unnecessary
antibiotic treatments. In the homozygote
form, the disorder may be lethal.

TACK
Ett stort tack till tidskriften Nature
Genetics och fotografen Katrin Hoffman
för utlånande av bilder, samt till ägarna
av de omnämnda patienterna.
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Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 47

En vältränad draghund veterinärundersöks på
grund av orkeslöshet under det senaste halvåret.
Fallet är insänt av Anna Lindmark-Andersson,
Hudiksvalls Smådjursklinik, Sanna, 824 34
Hudiksvall. Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Vorsteh, hane, 5 år
ANAMNES: Patienten är en mycket vältränad och
aktiv draghund som inte arbetar lika bra efter en
muskelskada ca ett halvt år tidigare, och numera

måste vila när han drar. I övrigt är hunden helt 
normal.

STATUS: Inga onormala fynd förutom ett lindrigt
systoliskt blåsljud på bröstkorgens vänstra sida.

TORAXRÖNTGEN: Normal hjärtkontur och normal
hjärtstorlek, normalt lungparenkym och normala
kärl.

EKG: Se Figur 1 och 2 som är registrerade med 
några sekunders mellanrum.
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FIGUR 1. EKG, avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

FIGUR 2. EKG från samma hund som i Figur 1, registrerat några sekunder senare,
avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

Sällskapet för djuranestesi
startat

❘ ❙ ❚ Våren 2000 bildade en samling veteri-
närer och djursjukvårdare interimsstyrelsen
för föreningen Vet Ventilen, Sällskapet 
för djuranestesi. Initiativtagarna arbetade

vidare med förslag till stadgar, och sty-
relsemöten hölls i samband med kurser
där de flesta i interimsstyrelsen deltog.

Vid föreningens första officiella möte
som hölls i Skara i oktober i år, under
djursjukvårdarskolans 20-årsjubileum,
klubbades stadgarna igenom. Föreningens
ändamål är bland annat att sprida kun-
skap om veterinärmedicinsk anestesi 
och verka för kompetensutveckling av

medlemmarna.
Samtidigt som det första officiella

mötet ägde rum, anordnade sällskapet 
en välbesökt kurs om komplikationer
under anestesi. Inför 2005 planeras 
nästa kurs, i anestesi för udda djurslag.

De som är intresserade av att bli 
medlemmar och/eller vill läsa mer om 
föreningen och dess kurser kan besöka
Internetsidan www.vetventilen.se.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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❘ ❙ ❚ månadens epiztel
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Epizteln belyser denna gång det allvarliga och 

växande problemet med smuggling av hundar. 

Vi rapporterar även om stark rabiesmisstanke hos en rottweilervalp, klassisk

svinpest i Slovakien, misstanke om Newcastlesjuka i duvslag i Göteborg och

senaste nytt om Salmonella typhimurium DT104 i Östergötland. Epizteln är

sammanställd av Elisabeth Sjöberg, SVA och Carin Israelsson, SJV.

HÅRDA FÄNGELSESTRAFF FÖR 
SMUGGLING AV VALPAR
I slutet av oktober upptäcktes ett insmugglings-
försök till Sverige av 14 chihuahua-valpar som
kom med bil från Ungern. Valparna avlivades.

Av de tre personer som åtalats för smugglings-
försöket har huvudmannen ännu inte fått 
sin dom, medan de två övriga har dömts till
vardera sex månaders fängelse.

YTTERLIGARE HUNDSMUGGLING
Tidigt en söndagsmorgon i slutet av november
upptäcktes 29 hundar vid en stickprovskon-
troll vid Lernackens tullstation, Öresund.
Hundarna var av olika ras och i olika åldrar,
bland annat en digivande tik med sina valpar.
Några av hundarna var döda och andra var i
dåligt skick. Samtliga avlivades. Vid tiden för
presstopp fanns motstridiga uppgifter om vem
som ägde hundarna liksom från vilket land de
kommit. 

Exemplen på smuggling av hundar är troli-
gen bara två i mängden. Smuggling av hundar
är ett allvarligt och växande problem. Domen
på sex månaders fängelse – för huvudmannen
förmodligen längre, visar att illegal införsel av
hundar bedöms strängt.

RABIAT VALP HADE INTE RABIES
I slutet av november kom en hundvalp in till
ett djursjukhus i Skåne med kliniska symtom
som gjorde att rabies inte kunde uteslutas.
Hunden hade bland annat kramper, tuggade
fradga och uppvisade ett aggressivt beteende.
Valpen isolerades initialt på kliniken och var
dagen efter mycket medtagen. Efter beslut från

I slutet av oktober upptäcktes ett insmugglings-
försök till Sverige av 14 chihuahua-valpar som
kom med bil från Ungern.

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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Jordbruksverket avlivades hunden och skickades
till SVA för obduktion och rabiesundersök-
ning. Den behandlande veterinären och djur-
sköterskan vaccinerades och infektionsläkaren
förberedde behandling av personer som bitits
av valpen eller exponerats för eventuell rabies-
smitta på annat sätt. Rabiesundersökningen var
negativ och misstanken avskrevs sedermera, två
dagar efter att misstanken väcktes.

KLASSISK SVINPEST I SLOVAKIEN
Åtta utbrott av klassisk svinpest bland tamsvin
i olika regioner i Slovakien har bekräftats under
perioden november 2003 till augusti 2004.
Vildsvin är en potentiell smittkälla för sprid-
ning av klassisk svinpest till tamsvin. Under
februari månad 2005 inleds ett vaccinations-

program i Slovakien för vildsvin, varvid mellan
200 000 och 300 000 vaccindoser kommer att
behövas.

MISSTANKE OM NEWCASTLESJUKA 
I DUVSLAG I GÖTEBORG
En epizootiutredning pågår om ett duvslag
utanför Göteborg. Misstanken väcktes sedan
en duva obducerats vid SVA. Duvor i duvslaget
hade uppvisat symtom i form av diarréer, ano-
rexi och centralnervösa störningar. Förutom
den inskickade duvan testades andra duvor 
och alla dessa var serologiskt positiva för
Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), det virus som
orsakar Newcastlesjuka (ND). Duvslaget spär-
rades och virusodling påbörjades.

Duvorna var inköpta från ett flertal olika
besättningar och det är osäkert om djuren bli-
vit vaccinerade mot PMV-1 i deras ursprungs-
besättningar. Tävlings- och utställningsduvor 
i Sverige vaccineras mot PMV-1, all annan 
vaccinering mot ND är däremot förbjuden.
Diagnosen Newcastlesjuka fastställs först om
dels levande virus kan påvisas genom virus-
odling, dels om viruset har ett patogenicitets-
index (ICPI) som överstiger 0,7. Undersökning
av ICPI sker vid referenslaboratoriet i
Weybridge, Storbritannien.

Senast i somras bekämpades ett utbrott av
Newcastlesjuka framgångsrikt i två värphöns-
besättningar i Östergötland. Smittförklaringen
i de besättningarna är nu hävd och produk-
tionen har återupptagits.

SALMONELLA TYPHIMURIUM DT104 
I ÖSTERGÖTLAND
Inga nya besättningar har upptäckts i utbrottet
av multiresistent Salmonella typhimurium
DT104 i Östergötland. Någon säker källa till
smittan i de två ekologiska mjölkbesättningarna
har dock ännu inte påvisats. 

I besättningen med specialiserad köttdjurs-
uppfödning närmar sig saneringsarbetet och
smittbekämpningen slutet. Hittills har samtliga
uppföljande provtagningar varit negativa.
Smittan påvisades först i denna besättning 
och smittspårningsarbetet ledde sedan fram till
två stora ekologiska mjölkbesättningar som
levererat kalvar i början av augusti. 

I de båda mjölkproducerande besättningarna
är arbetet för närvarande inriktat på att mini-
mera smittryck och smittspridning genom
hygienåtgärder och hygienbarriärer. Detta för
att bland annat förhindra smittspridning från
kor till kalvar.  ■
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En epizootiutredning pågår om ett duvslag utan-
för Göteborg. Duvorna hade sjukdomssymtom,
och alla testade fåglar var serologiskt positiva för
PMV-1, det virus som orsakar Newcastlesjuka. 
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Den 12–13 november, samtidigt
med Veterinärmötet i Sverige, höll
den europeiska veterinärfederatio-
nen FVE sin årliga generalförsam-
ling i Bryssel. På grund av krocken
med Veterinärmötet var det svenska
deltagandet i Bryssel minimalt, som
enda svensk på plats bevakade
Margareta Widell sammankomsten.
Hon rapporterar här från mötet.

Den svenska delegationen vid FVEs
generalförsamling var decimerad till en
delegat, Margareta Widell, med anled-
ning av att mötet kolliderade med
Veterinärmötet. Rapporteringen färgas
därför något av delegatens sektionsenga-
gemang, nämligen livsmedelshygien.

Sammanfattningsvis kan sägas att det
var ett lugnt och välstrukturerat möte.
Efter de senaste årens turbulens inom
FVE präglas arbetet nu av samarbetsvilja
och sikte framåt. Den nya styrelsen fun-
gerar väl och har en öppenhet i arbetet
som gör att medlemmarna kan ha för-
troende för den. Dessutom är ekonomin
i balans och räkenskaper förs och redo-
visas på ett föredömligt sätt.

LUGNT MEN EFFEKTIVT ARBETE
Detta lugn är dock inte samma sak som
att inget arbete blir utfört. Tvärtom,
arbetet med att påverka lagstiftningen
inom EU och att driva och bevaka andra
frågor utförs på ett bra sätt. Mycket av
det förberedande arbetet sker i arbets-
grupper med relativt bred representa-
tion från federationens medlemmar.
Detta gör att insyn och inflytande ökar
samtidigt som tiden för beredning av
olika frågor kortas eftersom arbete sker
kontinuerligt och ofta via e-mail.

Styrelsen är öppen för nya arbetsfor-
mer och har nu uppmanat sektionerna
att vara mer aktiva med att ge sina
expertrekommendationer till FVE av-
seende vilka frågor som bör behandlas
och ungefär i vilken riktning man vill
driva frågorna.

NY STRATEGISK PLAN
Utarbetande av en ny strategisk plan för
FVE sker på ett strukturerat sätt.
Styrelsen inklusive sektionspresidenterna
har haft en ”brainstorming” med en
extern konsult. Nästa steg blir regionala
möten med medlemsländerna i febru-
ari–mars 2005, där man kommer att
samla in synpunkter på vad som behöver
göras på kort och på lång sikt. Därefter
kommer en kortfattad plan med visioner
och övergripande frågor att skrivas. Den
planen ska också kunna användas för att

utåt presentera federationen och dess
arbete. Utifrån detta dokument kommer
sedan mer detaljerade handlingsplaner
att upprättas.

En lite kontroversiell farhåga har dykt
upp i och med att praktikersektionen
UEVP beslutat anlita en professionell
lobbyist för att driva frågor som är vik-
tiga för UEVP. Det var mycket speku-
lationer kring detta faktum under sek-
tionsmötena, eftersom man generellt var
överraskad och misstänksamt undrade
vilken agenda som låg bakom beslutet.
Efter att FVEs styrelse och sekretariat
förklarat att lobbyverksamheten kommer
att ske i nära samarbete med FVE, före-
föll församlingen lugnad.

GENERALFÖRSAMLINGEN
Mötet präglades av ett antal externa
föreläsare, bland annat från OIE (Office

Rapport från FVEs generalförsamling
i Bryssel 
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MARGARETA WIDELL, leg veterinär, specialist i livsmedelshygien, svensk delegat i FVEs generalförsamling.*
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Den nya styrelsen fungerar väl och har en öppenhet i arbetet som gör att medlemmarna
kan ha förtroende för den. Ordföranden Tjeerd Jorna ses närmast kameran.
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International des Epizooties) och EUs
läkemedelsmyndighet EMEA, samt rap-
portering från sektionernas möten före-
gående dag. Därmed var det mycket
information och relativt lite debatt.
Avsaknaden av debatt bör ses som ett
resultat både av att ärenden bereds på ett
bra sätt i sektionerna och av att dele-
gaterna försetts med utförlig dokumen-
tation före mötet.

Rapport från styrelsen
Styrelserapporten delades ut under
mötet. Arbetet har i stor utsträckning
förts i mycket aktiva arbetsgrupper,
bland annat i hygiengruppen. Ett antal
möten har också hållits med kommis-
sionen och flera är planerade som 
uppföljning. Mötena uppges ha varit
framgångsrika och kommissionen lyss-
nar på FVEs argument och synpunkter.

Budget 2005
Avgifterna till FVE höjs med 2,2 pro-
cent 2005, vilket är lägre än tidigare 
planerat. En summa avsätts för extern

hjälp med att ta fram en ny strategisk
plan. Man budgeterar också för att
bygga upp en viss finansiell reserv. Denna
planeras på sikt vara i nivå med en års-
budget. Föreslagna avgifter är något
lägre än i den aktuella strategiska pla-
nen. Vissa länder har problem att betala
och har invändningar mot nuvarande
modell för beräkning av avgift. Nya
beräkningsmodeller kommer att finnas i
den nya strategiska planen, liksom revi-
sion av röstfördelning. Liggande förslag
till budget och avgifter för 2005 god-
kändes enhälligt.

Strategisk plan
Den strategiska planen är ett viktigt
dokument för FVE. Nuvarande plan
täcker 2003-2005. Styrelsen har förbe-
rett arbetet tillsammans med en extern
expert på dylika planer. Arbetet har fått
en bra start. Tidsplanen är att förbereda
till vårmötet 2005, föra diskussioner vid
detta möte och sedan korrigera till en
slutlig plan. Därutöver måste ett antal
mer detaljerade handlingsplaner knytas

till den mer övergripande och visionära
strategin. Första steget i arbetet kommer
att vara att fråga efter medlemsländers
önskemål, att intervjua diverse av-
nämare m fl på en bred basis. Därutöver
kommer ett antal arbetsgrupper att vara
involverade. Länder möts gruppvis och
Sveriges gruppmöte är planlagt att äga
rum den 2 mars 2005, ännu oklart i 
vilket land. Med aktiv medverkan från
alla medlemsländer finns stora möjlig-
heter att arbeta fram en gemensam stark
plan som syftar till att stärka vårt
gemensamma arbete och våra påver-
kansmöjligheter.

Nya medlemmar
Rumänien hade ansökt om medlemskap
i FVE och mötet tillstyrkte enhälligt.
Albanien hade ansökt men var inte när-
varande, varför ansökan inte behand-
lades.

Läkemedelsfrågor
Peter Jones, EMEA (European
Medicines Agency), presenterade ruti-
ner för godkännande av läkemedel i
Europa. Ett centralt godkännande gäller
nu i 25 medlemsländer. Ett praktiskt
problem är 19 officiella språk eftersom
bipacksedlar och förpackningstexter
måste vara på landets språk. Alternativet
är decentraliserat godkännande och
ömsesidiga godkännanden mellan ett
fåtal länder. På humansidan finns det
krav på att vissa läkemedel, t ex cancer-
och HIV-mediciner, ska genomgå
centralt godkännande. Även problema-
tiken med Minor Species berördes.

Veterinärens ansvar att rapportera
biverkningar betonades som mycket
viktigt eftersom läkemedels effekt och
bieffekt aldrig kan testas tillräckligt
mycket före ett godkännande. Insam-
ling av data när preparat är i praktiskt
bruk är därför ett viktigt bidrag till kun-
skapsbasen. Generellt kan sägas att fre-
kvensen biverkningar är låg bland djur.

EMEA har ansvar att sprida informa-
tion inom alla medlemsländer i fall av
allvarliga biverkningar. Även annan rap-
portering till veterinärkåren bedöms
som viktig eftersom det ger information
ut till dem som rapporterar.

Beträffande läkemedel utan fastställda
MRL-värden uppgavs att ny lagstiftning
kommer att medge behandling under
förutsättning att en karenstid om sex
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månader iakttas. Detta är ett resultat av
framgångsrik lobbyverksamhet. En
positiv lista för behandling av hästar
kommer att fastställas.

Resistensöverföring mellan djur och
människa är ett aktuellt diskussionsäm-
ne och behandlas bland annat i en råd-
givande vetenskaplig kommitté. En
kommande fråga är resistens mot ant-
helmintika.

Frågor uppstod om problem med
olika karenstider mellan medlemsländer
för samma substans. Svaret blev att
EMEA ärvt problematiken men att det
jobbas på att minska diskrepansen.

Djurtransportlagstiftning
Som bekant har kommissionen miss-
lyckats med att få stöd för en ny
djurtransportlagstiftning. FVE har lob-
bat med kommissionen och andra
intressenter och hoppas på att nå viss
framgång med att bidra i arbetet att för-
bättra och strama upp lagstiftningen.
FVE är nu representerad i en rådgivande
arbetsgrupp som bland annat hanterar
djurskydd. 

Beträffande djurtransportlagstift-
ningen kan förhoppningsvis ett kom-
promissförslag snart komma att läggas
fram. Möjligen kan vissa delar som
utrymmeskrav, transporttid och utfod-
ring ha lagts på is för att man ska kunna
föra frågan framåt.

Elektronisk legitimation
Ett franskt projekt med elektroniska
legitimationskort som fungerar på lik-
nande sätt som ett bankkort redovisa-
des. Målet med projektet var att skapa
ett system där information om legitime-
rade personer kan lagras centralt och
också spridas mellan medlemsländer.
Det kan röra utbildningsort, särskilda
kvalifikationer, genomgångna kurser
eller eventuella restriktioner samt att
personen är tillåten att praktisera sitt
yrke. Avsikten är naturligtvis att und-
vika att obehöriga personer kan vara
verksamma i sitt eget eller annat land.

Tjänstedirektivet
FVE har fortsatt arbetet med detta
direktiv som milt sagt kan förefalla
komplicerat. En viktig fråga är att regle-
ra på så sätt att man kan arbeta i olika
länder men att det ska vara klart under
vilken lagstiftning man lyder. Det är
också viktigt att det finns en struktur
som gör att information kan utbytas
mellan länder. Det senaste är av yttersta
vikt för legitimationsyrken. Det är inte
helt klart att veterinärer i direktivets
mening tillhör gruppen ”Health
Profession”. FVE anser dock att det
självklart bör vara så, eftersom veterinä-
ren har en viktig roll för folkhälsan och
i livsmedelskedjan. Den linjen ska drivas
gentemot kommissionen.

SEKTIONSRAPPORT FRÅN UEVH
Vid hygienikersektionen UEVHs gene-
ralförsamling som genomfördes dagen
innan, diskuterades ett antal aktuella
frågor inom hygienområdet. Sverige
redogjorde kort för oron att den plane-
rade ändringen av veterinärutbildningen
kan medföra minskad kunskap och
kompetens inom livsmedelskontrollen
för ett antal veterinärer, en risk som blir
mer påtaglig eftersom Sverige inte har
något stort överskott av veterinärer.

Från Schweiz informerades om ett
databaserat system, KODAVET, för
information inom Swiss Veterinary

Service. Det inkluderar djurs förflytt-
ningar, TRACES, nationella databaser
samt sjukdomsövervakning och binder
ihop kantoner till ett federalt data-
system. Köttkontrollens alla data förs in,
liksom alla laboratorieundersökningar
från stickprovstagningar och från
bekämpning av epizootiska sjukdomar.
Även data från bekämpningsprogram
för zoonoser, krishantering av smittsam-
ma sjukdomar m m förs in. Poängen är
att man nu har ett informationssystem i
hela landet.

Systemet är fortfarande i pilotstadiet,
men det fungerar väl och dess första ver-
sion tas i skarp drift den 1 januari 2005.
Ett problem är naturligtvis att hela
systemet är beroende av att alla berörda
gör sitt bästa för att föra in relevanta och
korrekta data.

Food Chain Information
FVEs arbetsgrupp har arbetat med kom-
mentarer till kommissionens förslag till
”Food Chain Information”. Gruppen
uttalade tydligt att det måste vara ett

system som faktiskt ger användbar
information och som också är trovär-
digt. Det bygger därför på att det även
finns någon form av övervaknings-
system. Som förslaget ser ut just nu
bedöms det vara svagt eftersom det inte
finns tydliga krav på informationen från
gården, som bygger enbart på uppgifter

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2004 31

Mötet präglades av ett antal externa
föreläsare, bland annat från OIE (Office
International des Epizooties). Bilden visar
OIEs högkvarter i Paris.

Läkemedel utan MRL-värden får ändrad
lagstiftning som kommer att medge
behandling, under förutsättning att en
karenstid om sex månader iakttas, med-
delades från EMEA.
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från djurägaren. Dessutom avser för-
slaget endast djur som förs mellan med-
lemsländerna. Risken är att förslaget blir
så svagt att det gör liten nytta. För-
hoppningsvis kommer samma krav att
ställas nationellt som mellan länder,
även om detta inte är föreskrivet. 

UEVH/FVE har haft ett möte med
kommissionen och framfört sina syn-
punkter, bland annat att det finns
många gemensamma problem med små
gårdar. Det är viktigt att myndighets-
företrädarna hanterar information som
är nödvändig och inte bara bra att ha
(need to know, not nice to know). Det
behöver också vara någon form av ackre-
diterat system. Riskerna är uppenbara
att enbart djurägarinformation inte blir
sanningsenlig. Nuvarande förslag
bedöms inte tillförsäkra konsumenterna
säkrare livsmedel och det är inte heller
genomförbart genom att det bygger på
”icke officiella” deklarationer. Med
andra ord kan man säga att det är rela-
tivt meningslöst. Kommissionen lyssna-
de intresserat och FVE är kallat till ett
nytt möte i slutet av januari.

UEVH konstaterade att nuvarande
förslag lägger utökat ansvar och ökade
kostnader på uppfödaren, vilket i

slutänden inte tillför något ökat värde i
form av bättre konsumentskydd efter-
som det inte kan anses säkerställt genom

➤

Ett utkast till ”utbildningsplan” för officiella veterinärer har tagits fram i Storbritannien.
UEVHs medlemmar uppmanades lämna sin uppfattning om innehållet i förslaget.

Mypravac Suis. 
Nytt, effektivt & säkert vaccin.

Ett prisvärt alternativ!

M O T  M Y C O P L A S M A  H Y O P N E U M O N I A E

Mypravac Suis. 
Nytt, effektivt & säkert vaccin.

Ett prisvärt alternativ!

● Mypravac bidrar till: Ökad daglig tillväxt samt färre lungskador.
● Mypravac innehåller: Inaktiverad Mycoplasma hyopneumoniae stam J,

dubbel adjuvans i form av carbomer och levamisol, vilket 
säkrar långvarig immunitet.

● Mypravac innehåller: Ingen olja vilket bidrar till 
minskade injektionsskador.

NORDVACC LÄKEMEDEL AB. 
Box 112, 129 22 Hägersten.Telefon: 08-449 4650.

Telefax: 08-44946 56.E-mail: vet@nordvacc.se
Hemsida: www.nordvacc.se

Vi beklagar att i annonsen för decembernumret angavs de danska priserna av misstag. 
Detta är nu korrigerat. 
Förpackningsstorlek: 50 doser (100ml ). 
Priser (exkl. moms.): 210:-/förpackning (4:20/dos). Se vidare aktuell Fasstext: www.fass.se
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tillsyn. UEVH rekommenderade FVE
att samla federationens ad hoc-grupp
igen för att ta tag i problemet och pre-
sentera ett system som europeiska vete-
rinärer anser trovärdigt.

Utbildning av officiella veterinärer
Avsnittet om officiella kontroller (H3) i
EUs nya livsmedelshygienförordning
föreskriver kunskapskrav för officiella
veterinärer. Med anledning av dessa krav
har ett utkast till ”utbildningsplan”
tagits fram i Storbritannien. Kunskap
kan inhämtas inom ramen för grund-
utbildning eller genom kurser efter legi-
timation. Avsikten med förslaget är att
beskriva kunskapsinnehåll och -nivå,
snarare är att föreskriva ett antal timmar.
UEVHs medlemmar uppmanades att
tillfråga sina veterinära utbildare om
deras uppfattning om innehållet i för-
slaget. Flera medlemsländer har redan
olika former för utbildning av officiella
veterinärer. Tyskland informerade i
anslutning till detta om att man bland
annat i Bayern har startat kurser med i
princip likartat innehåll för att öka kun-
skapen hos praktiker som deltar i kött-
kontroll. Officiella veterinärer på heltid
studerar i två år. I Frankrike måste alla
officiella veterinärer studera ”veterinary
public health” i ett år.

Tillsynsfrekvens
UEVH har tidigare presenterat ett
dokument som kan ligga till grund för
riskbedömning för att avgöra tillsynstid
på anläggningar. Nu fanns en uppdate-
rad version och ett dokument från
Tyskland som berör samma sak. Slut-
satsen är att ”högrisk”-anläggningar bör
ha tillsyn på heltid, medan små och
välskötta anläggningar kan tillses på del-
tid. Företagen ska också ta sin del av
ansvaret genom att se till att de agerar i
enlighet med reglerna. Diskussion upp-
stod om veterinär närvaro i första hand
vid efterbesiktning, samt i vilken mån
man kan ha någon tilltro till företagen.
Även risken för att något medlemsland
väljer att undanta anläggningar diskute-
rades. UEVH beslöt att rekommendera
FVE att ta fram ett kortfattat principi-
ellt positionsdokument.

Märkning av religöst slaktat kött
Tyskland har väckt ett initiativärende
rörande krav på märkning av kött från

djur som slaktats utan föregående
bedövning. Religiösa krav och vanor
medför att djur slaktas utan föregående
bedövning. Delar av kropparna äts inte
av religiösa skäl, exempelvis är bakdels-
kött numera av praktiska skäl inte
kosher (godkänt enligt judiska krav).
Detta medför att köttet säljs på den van-
liga marknaden. 

Vissa konsumentgrupper kräver att
köttet ska märkas så man har möjlighet
att välja bort det om man vill att djur
ska vara bedövade före slakt. Proble-

met bör påtalas för konsumentorga-
nisationer samtidigt som det kan anses
vara en upplysning som industrin bör 
ge om konsumenter kräver det. Detta
bör i så fall göras som en helhet 
med djurskyddsinformation om upp-
födning m m.

*MARGARETA WIDELL, leg veterinär, 
specialist i livsmedelshygien, svensk delegat 
i FVEs generalförsamling, Gavelvägen 8, 
743 30 Storvreta. 
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Välkommen till

Distansdomar- och veterinärträffen
Simlångsdalen

15–16 januari 2005

Årets träff, är för redan etablerade domare och för veterinärer
som vill arbeta på distanstävlingar, är den 15–16 januari 2005. Vi
kommer bl a att ägna oss åt TR, tolkning av TR, domarnas/veteri-
närernas funktion, arbete, ansvar, veterinärernas besiktning av
distanshästar före/under/efter tävling, veterinärernas funktion och
ansvar under tävling etc etc. Alla idéer, funderingar och åsikter
kan nu lyftas fram. Vill även passa på att uppmana Dig att kontakta
de veterinärer som verkar i Ditt distrikt för att de i möjligaste mån
skall kunna deltaga denna helg! 

Kursledare
• SvRF domarutbildare Bo Kjellgren och Jan Stenberg
• Hans Broström, FEI veterinär

Plats
Simlångsgården, utanför Halmstad

Kostnad
1.650 kr inkl boende i dubbelrum, lunch, em kaffe, 3 rätters mid-
dag, frukost, fm kaffe och lunch på söndagen. Betalning sker till
SvRf, postgiro nr 15 35 28-5. Märk inbetalningskortet 3612-3270
och domare resp veterinär.

Preliminärt tidsschema
Lörd 15 jan: Vi börjar kl 12.00 med lunch och håller på till ca 21.30
Sönd 16 jan: Vi börjar med frukost och avslutar med lunch kl 12.00

Anmälan
som är bindande, meddelas snarast men inte senare än den 10
januari 2005 till:
• Bo Kjellgren, e-mail bo.kjellgren@telia.com, tel 08-540 625 37

eller 070-683 73 50 eller till 
• Jan Stenberg, e-mail procam@telia.com, tel 035-781 03

VÄLKOMMEN!
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Efter drygt tio års arbete är SVS 
nu i mål med fortsatt specialistut-
bildning inom olika ämnesområden
rörande hundens och kattens 
sjukdomar. Utbildningsprogrammet
är godkänt av Jordbruksverket, 
en interimistisk övergripande styr-
kommitté (IÖSK) har tillsatts och
haft ett första möte. Det är dags att
ta itu med dispensansökningarna
för att få fram specialister som
sedan kan ta itu med de detaljerade
utbildningsprogrammen inom de
olika ämnesområdena.

LITE HISTORIK
De första planerna för dessa vidare-
utbildningar för landets kliniskt verk-
samma smådjursveterinärer togs i början
av 1990-talet. Syftet var inte i första
hand att skapa en ny titel utan att vete-
rinärerna i Sverige skulle bli lite skick-
ligare inom sina olika specialområden.
Specialistutbildningen i hundens och
kattens sjukdomar har under åren visat
sig vara mycket positiv för kunskaperna
hos smådjursveterinärerna och SVS ville
nu kunna ge ett alternativ till dem som
inte är beredda att satsa på en europeisk
utbildning. 

En liten grupp entusiaster har envist
arbetat vidare med detta och ett färdigt
förslag till utbildningsprogram fanns på
pränt 1999. Efter remiss inom veteri-
närförbundet och ytterligare justeringar
i texten skickades det in till Jordbruks-
verket för godkännande. Tyvärr blev
detta program bortglömt i första vändan
när de nya författningarna skrevs, men i
SJVFS 2003:9 (C5) som utkom i januari
2003 finns nu även steg II inskriven.

INTERIMISTISK KOMMITTÉ
Enligt utbildningsprogrammet ska det 
i framtiden finnas en övergripande styr-
kommitté (ÖSK) som består av en

representant från varje ämnesområde
samt en ledamot från SLU. Tills vidare
har Smådjurssektionen och SVS kolle-
gium utsett en interimistisk över-
gripande styrkommitté (IÖSK) vars
huvudsakliga uppgift kommer att bli att
handlägga dispensansökningar inom
samtliga tänkbara ämnesområden.
IÖSK har följande sammansättning:
Anna Tidholm, ordförande, Astrid
Hoppe, Lennart Sjöström, Bodil Ström-
Holst och Estelle Ågren. Samtliga har
europeiska diplomate-titlar inom olika
ämnesområden och gruppen har därmed
god kompetens för att kunna bedöma
de dispensansökningar som inkommer. 

Gruppen har haft ett första möte i
oktober då man dels gick igenom
utbildningsprogrammet för att försäkra
sig om att texten fortfarande överens-
stämmer med det ursprungliga förslaget,
dels tog fram förslag till övergångsregler
efter vilka de dispenssökande ska be-
dömas. Detta förslag till övergångsregler
kommer att insändas till SJV för 
godkännande och arbetet kan sedan
påbörjas.

SÖK NU!
Från och med nu är det möjligt att till
SVS insända ansökan om dispens från
utbildning och examination för titeln
specialist inom ett specifikt ämnes-
område rörande hundens och kattens
sjukdomar. Dispenstiden beräknas vara
högst tre år från den 1 januari 2005,

beroende på vad SJV beslutar, och det är
bra att vara ute i god tid. Det kommer
nämligen att finnas möjlighet att kom-
plettera om någon del skulle saknas,
dock endast inom den fastställda dispens-
tiden. För information om övergångs-
reglerna och kraven för dispens hänvisas
till text på annan plats i denna tidning. 

SVS kommer att ta ut en administrativ
avgift på 1 000 kronor + moms (totalt
1 250kr) av samtliga sökande med
undantag för innehavare av europeiska
eller amerikanska diplomate-titlar där
handläggningen är kostnadsfri. IÖSK
har sitt nästa möte i mars 2005 och söker
du dispens innan dess finns möjlighet
att få ut din titel redan efter detta möte.
För det vidare arbetet med specialist-
utbildningen inom de olika ämnes-
områdena är det viktigt att få fram ett
antal veterinärer med denna titel som
kan arbeta vidare inom de olika exami-
nations- och styrgrupper som behöver
tillsättas.  ■
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Nu sjösätter vi Steg II
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS, generalsekreterare SVS

Bodil Ström-Holst är en av ledamöterna 
i den interimistiska övergripande styr-
kommitté (IÖSK) som Smådjurssektionen
och SVS kollegium utsett för att hand-
lägga dispensansökningar.

Stängt på förbundskansliet 
under jul-, nyårs- och 

trettonhelgerna

I år har förbundskansliet stängt fredagen den 
23 december samt onsdagen den 5 och 

fredagen den 7 januari. I övrigt har vi 
begränsat öppethållande.
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Dispensansökningar 
inom Steg II

i smådjursspecialiseringsprogrammet

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP (SVS) vill
härmed uppmana samtliga veterinärer med specialistkun-
skaper/titlar inom något ämnesområde rörande hundens
och kattens sjukdomar att inkomma med ansökan om 
dispens från utbildning och examination. Alla intresserade
bör redan nu skicka in ansökan även om inte alla 
dispenskrav är uppfyllda i dagsläget. IÖSK (Interimistisk
Övergripande Styrkommitté) vill kunna bilda sig en upp-
fattning om hur många veterinärer som kan vara aktuella
för dispens. De sökande får då dessutom veta vad som
eventuellt saknas för att dispenskraven ska vara uppfyllda
och vilka möjligheter som finns till komplettering.
Samtliga ämnesområden och organsystem är tänkbara.
De olika dispenskategorier som finns och kraven för 
dispens redovisas här i övergångsbestämmelserna. För
samtliga utom kategori A utgår en avgift på 1 000 kronor
+ moms (1 250:-) som faktureras då ansökan inkommit
till kansliet.

Övergångsbestämmelser gällande SVS utbildnings-
plan för specialistkompetens inom specifika ämnes-
områden, hundens  och kattens sjukdomar (Steg II)

Godkännande enligt dessa regler får ske längst intill tre
kalenderår efter den 1 januari 2005. Undantag görs för
nyutexaminerade ”diplomates” (se kategori A) som fort-
löpande kan ansöka om godkännande av IÖSK.

Veterinärer som omfattas av övergångsbestämmelserna
kan indelas i tre kategorier, här benämnda A, B och C.
För samtliga dessa kategorier gäller svensk veterinärlegi-
timation samt för kategori C även djurslagsspecialisering
i hundens och kattens sjukdomar (eller motsvarande)
som grundkrav.

Veterinär som önskar godkännande enligt dessa bestäm-
melser skall ansöka om detta till SVS. Ansökan skall
åtföljas av de handlingar som åberopas dvs styrkt merit-
förteckning omfattande utländska ”diplomate-” eller
”certificate”-utbildningar, tjänstgöringsintyg för den tid
som åberopas, uppgift om genomgångna kurser och
genomförda föreläsningar, publikationslista och eventuella

övriga handlingar. Den Interimistiska Övergripande
Styrkommittén (IÖSK) bedömer det insända materialet
och fattar beslut rörande specialisttiteln. För närmare
information om de krav på sidoutbildning som gäller 
för erhållande av specialistkompetens hänvisas till utbild-
ningsprogrammet.

KATEGORI A
Innehavare av ”diplomate”-titel från specialistcollege
godkänt av EBVS eller ABVS tilldelas efter ansökan
enligt föregående stycke automatiskt titeln specialist
inom det aktuella ämnesområdet.

KATEGORI B
Innehavare av brittiskt ”certificate” kan godkännas om
kraven på vetenskaplig publikation och genomförda 
presentationer uppfylls. Detta måste dokumenteras och
bedömas av IÖSK. Möjlighet att komplettera med det
som saknas finns inom den föreskrivna dispenstiden.
Sökande skall ha publicerat minst en artikel som förste-
författare inom ämnesområdet i en refereegranskad 
internationellt erkänd tidskrift. Artikeln skall vara av typ
”clinical report” eller ”original research” och inte en ”case
report”. Sökande ska ha hållit minst två presentationer
inom ämnesområdet på nationellt eller internationellt
vetenskapligt möte. Enkla fallpresentationer godkänns
inte. 

KATEGORI C
Övriga sökande med djurslagsspecialisering i hundens
och kattens sjukdomar eller motsvarande kompetens kan
erhålla dispens om följande krav uppfylls: Sökande ska i
minst tio år under de senaste tolv åren ha arbetat på djur-
sjukhus med huvudsaklig inriktning inom ämnesområdet
godkänt av Svenska Djursjukhusföreningen eller, efter
prövning, på godkänd klinik med huvudsaklig inriktning
inom ämnesområdet. Under denna tid ska tjänstgöringen
ha skett till minst 50 procent inom ämnesområdet.
Samma krav på publikation och presentation gäller för
kategori C som för kategori B (se tidigare stycke).

CHRISTINA AROSENIUS

Generalsekreterare, SVS
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Efter lång tid av förberedande 
arbete beslutade fullmäktige under
2004 att införa en ny organisation
av förbundet. Den nya organisa-
tionen införs steg för steg från och
med 2005 och ska fungera fullt 
ut från och med 2006. Artikeln 
sammanfattar den nya organisa-
tionen och hur den kommer att
märkas hos förbundets medlemmar.

SAMMANFATTNING
Sveriges Veterinärförbunds (SVF) 
verksamhet bedrivs genom förbunds-
styrelsen samt följande föreningar och
organ, underställda förbundsstyrelsen:
Anställda Veterinärers Förening (AVF),
Företagande Veterinärers Förening
(FVF), Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap (SVS), permanenta råd, kom-
mittéer och nämnder samt arbetsgrupper
av mera tillfällig karaktär. 

Förbundets medlemmar nominerar
kandidater och väljer direkt ledamöter i
förbundsstyrelse och fullmäktige samt
ordförande och vice ordförande i SVS.
Varje röstberättigad medlem avger sin
röst via post.  

Föreningarna har specificerade man-
dat för viss verksamhet som är delegerad
till dem från förbundsstyrelsen och deras
verksamhet ska finansieras genom
särskilda medlemsavgifter. Det gäller
även sektionernas arbete i SVS.
Föreningarna och SVS har egna stadgar
som ska godkännas av förbundsstyrelsen.

SVS betydelse har markerats genom
att dess ordförande tillika är andre vice
ordförande i förbundsstyrelsen. 

SVF har två årliga möten: Full-
mäktige och årsmötet. Fullmäktige är
SVFs högsta beslutande organ. Det
beslutar om verksamhet, stadgar, budget

och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
m m samt utser ledamöter i perma-
nenta råd, kommittéer och nämnder.
Fullmäktige utser också den nyskapade
valnämnden som ska övervaka val-
förrättningen och två ledamöter i den
likaledes nyskapade beredningsgruppen
som ska förbereda fullmäktigemötena

tillsammans med två ledamöter från 
förbundsstyrelsen. Årsmöte hålls i
anslutning till Veterinärmötet. Årsmötet
utser valberedning. Där presenteras
också personligen aktuella kandidater
till poster i förbundsstyrelsen, utdelas
hedersutmärkelser och hålls parenta-
tion.

Veterinärförbundets nya organisation
2005 – vad är det som händer?
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TEXT: KARIN ÖSTENSSON, Förbundsordförande

Välkommen att bli medlem i
Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning bildades i Stockholm
1936 för att öka intresset för veterinärvetenskapen och förkovran
(för närmare information – se artikel i detta nummer av SVT). Man
ville också verka för anskaffande av medel för forskning. Sällskapet
var från början en ”de invaldas” förening men är sedan länge
öppet för alla med intresse för veterinärmedicinsk forskning.

Idag består Sällskapets arbete av att anordna seminarier och andra
aktiviteter, att stödja annan forskningsinformation, att vart tredje
år ge pris för bästa vetenskapliga publikation inom veterinärmedi-
cinen och att varje år sedan 1977 utdela stipendier från Ivar och
Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning.

Vill Du gå med i Sällskapet? Sätt då in årsavgiften (år 2005) à 30:-
på postgiro 190252-7. 

Har du förslag på seminarieämne eller andra aktiviteter? Kontakta
styrelsens ordförande (Karin Persson Waller, tel 018-674672, e-post
Karin.Persson-Waller@sva.se) eller sekreterare (Karolina Törneke,
tel 018-174904, e-post Karolina.Torneke@mpa.se).

➤
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Medlemskap i en av föreningarna är
obligatoriskt vid inträde som medlem 
i SVF men det är sedan möjligt att
anmäla utträde. Medlemskap i SVS
sektioner är liksom nu frivilligt. Veteri-
närstuderande direktansluts, som regel,
till SVF vid inträdet men överförs till
föreningsmedlemskap senast två år efter
avslutad veterinärutbildning. Medlem i
föreningarna och SVS kan bara den bli
som är medlem i Sveriges Veterinär-
förbund.

SVF är anslutet till SACO.

HUR PÅVERKAR DEN NYA ORGA-
NISATIONEN MIG SOM MEDLEM?
Förbundets organisation påverkar
naturligtvis medlemmarna på många
olika sätt. Avsikten med den nya orga-
nisationen är att SVFs verksamhet ska
förstärkas med högre aktivitet och bättre
service som så brett som möjligt till-
godoser medlemmarnas behov och
intressen. Organisationen ska också ge
förutsättningar för ett ökat medlems-
inflytande på verksamheten och skapa
en bred plattform för intern och extern
verksamhet. 

Det som blir en påtaglig förändring
för den enskilde medlemmen och som
kräver en direkt aktivitet är det nya val-
förfarandet. Varje medlem får rätt att
nominera kandidater till fullmäktige,
förbundsstyrelse samt ordförande och
vice ordförande i SVS. Nomineringen
ska börja redan våren 2005!  Varje röst-

berättigad medlem ska sedan rösta
under den följande hösten. Även till 
föreningarnas (se kommande stycke)
förtroendemannaval ska varje medlem
rösta. Det kommer att kräva att många
fler medlemmar än tidigare är aktiva och
väl insatta i förbundets frågor för att
verksamheten ska kunna bedrivas på 
ett demokratiskt sätt och med god kva-
litet. En annan förändring som direkt
påverkar den enskilde medlemmen är 
de nya föreningarna och reglerna för
medlemskap.

Den nya organisationen beskrivs bit
för bit i följande text. Mycket av 
förbundets verksamhet kommer att fort-
sätta som tidigare och det som tas upp
är framför allt det som förändras.

VILKA BLIR PLATTFORMARNA FÖR
FÖRBUNDETS VERKSAMHET?
Medlemmarna bestämmer genom full-
mäktige, som ska fortsätta vara veteri-
närförbundets högsta beslutande organ.
Fullmäktige slår fast vilken verksamhet
förbundet ska bedriva, beslutar om stad-
gar, budget, ansvarsfrihet för förbunds-
styrelsen m m och utser ledamöter i per-
manenta råd, kommittéer och nämnder.
Det är alltså viktigt att påverka vilka
som blir fullmäktigedelegater och att
framföra sina synpunkter till dem.
Fullmäktige ska bestå av 30 direktvalda
delegater. Nyheter bland permanenta
grupper är valnämnden som ska övervaka
att valet går korrekt till och berednings-

gruppen där representanter för fullmäk-
tige och förbundsstyrelsen tillsammans
ska förbereda fullmäktigemötena så att
de blir fora för viktiga strategifrågor.

Veterinärförbundets verksamhet be-
drivs i den nya organisationen genom
förbundsstyrelsen samt följande för-
eningar och organ, underställda för-
bundsstyrelsen: Anställda Veterinärers
Förening (AVF), Företagande Veteri-
närers Förening (FVF), SVS, perma-
nenta råd, kommittéer och nämnder
samt arbetsgrupper av mera tillfällig
karaktär. 

Grundplattformen för förbundets
verksamhet kommer med den nya 
organisationen fortfarande att vara SVF
och förbundsstyrelsen som en central
och grundläggande aktör, med den
verksamhet som är angelägen för hela
veterinärkåren: samhällspåverkan, ut-
bildnings- och kompetensfrågor, den
veterinära arbetsmarknaden, kvalitet
och etik i veterinär verksamhet, allmänna
veterinära policy- och strategifrågor m m.
I den plattformen ingår SVS som dock
har ett särskilt uttalat ansvar för ämnes-
och kompetensutvecklingsfrågor. För
verksamhet inom veterinärförbundet
som direkt rör inkomstens förvärvande
kommer AVF respektive FVF att ansvara.

AVF OCH FVF – VAD HÄNDER MED
RIKSFÖRENINGARNA DÅ?
AVF och FVF kommer i stort sett att
ersätta de nuvarande riksföreningarna
(delföreningarna) även om de nya för-
eningarna har ett smalare verksam-
hetsområde än riksföreningarna har
haft. Frågor som faller utanför förening-
arnas mandat kommer att kanaliseras
genom SVS sektioner. Föreningarnas
mandat beskrivs i stadgarna så här:
”Sveriges Veterinärförbund delegerar till
AVF att driva förbundets förhandlings-
verksamhet rörande löne- och anställ-
ningsfrågor samt tillhandahålla övrig
facklig service. Sveriges Veterinärför-
bund uppdrar åt FVF att bedriva verk-
samhet som stödjer företagande veteri-
närers näringsverksamhet.” Avsikten är
att båda verksamheterna genom den nya
ordningen ska förstärkas och få ett större
direkt medlemsinflytande än hittills.
Det är representanter för nuvarande 
riksföreningar som själva arbetar med
att ta fram stadgar och verksamhetsplan
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Fullmäktige är veterinärförbundets högsta beslutande organ, även i den nya organisationen.

➤
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för respektive förening. För att påverka
akademikernas situation i samhället och
för att AVF ska kunna verka för löne-
och anställningsfrågor fullt ut ska SVF
vara medlem i SACO.

FVF ersätter nuvarande Privat-
praktiserande Veterinärers Förening
(PVF) men då det gäller AVF är det inte
riktigt lika enkelt. Inom AVF måste det
finnas undergrupper för att föreningens
verksamhet ska få en bra förankring i de
olika veterinärgrupper som föreningen
ska arbeta för. På sikt bör man nog
tänka sig någon sorts förhandlings-
grupper som det är logiskt att indela på
basis av avtalsområde. Tills vidare 
kommer sannolikt riksföreningar för
distriktsveterinärer respektive besikt-
ningsveterinärer att kvarstå eftersom de
genom SVF utgör direkt förhandlings-
part medan andra riksföreningar kanske
väljer att upphöra och gå samman med
andra föreningar så grupperingarna får
ett annat tvärsnitt än hittills. Yngre vete-
rinärer kommer sannolikt inte att ha kvar
en egen förening, som det ser ut nu. 

Avsikten är att stadgar och verksam-
hetsplan för föreningarna ska beslutas 
i mars 2005 för att de ska kunna få
interimistiska styrelser som kan kalla till
val m m. Sedan får vi gradvis slipa på
hur de inom sig ska vara organiserade
tills vi fått en lösning som vi kan slå oss
till ro med.

HUR PÅVERKAS MEDLEMS-
AVGIFTEN?
Medlemsavgiften ska delas upp i en del
till förening respektive sektioner som
man är medlem i samt en gemensam del
till allt övrigt, det vill säga sådan verk-
samhet som rör veterinärkåren generellt.
Avsikten är att den nya organisationen
inte ska medföra någon påtagligt ökad
medlemsavgift totalt, men att vi som
medlemmar ska kunna få bättre service
och tillgång till mer och förstärkt kompe-
tens inom viktiga områden. Viss service
kommer sannolikt att erbjudas som
tjänster man får betala extra för.

KAN MAN VARA MEDLEM I BARA
VISSA DELAR AV SVF?
Nej, det kan man förstås inte eftersom
all verksamhet bedrivs inom veterinär-
förbundet, under fullmäktige och för-
bundsstyrelse. Förbundets verksamhet

bygger på en grund som alla medlemmar
gemensamt finansierar. Däremot är det
inte obligatoriskt att vara ansluten till
vissa verksamheter inom förbundet som
inte rör veterinärkåren i stort. Vid in-
träde som medlem i veterinärförbundet
måste man ansluta sig till någon av 
föreningarna men det är sedan möjligt
att gå ur föreningen. Avsikten med att
utträdet ska vara en aktiv handling är att
minska risken för att någon avstår från
föreningsmedlemskap på grund av tank-
löshet och okunskap. Är man inte 
medlem i en förening kan man förstås
inte heller komma ifråga för viss service
och aktivt stöd från föreningen.
Medlemskap i SVS sektioner ska, liksom
hittills, vara frivilligt. Medlemskap i 
föreningar respektive sällskap regleras i
övrigt av deras egna respektive stadgar.

För medlemmar som är veterinär-
studerande gäller, som regel, att de
direktansluts till SVF vid inträdet och
att de överförs från direktanslutning till
AVF senast två år efter avslutad veteri-
närutbildning, om de inte meddelar
annat. Studerande blir ofta medlemmar
redan tidigt under studietiden, långt
innan de blir yrkesverksamma som vete-
rinärer och en föreningstillhörighet är
då inte rimlig. ”Karenstiden” på två år
baseras på att det tar en viss tid innan
man etablerat sig som yrkesutövare
inom ett visst område. Avsikten är att de
studerande under tiden som direkt-
anslutna ändå ska få stöd från respektive
förening, på samma sätt som vi redan i
dag ger veterinärstudenterna särskilda
fördelar och stöd.

FULLMÄKTIGE VARJE ÅR
Fullmäktige kommer att hållas varje år i
stället för vartannat år, som nu. För att
det inte ska medföra avsevärt högre
kostnader måste det kortas ned från två
dagar till en. Jag är personligen tveksam
till om fullmäktige då hinner med de
viktiga policy- och strategiskapande 
diskussioner, som man önskar. Men blir
det inte bra får vi försöka ändra på det. 

ÅRSMÖTE INFÖRS IGEN
Utöver fullmäktige ska ett årsmöte 
hållas i anslutning till Veterinärmötet.
Årsmötet utser valberedning. Där
presenteras också personligen aktuella
kandidater till poster i förbundsstyrelsen,

utdelas hedersutmärkelser och hålls
parentation. 

VEM FÅR NOMINERA KANDIDATER
TILL FÖRTROENDEMANNAPOSTER? 
Nominering av kandidater till fullmäk-
tige, förbundsstyrelse samt ordförande
och vice ordförande i SVS kan göras av
enskilda medlemmar och SVFs för-
eningar och sektioner. Det är ett stort
antal personer som måste kandidera för
att fylla alla förtroendemannaposter:
Drygt 40 det första året och därefter

cirka hälften så många, årligen. Jag kän-
ner en viss oro för hur det här kommer
att gå. Valberedningen har ansvaret för
att ett tillräckligt stort antal kandidater
nomineras till förbundsstyrelsen.
Föreningarna och sektionerna har 
motsvarande ansvar för nominering till
fullmäktige. Slutdatum för nominering
är 1 juli. Därefter presenteras alla kandi-
dater i veterinärtidningen under hösten
och förbundsstyrelsekandidaterna även
vid årsmötet. Medlem som är röstbe-
rättigad är också valbar till förbundets
förtroendemannaposter.

DIREKTVAL – HUR GÅR DET TILL?
Före årsmötet får varje röstberättigad
medlem ett brev med valsedlar. Efter
årsmötet i november vidtar en valperiod
om 14 dagar då valsedlarna fylls i 
och returneras till förbundskansliet.
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För verksamhet inom SVF som direkt 
rör inkomstens förvärvande kommer
Anställda Veterinärers Förening (AVF)
respektive Företagande Veterinärers
Förening (FVF) att ansvara.

➤
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Rösträkning sker enligt en
särskild ordning under över-
vakning av valnämnden.
Resultatet av valet ska vara
klart i början av december
månad. Valprocesserna i
respektive föreningar sköts 
i särskild ordning enligt för-
eningarnas stadgar.

Låt oss hoppas att direkt-
valet skapar ett mera generellt
och förstärkt engagemang
bland förbundsmedlemmarna.
Med ett högt valdeltagande
kan direktval ge ett förstärkt
medlemsinflytande. Om röst-
deltagandet blir lågt innebär
direktval snarast en sken-
demokratisk process.   

I SVT nr 1/05 publiceras en
utförlig information om nomi-
nerings- och valprocedurerna.
Informationen kommer att upprepas
flera gånger under året och även finnas
på förbundets hemsida.

PÅVERKAS FÖRBUNDSKANSLIET
AV DEN NYA ORGANISATIONEN?
Ja. Det ska åter finnas en särskild kansli-
chef som före 1996, när den nuvarande
ordningen att ordföranden också
anställs som kanslichef infördes.
Rekryteringen av kanslichef pågår för
fullt i skrivande stund och ambitionen
är att platsen ska vara besatt tidigt under
2005. Kanslichefsfunktionen beräknas
till cirka 50 procent och resterande del
av arbetstiden ska kanslichefen ägna
främst åt ekonomi och försäkringar som
nu sköts av kamreren, som sagt upp sin
anställning från årsskiftet för att bli tidig
pensionär.

Under slutet av 2004 har en tidsrap-
portering införts på kansliet som avser
hur mycket tid varje medarbetare ägnar
olika verksamhetsområden. Den ska till-
sammans med andra uppgifter ligga till
grund för den ekonomiska analysen av
hur medlemsavgiften ska fördelas mellan
olika verksamheter i den nya organisa-
tionen. Den ”allmänna” verksamheten
ska även fortsättningsvis finansieras
gemensamt av alla förbundets medlem-
mar medan föreningarnas verksamhet
ska finansieras av deras respektive med-
lemmar. Det måste finnas minst några
månaders tidsstudie som underlag innan

den ekonomiska analysen kan starta, 
vilket planeras ske i mars. Då ska vi
också göra en förutsättningslös analys av
vilken service förbundet ska erbjuda
medlemmarna, vilken kompetens som
behövs för det och hur vi skaffar tillgång
till den kompetensen på det bästa sättet.

Det ska vara utgångspunkt
för hur kanslifunktionen ska
se ut.

KALENDARIUM 
Tidsplanen för införandet av
den nya organisationen fram-
går av kalendariet i Tabell 1.

Den nya organisationen kan
därefter fungera fullt ut, men
det vore anmärkningsvärt om
den inte hade några brister
från början. 2005 måste
betraktas som ett interimis-
tiskt år och de närmaste åren
blir en övergångstid då vi
gradvis får slipa på organisa-
tionen så den så småningom
blir optimal för förbundets
verksamhet och syfte.

Det är en spännande och
arbetsam tid vi har framför

oss som kommer att kräva mycket av
många. Veterinärförbundets medlem-
mar bestämmer vad förbundet är och
blir. Låt oss nu riktigt lägga manken till
och göra den nya organisationen till ett
avstamp för ett kraftfullt veterinär-
förbund.  ■
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Förbundets medlemmar nominerar kandidater och väljer direkt
de viktigaste förtroendeposterna. Före årsmötet får varje röst-
berättigad medlem ett brev med valsedlar.

Tabell 1. KALENDARIUM FÖR INFÖRANDE AV NY ORGANISATION INOM SVF UNDER 2005 OCH 2006.

Tidsperiod Aktivitet

2005
• Februari: - Nomineringen av kandidater till förtroendemannaposterna 

börjar. 
• 1:a juli: - Slutdatum för nomineringar. 
• Augusti – oktober: - Presentation av nominerade kandidater i SVT. 
• Oktober – november: - Produktion av valsedlar.

- Framtagande av aktuella röstlängder. 
- Utskick av valsedlar.

• Oktober: - Extra fullmäktige. Beslut om budget för 2006.
• November: - Årsmöte i anslutning till Veterinärmötet med 

presentation av kandidaterna till förbundsstyrelsen och 
val av ny valberedning m m 

- Röstningsperiod och röstsammanräkning 
• Första veckan i december: - Valresultaten är klara.  

2006
• Januari: - Den första (delvis) direktvalda förbundsstyrelsen och 

ordföranden i SVS tillträder. De första styrelserna för 
AVF respektive FVF tillträder. 

• Februari: - Nomineringen av kandidater till förtroendemanna-
posterna börjar. 

• Maj/juni: - Ordinarie fullmäktigemöte.
• 1:a juli: - Slutdatum för nomineringar. 
• Augusti – oktober: - Presentation av nominerade kandidater i SVT. 
• Oktober – november: - Produktion av valsedlar.

- Framtagande av aktuella röstlängder. 
- Utskick av valsedlar.

• November: - Årsmöte. 
- Röstningsperiod och röstsammanräkning 

• Första veckan i december: - Valresultaten är klara.

➤
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Under januari 2005 kommer nya
journalblanketter för veterinärer 
att börja skickas ut. Blanketterna
innehåller bland annat nya fält 
med utrymme för nötkreaturens
hela identitetsnummer. Artikeln
beskriver syfte med och använd-
ning av blanketterna.

NYA BLANKETTER
Under januari 2005 kommer de nya
journalblanketterna (D80 och D81) för
veterinärer att börja skickas ut.
Blanketterna innehåller bland annat nya
fält med utrymme för nötkreaturens
hela identitetsnummer. Inrapporterad
djursjukdata kommer i fortsättningen
att matchas mot uppgifter i CDB (den
centrala djurdatabasen). Endast djur-
sjukdata om djur som finns i CDB
kommer då att tas in systemet. Övriga
nötbehandlingar returneras till veterinä-
ren för rättning. Distriktsveterinärernas
Vet@journal och datasystem för privata
veterinärer har anpassats för att kunna
hantera kompletta ID-nummer.

KVALITETSSÄKRING
Jordbruksverket går nu vidare och 
kvalitetssäkrar djuridentiteter i djur-
sjukdatasammanhang genom att hela
numret på öronbrickorna följer med i
datahanteringen, alltså även produk-
tionsplatsnummer (ppn) och kontroll-
siffra. Förändringarna har inneburit ett
omfattande systemutvecklingsarbete
som pågått under hela året.

Syftet är att få ännu säkrare identitets-
uppgifter än tidigare. Därmed ökar
också värdet av djursjukdata i såväl
avelsvärdering av tjurar som i redovis-
ningar av enskilda djurs och besättning-
ars hälsoläge. Det blir även minskad risk
för förväxling av djur vid t ex utfärdande
av intyg, remisser och liknande när ett
unikt nummer alltid anges. 

HUR PÅVERKAS VETERINÄRENS
ARBETE?
För distriktsveterinärer med dator inne-
bär förändringen att ett djur som ska
journalföras väljs från en lista över
besättningens djur. Listan blir ständigt
uppdaterad genom synkroniseringarna
med Jordbruksverket. En ny anpassad
journalblankett (D81) för distrikts-
veterinärer finns för att användas i 
situationer när man inte har tillgång till
dator.

Privatpraktiserande veterinärer med
nötpraktik ska antingen journalföra och
rapportera via ett av verket godkänt
datasystem eller med ”Praktikjournal för
veterinärer” (D80). 

NYTT PÅ BLANKETTERNA
De båda blanketterna har gjorts om en
del förutom att det finns fler positioner
för djuridentiteten.

Läkemedelsordinationen ska nu
anges på ett enklare sätt. Enbart den
totala mängden av ett läkemedel som
ordinerats för ett djur eller en djurgrupp,
behöver fyllas i. Det är dock viktigt 
att skilja den från den utlämnade eller
debiterade mängden, vilken inte alltid

är densamma. I djursjukdatasamman-
hang är vi enbart intresserade av den
ordinerade mängden. Det blir alltså här
ingen skillnad om medicinen som 
ska användas, lämnas till bonden vid
besöket, förskrivs via recept eller sedan
tidigare finns i gårdens medicinskåp.
Naturligtvis kan veterinären ha intresse
av att kunna notera den utlämnade
mängden m m. Detta får då göras i 
fritextfältet, där även instruktionen till
djurhållaren om behandlingen bör note-
ras.

På baksidan av blanketten finns en
utförlig instruktion vilken torde ge 
svar på de flesta funderingar om hur
blanketten ska fyllas i.

ANVÄNDNING FRÅN 1 FEBRUARI
Från den 1 februari 2005 ska de nya
blanketterna användas. Äldre uppgifter
på gamla blanketter kommer därefter
fortfarande att kunna tas emot under en
begränsad tid.

*NILS-ÅKE FAG,leg veterinär, veterinär-
inspektör, Veterinära tillsynsenheten, 
Statens Jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Nya praktikjournaler och nya rutiner
för nöt-ID
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NILS-ÅKE FAG, leg veterinär, veterinärinspektör.*

Den nya blanketten D80, framtagen 
för privatpraktiserande veterinärer med nötpraktik. 
Nyheterna finns i den del av blanketten där man fyller i rutorna.
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Regiondjursjukhuset i
Helsingborg 50 år

❘ ❙ ❚ Den 19 november firade Regiondjur-
sjukhuset i Helsingborg sitt 50-årsjubileum
med pompa och ståt. Jubileet startade
med välkomsttal av djursjukhusets nya VD
Mia Runnérus, följt av föredrag från den

tidigare chefveterinären Harry Pettersson
och nuvarande chefveterinärerna
Flemming Winberg och Fredrik Danielsson.

Historiskt startade Regiondjursjukhuset
med sjukstallet på Skånska kavallerirege-
mentet K2. Fritz Sevelius var regements-
veterinär från 1948 och drev själv kliniken 
i två år innan riksdagen 1954 beslutade att
kliniken skulle vara en regional inrättning
för de fem sydliga länen. Sevelius arbetade
som chefveterinär fram till 1975 då Harry
Pettersson efterträdde.

Ett helt nytt djursjukhus byggdes etapp-
vis mellan 1982 och 1992, och under
2004 beräknas nästan 6 000 hästar besöka
stordjursavdelningen och cirka 19 500
patienter smådjursavdelningen. Idag 
jobbar 113 personer på Regiondjursjuk-
huset, varav 71 på smådjur och 42 på
stordjur. ■

Låg ränta på medlemslånet

❘ ❙ ❚ Som medlem i Sveriges Veterinärför-
bund har man rätt att teckna ett så kallat
Medlemslån i Föreningssparbanken. För
detta lån behövs ingen säkerhet och 
storleken på lånet varierar mellan 10 000 
kronor och 150 000 kronor. Räntan på
Medlemslån varierar med marknadsräntan
och justeras varje kvartal. Man betalar
ingen uppläggnings- eller aviavgift.

Om man ansöker om ett Medlemslån,
måste man bifoga ett intyg från veterinär-
förbundet som visar att man varit medlem
i minst sex månader. Man måste också 
ha sitt lönekonto i Föreningssparbanken.

Aktuell ränta på Medlemslånet under
sista kvartalet 2004 är 6,12 procent. Ytter-
ligare information om lånet finns på 
hemsidan www.foreningssparbanken.se  ■
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Årsmöte för SSVO
och Ögonpanelen

Svenska Sällskapet för Veterinär
Oftalmologi och Ögonpanelen
håller årsmöte fredagen den 11
mars 2005 på SAS Radisson
Arlandia. Samling sker mellan kl
9-9.30. Mötet startar kl 9.30.

Lördagen den 12 mars avhålls
ett vetenskapligt program där 
Peter Bedford föreläser om retina
och dess sjukdomar.

Anmälningsblanketter skickas ut
i samband med kallelse och dag-
ordning till medlemmar. Punkter
som ni önskar ta upp på mötet
anmäls senast 11 februari. Icke
medlemmar som önskar deltaga
i det vetenskapliga programmet
kan kontakta föreningens sekre-
terare:

Titti Sjödahl-Essén
Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 23
182 36 Danderyd
Fax 08-505 30 401
e-mail: titti.sjodahlessen@tele2.se

❘ ❙ ❚ noterat
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Sällskapet för Veterinärmedicinsk
Forskning har idag drygt 200 
medlemmar. Vissa betalar kanske
de 30 kronorna i årsavgift (den har
inte ändrats sedan 1991) av gammal
vana utan att ha så mycket kontakt
med Sällskapet i övrigt, medan
andra under längre och kortare
perioder tagit del i det aktiva 
arbetet. Många möter Sällskapet 
på seminarier eller har/har haft
forskningsmedel från Ivar och 
Elsa Sandbergs Stipendiefond för
Livsmedelshygienisk Forskning.
Följande artikel berättar om Säll-
skapet och dess aktiviteter för nu-
varande och blivande medlemmar.

EN CELEBER SKARA
Sällskapet grundades 1936 på initiativ
av professorerna Birger Carlström,
Albert Hjärre, Gustav Hülphers och
Sven Wall. Det var ett mycket celebert
sällskap dit nya ledamöter valdes med
stor omsorg. För att komma i fråga 
skulle sökanden vara veterinärmedicinsk
forskare (dock inte nödvändigtvis vete-
rinär) och vederbörandes CV skulle
granskas och godkännas av Sällskapet.
Själva godkännandet avgjordes genom
så kallad ballotering, dvs ledamöterna
fick lägga ner kulor i en för ändamålet
avsedd urna. Svarta kulor betydde avslag
och max en svart kula fick finnas i urnan
vid räkningen. 

Väl inne i de utvaldas skara möttes de
nya ledamöterna av en strikt akademisk
miljö som dock lättades upp av ”upp-
sluppna samkväm”. Det var en mycket
exklusiv orden för fina herrar (några
damer tycks inte ha förekommit). Vi
kan fortfarande känna historiens vingslag

när vi ser Sällskapets
logotyp där Aristoteles
tronar tillsammans med
Linné och veterinär-
medicinens grundare
Hernquist och Norling
under devisen ”Iakt-
tagelse och Försök”.
Idag småler vi igen-
kännande åt denna
storslagna logotyp och
kanske tyckte vissa att
den kändes överdriven
redan 1936.

VETENSKAP OFÖRENLIGT MED
EXKLUSIVITET
Kritiken mot det storvulna lät inte vänta
på sig. Dels fanns det de som öppet 
förklarade att vetenskapen skulle vara
tillgänglig för alla. Även de som före-
språkade exklusivitet fick inse att
Sällskapet skulle kunna uträtta mycket
mer om man hade tillgång till medel för
forskning. Därför grundades en forsk-
ningsfond redan 1939 och i och med
det inbjöds alla som bidrog till fonden
att bli understödjande medlemmar.
Responsen från landets veterinärer var
stor och efter kriget kom Sällskapet 
därför att ändra karaktär och utvecklades
vidare mot att bli en sammanslutning
som gav ekonomiskt stöd till, och själv
arrangerade, forskningsseminarier. Under
perioden fram till 1945 hade Sällskapet
även en egen vetenskaplig tidskrift som
hade till syfte att ge fortbildning till
Sveriges veterinärer. 

Genom Sällskapets snart 70-åriga
historia har spjutspetsforskning blandats
med mer vardagliga undersökningar.
När blivande nobelpristagaren Arne
Tiselius berättade om sina upptäckter
kring något han kallade antikropp 
1944 eller när Bengt Samuelsson 1967
redogjorde för sina så kallade prosta-

glandiner (även han fick sedermera
nobelpris för sina upptäckter), bör det
ha dragit en stor publik. Dock var det
kanske inom den mer vardagliga vidare-
utbildningen av veterinärkåren som
Sällskapet gjorde sin viktigaste insats.

PRIS FÖR BÄSTA PUBLIKATION
Även om Sällskapet slutade utge sin
egen tidskrift fortsatte man att intressera
sig för svenska vetenskapliga publika-
tioner. 1953 omformades de under-
stödjande medlemmarnas fond till en

Sällskapet för Veterinärmedicinsk
Forskning – still going strong
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KAROLINA TÖRNEKE, leg veterinär, VMD.*

På Sällskapets logotyp tronar Aristoteles tillsammans med
Linné och veterinärmedicinens grundare Hernquist och
Norling under devisen ”Iakttagelse och Försök”.

Stipendium
Djurvännernas Förenings i

Stockholm stipendium 
(25 000 kr) utdelas till person
eller personer, som genom

forskning eller genom annan
insats främjar djurs välfärd. 

Stipendiet sökes före den 1 april
2005 genom insändande av

ansökan med kortfattad
motivering till:

Djurvännernas Förening
i Stockholm

c/o Hans Hermansson
Bondegatan 25A

116 33 Stockholm

➤
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forskningsfond som vart tredje år skulle
ge en prissumma och en medalj till bästa
vetenskapliga veterinärmedicinska pub-
likation som utgivits av en svensk med-
borgare. Denna fond delar fortfarande
ut sitt pris och Sällskapet tar emot
nomineringar. Nästa gång priset ska
delas ut är 2005. Det framgår inte av
stadgarna vilka typer av publikationer
som kan komma i fråga men det är
genom åren framför allt avhandlingar
som nominerats. Bland dem som fått
pris (Tabell 1) finns aktiva inom vitt
skilda områden och i många fall har
avhandlingarna som premierats utgjort
startskottet för mycket framgångsrika
forskarkarriärer.

SEMINARIER
Information är dock inte bara skriftlig.
Alltsedan grundandet på 1930-talet har
Sällskapet i samband med sina möten
hållit seminarier inom olika vetenskap-
liga områden. Det har rört sig om allt
från enstaka föreläsningar till mer
omfattande symposier över flera dagar.
Man är även aktiv som sponsor för 
konferenser och liknande. I listan över
teman som varit aktuella under senare år
kan nämnas Tjernobyl, EHEC, ebola-
virus, tillväxthormon, BSE, mikromani-
pulation av embryon, dopning av djur
och mul- och klövsjuka. Kort sagt,
nyheter av alla slag som berör veterinär-

medicinen har annonserats under logo-
typen med ”gubbarna”. Seminarierna
brukar besökas av ett 30–50-tal personer,
ibland fler när aktiviteterna samordnas
med utbildningsinsatser vid SLU. 
De senast hållna seminarierna var
”Influenza – recent developments in
human and veterinary medicine” som
hölls i november 2003 och ”Is there
something like animal psychiatry? 
– Some views from the field of animal
behavioural medicine” i september
2004. Om planerna för nästa år fort-
skrider som det är tänkt kommer
Sällskapet under våren 2005 att kunna
inbjuda till ett seminarium om ”nya”
parasiter som hotar att invadera vårt
land.

SOM TACK FÖR ATT SANDBERG
FICK VARA MED
Ett bevis för hur väl ansett Sällskapet var
under sin tidigare historia är att Ivar
Sandberg (invald ledamot sedan 1944)
tillsammans med sin hustru Elsa, för att
visa sin tacksamhet för att ha valts in i
Sällskapet, donerade sina tillgångar till
Sällskapet för bildande av Ivar och Elsa
Sandbergs Stipendiefond för Livsmedels-
hygienisk Forskning. Denna donation
har kommit att betyda mycket för Säll-
skapets verksamhet. Något tillspetsat 
kan man säga att det nuvarande Säll-
skapets medlemmar har minst lika stor

anledning att vara tacksamma för att
våra föregångare lät Ivar Sandberg inträ-
da i Sällskapet som Sandberg själv var. 

Donationen har möjliggjort fortsatt
vitalisering av Sällskapet genom den
glädje det ger att varje år få dela ut ett
betydande stipendiebelopp. Medel från
stipendiefonden kan också till viss 
del användas för att bekosta seminarier
och andra aktiviteter. Därigenom har
medlemsavgiften kunnat hållas på en
symbolisk nivå genom åren. 

Stipendiefonden delar varje år ut
ungefär fem stipendier och den totala
prissumman har under senare år varierat
från 200 000 upp till 700 000 kr.
Projekten som beviljats medel är mycket
varierande när det gäller syfte och meto-
dologi. Det de har gemensamt är sin
höga vetenskapliga kvalitet och relevans
för svensk livsmedelshygien i vid bemär-
kelse. Forskningsrapporter från projekt
som beviljats medel ur stipendiefonden
presenteras regelbundet i Svensk
Veterinärtidning.

FORTSATT FRAMGÅNG KRÄVER
FÖRNYELSE
Idag liksom tidigare är Sällskapets fram-
gångskoncept grundat på en förmåga 
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Pristagare Utdelningsår

Bengt Andersson 1954
Sven Ullberg 1957
Gunnar Rockborn 1960
Agnar Nilsson 1963
Bo Crabo 1966
Sune Persson 1969
Ingemar Gustavsson 1972
Lars-Eric Edqvist och 
Krister Iwarsson 1975
Juhani Hakkarainen och 
Bror Morein 1978
Hans Kindahl 1981
Per Jensen 1984
Caroline Fossum och 
Kristina Narfström 1987
Eva Hellmén och Görel Nyman 1990
Karin Persson 1993
Anna-Lena Lundgren 1996
Eva Wattrang 1999
Eva Axnér 2002

Tabell 1. PERSONER SOM FÅTT SÄLLSKAPETS

FÖR VETERINÄRMEDICINSK FORSKNING PRIS

FÖR BÄSTA VETENSKAPLIGA PUBLIKATION INOM

VETERINÄRMEDICINEN.

Sedan 1953 delar Sällskapet ut en prissumma och en medalj till bästa vetenskapliga
veterinärmedicinska publikation. På bilden pristagarna och styrelseledamöterna Eva
Wattrang (1999) och Karin Persson Waller (1993). 
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att följa med sin tid och att stödja/
presentera forskning som känns aktuell
för landets veterinärer. För att kunna
fortsätta på den inslagna vägen krävs
därför ständigt nya människor och nya

idéer. Tack vare Sandbergs fond har
Sällskapet möjlighet att bjuda in
utländska föreläsare och erbjuda semi-
narier av hög vetenskaplig klass. Den
begränsande faktorn är idéer och med-

lemmar som är beredda att arbeta 
med och delta i arrangemangen. Därför
välkomnar Sällskapet nya medlemmar. 

Numera krävs inga stora donationer
eller välvilliga ledamöter som hellre 
lägger vita kulor än svarta i urnan. 
Inte heller behöver medlemmarna vara
aktiva forskare. Sällskapet och dess sty-
relse hoppas att verksamheten ska kunna
fortsätta utvecklas så att ”gubbarna” 
i annonserna även i framtiden får 
fortsätta titta på rubriker över aktuell
framgångsrik forskning. Säkerligen
finns det en plats både för seminarier
och för andra koncept. Med hjälp av
gamla och nya medlemmar kommer
Sällskapet att kunna fortsätta att stå för
ett klassiskt vetenskapligt synsätt, natur-
vetenskap och veterinärmedicin, dvs
Aristoteles, Linné samt Hernquist och
Norling i modern tappning.

*KAROLINA TÖRNEKE, leg veterinär, VMD,
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.
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Ivar och Elsa Sandberg (bilderna) donerade sina tillgångar till Sällskapet för bildande av
en stipendiefond. Fonden har kommit att betyda mycket för Sällskapets verksamhet.
Foton tillhandahållna från Veterinärhistoriska museet, Skara.

God Jul 
och

Gott Nytt 2005
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Med den nya organisationens uppgående stjärna i sikte 
önskar Sveriges Veterinärförbunds styrelse och kanslipersonal

alla medlemmar, övriga läsare och medarbetare
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Fågelinfluensan 
världsomfattande hot

❘❙❚ Enligt världshälsoorganisationen, WHO,
kommer det virus som orsakar fågelinflu-
ensa att leda till ett världsomfattande
influensautbrott och minst två miljoner
människor kommer att dö. WHO-experten
Klaus Stohr menar att det inte är frågan

om utan när utbrottet sker. Skulle influ-
ensaepidemin bryta ut inom en snar fram-
tid är mänskligheten illa ute. Enligt Klaus
Stohr arbetar två amerikanska företag för
högtryck med att framställa ett vaccin
mot H5N1-viruset.

– Det finns uppskattningar som säger
att mellan två och sju miljoner människor
skulle avlida. Ett par miljarder människor,
mellan 25 och 30 procent av alla på 
jorden, kommer att bli sjuka, sade Klaus
Stohr i slutet av november på en press-
konferens i Bangkok i Thailand.

Klaus Stohr menar att det är H5N1-
viruset, som tvingat flera asiatiska länder
till att avliva tiotals miljoner fjäderfän, 
som ligger bakom det mänskliga hotet.

– Vi vet inte om epidemin kommer
nästa vecka eller om några år. Men vi
måste vara beredda nu, säger WHO-
experten. Thailand, Vietnam och Kina är
de länder som drabbats hårdast av fågel-
influensan, och sannolikt är det från det
området som H5N1-viruset kommer. 
Källa: www.lantbruk.com den 26 november

2004. ■

Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Normal sinusarytmi, 100 slag/minut, normala kom-
plex och durationer. Den undulerande, sågtandslika
baslinjen på den andra registreringen är sannolikt
orsakad av muskeltremor (Figur 3 och 4).

DISKUSSION
Det sågtandade utseendet på baslinjen kan tyckas se
ut som en rad p-vågor som påminner om förmaks-

fladder. Frekvensen för denna förmodade förmaks-
aktivitet är dock i så fall 720/minut, vilket är 
osannolikt högt. Dessutom måste förmaksfladdret
vara mycket intermittent eftersom det förelåg en
normal sinusrytm endast sekunder tidigare, vilket
inte heller är sannolikt. Blåsljudet måste utredas
vidare med ekokardiografi och dopplerundersök-
ning (dvs flödesmätning) för att man ska kunna
avgöra om det eventuella hjärtfelet har något 
samband med de observerade symtomen.

FIGUR 3. Normal sinusarytmi, 100 slag/minut, normala komplex (P, QRS, T) och durationer.

FIGUR 4. Normal sinusarytmi, 100 slag/minut, med normala komplex (P, QRS, T) men med en undulerande,
sågtandslik baslinje. Baslinjens utseende är sannolikt orsakat av muskeltremor.

P QRS T

P QRS T

❘ ❙ ❚ noterat

SvT nr16 Li 9/12  04-12-14  10.14  Sida 47



❘ ❙ ❚ insänt

48 N U M M E R  16 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Ett antal veterinärer/lärare vid SLUs
hästkliniker vädjar i följande öppna
brev till kolleger och djurägare, att
agera för att stoppa besparingarna
i den veterinära grundutbildningen.
Situationen är nu så ohållbar att
lärarna inte längre kan godkänna
veterinärstudenterna i den praktisk-
kliniska hästutbildningen. Ett flertal
konkreta resultat av de senaste
årens nedskärningar presenteras.

Den kliniska utbildningen av blivande
veterinärer i ämnena medicin och kirurgi
på djurslaget häst vid Sveriges Lant-

bruksuniversitet (SLU) är i allvarlig kris.
Stora nedskärningar har skett inom
veterinärutbildningen vid SLU under en
längre tid. En av de institutioner som
drabbats hårdast av dessa nedskärningar
är Institutionen för kliniska vetenskaper.
Den grundläggande kliniska träningen
av veterinärstudenterna sker på häst-
klinikens avdelningar för medicin
respektive kirurgi vid denna institution.

Poängfördelningen mellan olika
ämnen inom veterinärutbildningen (dvs
fördelningen av undervisningen på de
olika ämnena) är oförändrad sedan
1970-talet då hästpopulationen var liten
och nötkreatur var det dominerande
djurslaget inom lantbruket. Under de
senaste 20 åren har det dock skett en
kraftig utveckling av ämnena kirurgi
och medicin på häst på grund av det
kraftigt ökade antalet hästar, framför allt
sporthästar, samt på grund av ökade

krav från djurägarna på god sjukvård.
Detta har gjort att studenternas tid på
hästkliniken redan innan besparingarna
upplevdes som otillräcklig för att kunna
inhämta nödvändiga kunskaper för ett
självständigt arbete som nyutexami-
nerad veterinär.

BESPARINGSKONSEKVENSER
Institutionen för kliniska vetenskaper
har fått i uppdrag att hålla sig inom nya
kraftigt minskade ekonomiska ramar.
Därför har man nu tvingats minska
antalet veterinärer på båda hästavdel-
ningarna och flyttat all verksamhet till
kirurgens ursprungliga lokaler. Två 
professorstjänster i kirurgi är vakanta
sedan 1991 respektive 1996 (!) vilket
medfört allvarliga konsekvenser för
utvecklingen och undervisningen i
ämnet kirurgi på häst. Antalet veterinär-
tjänster på medicinavdelningen har
minskat från 4,5 till 2,5 och från fem 
till 3,75 på kirurgavdelningen. Antalet
djursjukvårdare har mer än halverats
sedan 1995. Klinikytorna har i princip
halverats, vilket gör att undervisning
och klinikverksamhet måste bedrivas på
en otillräcklig yta med trångboddhet
och praktiska problem som följd. 

Den klinisk-praktiska träningen har av
dessa skäl beskurits kraftigt och studen-
terna får nu i princip bara auskultera vid
kliniken. Att auskultera vid kliniken
innebär att studenterna bara får lyssna
och titta i större grupper utan att som
tidigare få delta praktiskt i verksamheten.
Neddragningarna på personalsidan har
också medfört minskad tid för 
ronder med studenterna framför allt på
medicinavdelningen. Dessa neddrag-
ningar får allvarliga konsekvenser för
utvecklandet av det medicinska tänkande
som sedan ska ligga till grund för de
bedömningar studenterna måste göra i

Öppet brev

Hästveterinärutbildning i kris

Ämnena kirurgi och medicin på häst har utvecklats enormt under de senaste 20 åren.
Orsakerna är ett kraftigt ökat antal hästar, och ökade krav från djurägarna på en god vård. 

insänt
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sin kliniska verksamhet som legitime-
rade veterinärer. Förutom den kraftigt
neddragna klinikundervisningen har
studenterna också mindre föreläsnings-
tid jämfört med tidigare. 

Samtidigt med dessa besparingar
kommer antalet studenter successivt att
öka från nuvarande 75 till 100. Denna
utveckling står helt i kontrast mot
rekommendationer från EAEVE
(European Association of Establishment
for Veterinary Education), en organisa-
tion som fortlöpande utvärderar natio-
nella veterinära utbildningsprogram i
Europa. EAEVE slår fast att om resur-
serna till en utbildning minskar, skall
antalet studenter minskas i motsvarande
omfattning för att bibehålla kvalitén i
utbildningen.

Den kliniska och teoretiska under-
visningen har följaktligen kraftigt för-
sämrats för dagens veterinärstudenter.
Allt detta sker i en tid när antalet hästar
ökar i Sverige och när hästsektorn får en
allt större betydelse och kraven på
veterinärerna ökar. Det är viktigt att
påpeka att veterinäryrket i dagsläget är
ett legitimationsyrke där studenten
under sin utbildning måste bibringas
sådana kunskaper och färdigheter att
hon/han kan arbeta självständigt efter
avslutade studier.

I nuläget får studenterna INTE:
• Träna rektalundersökning på undervis-
ningshästar eller rektalisera patienthästar
med kolik eller andra misstänkta sjuk-
domar i bukhålan. Första gången de gör
detta kommer följaktligen att vara på
egen hand på patient i fält.
• Träna iläggande av nässvalgsond på
undervisningshästar eller utföra detta på
patienthästar (med exempelvis kolik- och
foderstrupsförstoppning) för diagnostik
och/eller behandling. 
• Lägga permanentkanyl på undervis-
ningshästar respektive patienthästar för
att sedan kunna tillföra medicinering,
intravenöst dropp, narkosmedel etc.
• Utföra bukpunktat på kolikhästar vilket
är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel på
dessa hästar.
• Avliva hästar (iläggande av permanent-
kanyl samt injicering av avlivnings-
medel). Detta är ett viktigt moment

eftersom den nyutexaminerade veteri-
nären ställs inför uppgiften att avliva
hästar av djurskyddsskäl eller där progno-
sen för tillfrisknande är hopplös. 
• Undersöka (exempelvis via rektaliser-
ing), utreda och behandla hästar med
diarré. Kunskaper inom detta område är
speciellt viktiga för att kunna förhindra
spridning av smittsamma mag-tarm-
infektioner, exempelvis salmonella. Med
de minskade lokalytorna har också våra

möjligheter att ta emot hästar med
smittsamma sjukdomar minskat.
• Annat än i undantagsfall träna praktiskt
på kirurgiska moment såsom exempelvis
kastration och sårsuturering.

RISKER OCH PROBLEM
Neddragningarna på Institutionen för
kliniska vetenskaper medför i dagsläget
att veterinärstudenterna har mycket
ofullständiga kunskaper i praktisk-
klinisk hästsjukvård. Detta innebär:
• En risk för att allvarliga felbedöm-
ningar sker när de nyutexaminerade
veterinärerna självständigt ska undersöka,
diagnostisera och behandla akut sjuka
hästar ute i praktiken.
• Problem att bibehålla djurskyddet.
Bristande kunskap hos de nyutexamine-
rade veterinärerna kan och kommer att
leda till felbedömningar med onödigt
djurlidande som följd. Det finns risk för
att detta kommer att ske i det tysta då
det är långtifrån säkert att alla dessa fall
kommer att anmälas. Djurägaren har i
regel inte tillräckliga veterinärmedicinska
kunskaper för att betvivla veterinärens
ordinationer eller är beroende av ett gott
förhållande till sin veterinär för att få
hjälp även i fortsättningen. 
• En risk för att veterinären i sin verk-
samhet missar att diagnostisera smitt-
samma sjukdomar med allvarliga följder
som smittspridning till andra djur och
människor. Risken för att få in nya
smittsamma sjukdomar i landet har
också ökat i och med inträdet i EU, 
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Studenterna får idag inte längre träna
iläggande av nässvalgsond på undervis-
ningshästar eller utföra detta på patient-
hästar för diagnostik och/eller behandling. 
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vilket ökat kraven på veterinärernas 
kliniska kunnande.
• Ekonomiska konsekvenser för djur-
ägaren i form av ökade behandlingskost-
nader och/eller att i onödan förlora ett
dyrbart djur.
• En risk för stressrelaterade problem
hos de nyutexaminerade veterinärerna
med sjukskrivningar som följd. Kun-
nandet hos dagens hästägare har ökat och
med detta deras krav på veterinären.
Känslan av att man i det läget inte har
tillräckliga kunskaper kommer att utsätta

den nyutexaminerade veterinären för stor
stress. 
• En risk för ett ökat antal anmälningar
av de unga veterinärerna till Ansvars-
nämnden från missnöjda djurägare till
felbehandlade hästar. Att bli anmäld i
början av sin veterinära bana kan vara
direkt förödande för självförtroendet
och i vissa fall innebära man inte vågar
fortsätta utöva sitt yrke.

STUDENTERNA KAN INTE GODKÄNNAS

Enligt vår uppfattning kan dagens
veterinärstudenter med den bristande
utbildning de fått i grundläggande prak-
tisk-klinisk hästsjukvård inte tjänstgöra
på distriktsveterinärstationer eller privat
praktik efter veterinärexamen. Detta
skall ställas i relation till hästsveriges
kraftiga expansion och kontinuerligt
ökande krav avseende akutvård på häst.

Den tidskrävande grundläggande
praktisk-kliniska utbildningen av bli-
vande veterinärer kan, av praktiska och

ekonomiska skäl, endast bedrivas vid
universitetsklinikerna och är en nödvän-
dig bas, på vilken alla former av vidare-
utbildning bygger. Det är Jordbruks-
verket som utfärdar veterinärlegitima-
tioner men det ligger på oss lärare att
avgöra om en student skall bli godkänd
eller inte. Vi lärare anser att vi för när-
varande inte kan godkänna studenterna
praktisk-kliniskt på grund av den ofull-

ständiga undervisningen. Att försöka
bedriva undervisning och klinikarbete
med de få personer som finns kvar i
verksamheten har skapat frustration hos
både klinikveterinärer och djursjukvår-
dare med psykisk ohälsa och sjukskriv-
ningar som följd. Om ingen åtgärd sätts
in kan vi inte med bibehållen standard i
veterinärutbildningen ta emot annat än
ett fåtal studenter i den kliniskt grund-
läggande utbildningen. 

UTBILDNINGEN MÅSTE FÅ KOSTA
Vi har upprepade gånger informerat den
tidigare samt den nuvarande fakultets-
ledningen och ledningen för SLU om
läget utan att de har agerat (vi vill dock
poängtera att vår nuvarande prefekt gör
allt i sin makt för att förbättra situa-
tionen och att kritiken inte är riktad
mot honom). Vi vänder oss därför nu
till ansvariga myndigheter och till andra
personer som kan ha ett intresse i att
Sveriges veterinärstudenter får en god
klinisk hästutbildning. Vi vill på detta
sätt informera om de faktiska förhållan-
dena beträffande den kliniska utbild-
ningen av blivande veterinärer. Vår 
förhoppning är att nödvändiga åtgärder
kommer att vidtas för att förhindra 
onödigt djurplågeri på grund av den
ofullständiga grundläggande kliniska
utbildningen av blivande veterinärer. 

Det är dyrt att utbilda legitimerade
veterinärer men denna utbildning måste
få kosta om det inte ska få allvarliga
konsekvenser för djurskyddet med 
lagbrott mot djurskyddslagen. Följderna
av de besparingar man gjort inom 
veterinärutbildningen kommer med all
sannolikhet att kosta betydligt mer än
vad en god veterinärutbildning gör.

Uppsala 4 november 2004

PIA FUNKQUIST, forskarassistent, klinikchef
ANNA EDNER, doktorand

KATARINA NOSTELL, forskarassistent
SUSANNE DEMMERS, klinikveterinär

MIIA RIIHIMÄKI, doktorand
JOHAN BRÖJER, universitetsadjunkt

AGNETA GUSTAFSSON, universitetsadjunkt
KARIN HOLM, klinikveterinär

SUSANN ADEHED, klinikveterinär
HELENA PETTERSSON, universitetsadjunkt

JAN FRENDIN, forskarassistent
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Lärarna vid SLUs hästkliniker anser att de för närvarande inte kan godkänna studenterna
praktisk-kliniskt på grund av den ofullständiga undervisningen. 
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❘ ❙ ❚ insänt

Den 27 oktober arrangerade Gen-
tekniknämnden en konferens under
rubriken ”Vaccination med gener”.
Syftet var att belysa, diskutera och
förklara bioteknikens potential för
framställning av genvaccin. Som
enda veterinär på talarlistan fram-
förde Bror Morein sin syn på de
möjligheter genbaserade vaccin 
ger för djurpopulationen. Han 
sammanfattar här sina tankar för
SVTs läsare.

Principiellt föreligger ingen funktionell
skillnad mellan vaccin hos olika arter av
varmblodiga djur. Skillnaden ligger i
människans sätt att se på hur vaccinet
används och sin placering centralt i
världsbilden. Det generella vaccin-
behovet framgår av det faktum att flera
patogena mikroorganismer överförs från
djur till människa och vice versa, men
vaccinprincipen förblir densamma. 

Människan ser patogener från djur
som hot mot sig själv. Vissa sådana
infektionsämnen är inte sjukdomsfram-
kallande för reservoaren, dvs det djur-
slag som mikroben härstammar från.
Som exempel kan nämnas att gnagare
härbärgerar Ebolavirus eller att en djur-
reservoar för SARS-virus kan utgöra ett
framtida hot om eller när ett nytt SARS-
virus överförs till människa. 

Andra sjukdomsframkallare som
utgör hot mot människa är lika farliga
för djuren. Som exempel kan rabiesvirus
och fågelinfluensavirus H5N1, som
befaras kunna starta en ny influensa-
pandemi, nämnas. 

OTILLRÄCKLIGA VACCINKONCEPT
Frågan uppstår vilket vaccinkoncept
som skall användas då nuvarande vaccin-
system visat sig otillräckliga. 

Levande konventionella vaccin är inte
lämpliga för skydd mot sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer som går från
djurslag till djurslag. Vaccin som är 
ofarligt för det djurslag det är utvecklat
för, kan framkalla sjukdom eller t o m
död hos ett annat djurslag. Som exempel
kan nämnas att valpsjukevaccin utveck-
lat för domesticerade hundraser orsakar
sjukdom och död hos afrikanska 
vildhundar och stora kattdjur. Likaså
drabbades sälar i Bajkalsjön när virus
spreds från valpsjukevaccinerade hundar.
Ett annat avskräckande exempel var när
levande rabiesvirusvaccin, som var 
ofarligt för räv, gav upphov till rabies
hos gnagare och därmed blev ett indirekt
potentiellt hot för människan. 

Alternativet att använda avdödat
konventionellt vaccin kan fungera, men
i många fall är det inte fallet. Som exem-

pel kan just valpsjukevaccin nämnas
som fungerade dåligt på säl men också
på vildhundar och stora kattdjur. 

SUBENHETSVACCIN OCH 
GENBASERADE VACCIN
Av vaccinkoncept återstår subenhets-
vaccin med definierade vaccinantigen
från det sjukdomsframkallande infek-
tionsämnet, eller vaccin som baseras på
gener som ger upphov till utvalda vaccin-
antigen. Principiellt är dessa vaccin lika
från den synpunkten att vaccinanti-
genen som framkallar skyddande immu-
nitet är utvalda efter samma motiv. 

Med gener som administreras får
individen dock själv stå för produktionen
av vaccinantigen. Liksom för subenhets-
vaccin är det visat att genbaserat vaccin
presenterar vaccinantigenen i ett bärar-
system som framkallar rätt typ av
immunitet. Detta ger skyddande immu-
nitet mot valpsjuka hos säl liksom hos
stora kattdjur. 

När det gäller vaccin mot agens som
SARS och influensavirus är problemati-
ken annorlunda därför att virus kommer
från en djurreservoar. Virus har vid nya
utbrott förändrats så mycket att vaccin
framställt med konventionell teknik inte

Genbaserade vaccin 
kan lösa framtidens profylaxproblem

Nuvarande vaccinkoncept har i vissa fall
visat sig otillräckliga, men genbaserade
vaccin kan bli ett gångbart alternativ,
menar Bror Morein.

Sälar i Bajkalsjön drabbades och dog när
virus spreds från hundar vaccinerade med
levande valpsjukevaccin.

insänt

SvT nr16 Li 9/12  04-12-14  10.27  Sida 51



52 N U M M E R  16 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

ger skydd mot virus i det nya utbrottet.
I experimentella system har visats att
korsimmunitet kan framkallas genom
att rekrytera andra armar av immun-
systemet än vad konventionella vaccin
framkallar, t ex mördarceller som elimi-
nerar virusinfekterade celler. 

SKRÄDDARSYDDA VACCIN
Beträffande vaccin för djur som inte går
över djurslagsgränserna behövs vaccin
för att t ex förbättra hälsoläge och eko-
nomi. Ett överskuggande problem är
bakteriers och parasiters kapacitet att
utveckla resistens mot antibiotika och
andra läkemedel som används i behand-

lingssyfte. Alternativet är i första hand
vaccin. 

Här finns virus som herpesvirus och
respiratoriskt syncytialvirus mot vilka
konventionella vaccin inte hjälper men
där experimentella subenhetsvaccin
framkallat skyddande immunitet. Ett
annat alternativ kan genbaserade vaccin
bli. Vad de nya vaccinkoncepten skall ge
är förbättrade möjligheter att styra och
skräddarsy vaccin som ger rätt typ av
immunsvar, med rätt antigen som har
rätt utformning. Det kan ske med hjälp
av gener eller med proteinstrukturer. 

Som fallet är med mycket här i världen
kommer avgörandet av teknikval att

bero på vilket alternativ som är ekono-
miskt gångbart. Beslutande myndigheter
kommer att ha en avgörande roll i hur
vaccinteknologin kan förbättras för att
möta de olösta behov som föreligger.
Det gäller att tillvarata de möjligheter
som de vetenskaliga framstegen på olika
områden erbjuder. Det är därför nöd-
vändigt att berörda parter i sektorsorgan
och i politisk ställning uppdaterar sin
kunskap och insikt i vad landvinningar
inom vaccinområdet erbjuder.

BROR MOREIN

VMD, f professor i 
veterinärmedicinsk virologi

GRUNDKURS I KANIN- OCH GNAGARSJUKDOMAR
19–20 mars 2005

Plats Spånga gymnasium, Djurvårdsenheten

Föreläsare Veterinär Gunnel Anderson och veterinär Marianne Tornvall  

Målgrupp Kanin- och gnagarintresserade veterinärer. I mån av platser även intresserade djursjuk-
vårdare. Kursen omfattar grundläggande skötsel, hantering, utfodring, behandlingar,
narkos samt de vanligaste sjukdomarna. Praktiska demonstrationer kommer att hållas
inom områdena klinisk undersökning, narkos, röntgen och obduktion.

Antal deltagare Max 30 st

Kursavgift 6 500:- inkl moms för medlemmar i Vexotic; 7 000:- inkl moms för icke medlemmar.

Avgiften inkluderar kurslitteratur; luncher, fika och gemensam middag lördag kväll i
Månskenshallen på Skansen-Akvariet samt privat visning av Akvariet.

Anmälan Skriftlig anmälan ska vara inkommen senast den 10 februari till Gunnel Anderson,
Djurkliniken Roslagstull, Valhallavägen 12 A, 114 22 Stockholm, tel 08-673 31 09.

Upplysningar Kontakta Bitte Kajler, tel 08-508 413 25, för frågor av praktisk natur. 

Tillstånd finns från Djurskyddsetiska nämnden för användande av levande reptiler som demonstrationsmaterial.

Djurkliniken Roslagstull i samarbete med 
Veterinärföreningen Vexotic och 
Spånga gymnasium anordnar
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Vissa frågor är så viktiga och övergripande att det krävs särskilt mycket tid och engagemang
för att ta hand om dem på ett bra sätt. Det kan också krävas en mera långsiktig strategi eller
en genomtänkt policy. Veterinärförbundets styrelse har sedan en tid fyra arbetsgrupper för
sådana frågor: lönefrågor, arbetsmiljö, veterinärutbildningen och förbundets ekonomi.

Det är meningen att Du som medlem ska kontakta ledamöterna i de här grupperna om du har
synpunkter, frågor eller egna problem. Du kan på det här sättet få stöd också i enskilda
ärenden. Din kontakt hanteras naturligtvis förtroendefullt oavsett vad det gäller. Även då det
gäller policyarbete behöver vi veta mer om enskilda veterinärers erfarenheter. 

Lönepolicygruppen
Åsa Bergquist, tel 070-924 55 74, basbe@slv.se
Torkel Ekman, tel 070-375 99 42, torkel.ekman@svenskmjolk.se
Thomas Svensson, tel 070-279 86 24, thomas.svensson@dv.sjv.se

Arbetsmiljögruppen
(Avser både fysisk och psykosocial arbetsmiljö)
Bo Eberhardsson, tel 070-588 58 81, bo.eberhardsson@dv.sjv.se
Evamari Lewin, tel 070-211 90 35, nilsson.lewin@swipnet.se
Thomas Svensson, tel 070-279 86 24, thomas.svensson@dv.sjv.se

Från kansliet deltar i lönepolicygruppen och arbetsmiljögruppen:
Anders Lefrell, tel 08-545 558 25, anders.lefrell@svf.se
Amelie Lothigius, tel 08-545 558 26, amelie.lothigius@svf.se

Grundutbildningsgruppen
(Avser även arbetssituationen generellt på SLU)
Torkel Ekman, tel 070-375 99 42, torkel.ekman@svenskmjolk.se
Thomas Svensson, tel 070-279 86 24, thomas.svensson@dv.sjv.se
Susanna Sternberg Lewerin (t o m 2004), tel 018-694664, sternberg@lewerin.com
Karin Östensson, tel 070-46 114 46, karin.ostensson@svf.se

Från kansliet deltar Johan Beck-Friis, tel 08-545 558 33, johan.beck-friis@svf.se

Ekonomigruppen
(Avser enbart veterinärförbundets ekonomi)
Åsa Bergquist, tel 070-924 55 74, basbe@slv.se
Bo Eberhardsson, tel 070-588 58 81, bo.eberhardsson@dv.sjv.se
Susanna Sternberg Lewerin (t o m 2004), tel 018-694664, sternberg@lewerin.com
Karin Östensson, tel 070-46 114 46, karin.ostensson@svf.se

Från kansliet deltar från och med 2005 Birgitta Larsson, tel 08-545 558 23,
birgitta.larsson@svf.se

Karin Östensson
Förbundsordförande

Kontakta

veterinärförbundets 

arbetsgrupper!
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Veterinärförbundets styrelse
sammanträdde i Uppsala
den 10 november,
dagen innan
Veterinärmötet.
Styrelsesammanträdet ägnades till
största delen åt uppföljande arbete
efter höstens fullmäktige, och
förberedelser inför förbundets
omorganisation. 

UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE
Några av de viktigaste frågorna för 
förbundet under 2005 kommer att 
vara omorganisationen, veterinärutbild-
ningen, konkurrens- och tillsynsfrågan
samt jourfrågan. 

Jordbruksdepartementet har sagt att
regeringen ska tillsätta en utredning om

konkurrens- och tillsynsfrågan, men
eftersom den verkar dröja kommer för-
bundsordföranden i ett formellt brev till
departementet att påpeka vikten av att
utredningen snart kommer igång. 

Förtroendearbetstiden för distrikts-
veterinärerna kommer att fortsätta vara
en viktig fråga som förbundet kommer
att driva. 

Förbundet kommer även fortsätt-
ningsvis att arbeta för att veterinärut-
bildningen kan bibehålla en bra kvalité. 

Förutom dessa frågor kommer bland
annat kanslifunktionen att ses över.

NYA ORGANISATIONEN
En detaljerad plan över den fortsatta
processen med omorganisationen 
kommer att sättas upp. Arbetsgrupperna
angående AVF och FVF bör under
våren lagt fast sina stadgar för att val ska

kunna utlysas till nästa höst. De ekono-
miska konsekvenserna för förbundet
(och därmed den enskilde medlemmen)
måste också studeras mer ingående. 

STYRELSENS ARBETSGRUPPER
Information om styrelsens arbetsgrup-
per (Lönepolicygruppen, Arbetsmiljö-
gruppen, Grundutbildningsgruppen
och Ekonomigruppen) publiceras på
annan sida i denna tidning.

REGLER FÖR UPPBÖRD AV MED-
LEMSAVGIFT
Reglerna för inbetalning av medlemsav-
gifter till förbundet håller på att stramas
upp och fasta rutiner för uteblivna
betalningar kommer att skapas.

KARIN LUNDBORG

ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen 
i november 2004 

❘ ❙ ❚ från styrelsen

Från och med januari 2005 kan du betala dina avgifter (medlemsavgifter, försäkringspremier
m m) till veterinärförbundet via autogiro. 

Vill du betala via autogiro ska du fylla i blanketten ”Autogiroanmälan, medgivande” som du fick
tillsammans med avin för fjärde kvartalet och sända den till förbundet så snart som möjligt.
Har du inte blanketten kan du kontakta kansliet så sänder vi den till dig. 

När vi fått blanketten i retur kommer avgifterna i fortsättningen att dras från ditt konto varje
månad. 

Nu kan du 
betala medlemsavgiften via autogiro
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Veterinär ledamot i
Måltidsakademien

❘ ❙ ❚ Marie-Louise Danielsson-Tham, veteri-
när och professor i livsmedelshygien vid
SLU i Uppsala, utsågs den 19 oktober till
ny ledamot i Måltidsakademien.

Måltidsakademien bildades 2002, och
har som syfte att främja kunskapen om
måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det
betyder att alla akademiska ämnen från
humaniora till naturvetenskap och medicin
har en plats i akademien, liksom represen-
tanter för näringen. Preses för akademien
är Leif Lewin, vicerektor för Uppsala uni-
versitet, med universitetskansler Sigbrit

Franke som förste vice preses och gäst-
givaren Carl Jan Granqvist som andre vice
preses. I listan på övriga ledamöter märks
bland andra Antonia Ax:son Johnson,
Marie-Louise Ekman, Lars Lallerstedt, 
Jan-Öjvind Swahn, med flera kända namn.

Akademien planerar en forskarskola,
har huvudansvaret för Måltidens dag,
utger skrifter m m, och arrangerar tre
sammankomster per år.  ■

Sakkunnigförteckning upp-
rättas av ansvarsnämnden

❘ ❙ ❚ I ett brev från den 17 november med-
delade den veterinära ansvarsnämnden
att man tänker upprätta en förteckning
med förslag på sakkunniga inom olika

veterinärmedicinska specialiteter. Förteck-
ningen ska sedan kunna användas av
länsrätten och kammarrätten i mål om
det veterinära ansvaret. 

Frågan har enligt ansvarsnämnden
aktualiserats då det blir allt vanligare att
inblandade parter åberopar sakkunnig-
utlåtanden som inte uppfyller kraven i
rättegångsbalken. Ansvarsnämnden 
tänker därför, i samarbete med Jordbruks-
verket och Djurskyddsmyndigheten, sätta
samman en lista på kliniskt verksamma
veterinärer med hög kompetens och
omvittnat gott omdöme. Listan innehåller
inga namn på veterinärer som redan ingår
i det statliga gransknings- och tillsyns-
systemet.

Ansvarsnämnden understryker att listan
enbart har en rådgivande funktion och att
den kommer att ses över fortlöpande.  ■

Current concepts in Large Animal Internal Medicine
NOVA UNIVERSITY POST GRADUATE  COURSE

(see: http://www.nova-university.org/eedu4_phd_f05_50.htm)

THE FIRST OF A SERIES OF 5 SHORT INTENSIVE COURSES FOR VETERINARIANS IN CLINICAL PHD PROGRAMS, MASTERS
OR EUROPEAN  SPECIALIST TRAINING PROGRAMS IN EQUINE AND/OR BOVINE INTERNAL MEDICINE

PART I:  
FLUID THERAPY, ACID BASE, ELECTROLYTES, HEMATOLOGIC SYSTEM IN LARGE ANIMAL DISEASES: CLINICAL RELEVANCE
AND PATHOPHYSIOLOGY

Date: 22-25 February 2005

Location: Department of Clinical Sciences, SLU, Uppsala Sweden

Course overview: A series of focused seminars combined with group clinical discussions, clinical
rounds under the mentorship of internal medicine specialists. Course participants will also learn metho-
dology and approach for scientific writing and description of advanced clinical cases. Open to graduate
veterinarians involved in clinical research in large animals and/or those intending to pursue international
(European) specialist examination in large animal internal medicine (horse, or ruminant). 

Language: English. 

Course instructors: Henry Stämpfli, University of Guelph, Canada
Ben Sykes, University of Helsinki, Finland
John Pringle, Clinical Sciences, SLU
Madeleine Tråven, Clinical Sciences SLU  
Rauni Niskanen, Clinical Sciences SLU  

Information/registration: John Pringle, Department Clinical Sciences SLU:
john.pringle@kv.slu.se  tel +46 70873087 
Deadline 7 January 2005

For registrants not eligible for NOVA support,
course fee is 500 euros, which covers mentoring
for completion of written case.

❘ ❙ ❚ noterat
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Veterinär Charina Gånheim, Institu-
tionen för Kliniska Vetenskaper,
SLU, försvarade fredagen den 
10 december sin avhandling för
veterinärmedicine doktorsexamen
med titeln ”Studies on the Acute
Phase Reaction during Respiratory
Infections in Calves”. Opponent 
var dr Lars Erik Larsen, Danmarks
Fødevare- og Veterinærforskning,
Köpenhamn, Danmark.

En viktig del av nötköttproduktionen i
Sverige utgörs av den specialiserade
uppfödningen av mjölkraskalvar till
slakt. Uppfödningsformen innebär att

kalvar köps in från flera olika ursprungs-
besättningar och transporteras till gårdar
som specialiserat sig på uppfödning av
ungdjur till slakt. Kalvarna är ofta i
åldern en till två månader när de byter
miljö. Att blanda djur från olika miljöer
och att utsätta dem för stress i form av

transport och konfrontation med nya
kamrater och ny miljö innebär stora 
risker för sjukdomsutbrott bland djuren.

Under uppfödningstiden i den specia-
liserade produktionsformen kan djur-
hälsan variera betydligt mellan olika
besättningar. De vanligaste sjukdomarna

är luftvägsinfektioner och diarréer. Den
sjuklighet som kräver behandling kan
lätt beräknas, men i många besättningar
kan man misstänka att ett antal djur är
utsatta för subklinisk sjukdom. Någon
form av objektiva parametrar på hälso-
läget i en besättning skulle därför kunna
vara värdefull som en del i en kvalitets-
säkring av produktionen. 

Akutfasreaktionen (APR) utgör en
del av det medfödda immunförsvaret,
och är i stort sett densamma oavsett 
vilken typ av skada som kroppen utsätts
för. Skadad vävnad frisätter cytokiner
som förekommer i ett flertal former
med olika uppgifter i immunförsvaret.
En av effekterna av cytokinerna är att
aktivera leverceller så att dessa börjar

Akutfasreaktioner vid 
luftvägsinfektioner hos kalvar

disputationer

Hiprasuis P/E. 
Nytt prisvärt vaccin mot rödsjuka och 

parvovirusinfektion.

VACCIN MOT RÖDSJUKA OCH PARVOVIRUSINFEKTION

För mer information se aktuell Fass-text. Produktresumé
kan rekvireras från Nordvacc Läkemedel AB.

FINNS NU PÅ LAGER TILL ETT FÖRDELAKTIGT PRIS!

MARKNADSFÖRES AV:
NORDVACC LÄKEMEDEL AB
Box 112, 129 22 Hägersten.
Telefon: +46-8 449 46 50.
Telefax: +46-8 44946 56. 
E-mail: vet@nordvacc.se 
Hemsida: www.nordvacc.se

Tillverkare:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spain. Tel. (34) 972 43 06 60 - Fax (34) 972 43 06 61. E-mail: hipra@hipra.com - www.hipra.com

Priser & Förpackningsstorlekar Hiprasuis P/E
10 x10doser = 1.800:- (18:- / dos), 10 x 25doser = 3.625:- (14,50 / dos)
alla priser exklusive moms
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producera akutfasproteiner (APP).
Positiva APP stiger i koncentration vid
skada. De mest reaktiva APP hos nöt-
kreatur är haptoglobin och serum 
amyloid A (SAA). Även fibrinogen, som
stiger i måttligare nivåer, är betydelse-
fullt. I letandet efter objektiva parametrar
för att mäta hälsoläget hos djur har man
kommit att intressera sig för dessa APP. 

Avhandlingen har undersökt hapto-
globin, SAA och fibrinogen i blodet hos
kalvar som infekterats med virus
och/eller bakterier i luftvägarna. 

Som väntat var de kalvar som hade en
dubbelinfektion sjukast och de fick
också förhöjda APP under en längre tid
än de som var infekterade med antingen
virus eller bakterier. Höjningen av APP-
nivåerna efter virusinfektionen (bovint
virusdiarrévirus, BVDV) kom först efter
flera dagar och nådde sitt maxvärde efter
en dryg vecka, vilket sammanföll i 
tiden med när kalvarna visade kliniska
symtom. Efter bakteriell infektion
(Mannheimia haemolytica) steg nivåerna
av APP mycket snabbt. Inom 24 timmar
efter infektion hade de allra flesta kalvar-
na kraftigt förhöjda nivåer av alla APP.
De dubbelinfekterade djuren fick först
virus och fem dagar senare bakterier i
luftvägarna. Dessa djur fick i allmänhet
sin APP-stegring först efter det att de
även infekterats med bakterier. 

Också studier av hur de vita blod-
kropparnas antal och inbördes för-
hållanden ändrades vid dessa olika typer
av infektioner utfördes. Man vet sedan
tidigare att infektion med BVDV ger en
sänkning av antalet vita blodkroppar.
Resultaten visade att flera undergrupper
av lymfocyter minskade kraftigt i antal,
framför allt efter BVDV-infektion.

Uppgifterna i litteraturen om hur
APP reagerar vid parasitinfektion är
fåtaliga. Inflammation i luftvägarna kan
orsakas även av parasiter. Avhandlingen
studerade därför även infekterade kalvar
med lungmasklarver. Det kunde påvisas
att lungmaskinfektion kan ge stegringar
av APP. Även eosinofiler undersöktes,
och som väntat fick kalvarna i studien
förhöjda nivåer av eosinofiler i blodet.
Avhandlingens slutsats är att om
blodprov visar både förhöjda eosinofiler
och APP kan detta tyda på lungmask-
infektion.

För att få en uppfattning om mätning

av APP kan användas som ett mått på
hälsoläget hos kalvar genomfördes en
studie i två besättningar med olika sjuk-
lighet. Det kunde konstateras att antalet
djur med förhöjda nivåer av APP var
högre i den besättning som uppvisade
den större sjukligheten. Med utgångs-
punkt från resultaten dras slutsatsen att
mätning av APP skulle kunna vara till
nytta för att bedöma hälsoläget i en

besättning och kunna användas som en
del i ett kvalitetssäkringsprogram för
specialiserad uppfödning av kalvar till
slakt.

Sammanfattningsvis konstateras att
friska kalvar har mycket låga nivåer av
APP i blodet. Har de en stegring av APP
tyder det på att immunförsvaret har sti-
mulerats av en infektion eller annan
störning av djurets immunförsvar. ■
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Kungörelse om stipendium
Michael Forsgren avled den 10 januari 1987, då han befann sig i slutfasen av sina veterinärmedicinska
studier.

Michael Forsgrens familj har beslutat att tillgångar, som Michael Forsgren ägde, ska överföras till en
stiftelse med ändamål att främja utbildning av ungdomar inom det veterinärmedicinska området.

Stiftelsens styrelse utgörs f n av Michael Forsgrens bror Joachim Forsgren, professor Bernt Jones och
ordföranden i Veterinärmedicinska föreningen Marlene Areskog.

Michael Forsgens stiftelse utlyser härmed följande stipendier:
Under våren 2005 kommer att utbetalas ett totalt belopp om ca 40 000 kr fördelat på ett eller flera
stipendier, beroende på vad styrelsen bedömer lämpligt vid granskning av inkomna ansökningar.

Ansökan skall inges i tre exemplar, senast 2005-01-25 till Bernt Jones, Box 7038, 750 07 Uppsala.
Följande upplysningar ska finnas i den maskinskrivna ansökan:

1. Sökandens namn, adress (gärna e-postadress), telefonnummer och personnummer.
2. Sökandens betyg och andra studiemeriter.
3. Uppgift om den forskning, som sökanden önskar finansiera med stipendium och vilket belopp som

önskas för detta. Därvid bör anges i vilken utsträckning önskat belopp avser resor, uppehälle,
forskningsmaterial etc. (Stipendiemedel för täckande av resekostnader och uppehälle för anhöriga
kan inte påräknas.)

4. De särskilda upplysningar som sökanden önskar åberopa.
5. Uppgift om eventuella stipendier eller bidrag från annat håll.

Inom ett år efter utnyttjandet av det tilldelade stipendiet förväntar sig stiftelsens styrelse en redogörelse
för det genomförda projektet.

Beslut om stipendieutdelning beräknas ske under våren 2005.

November 2004
Michael Forsgrens stiftelse

Nya EU-regler för 
djurtransporter

❘❙❚ Den 22 november klubbades en ny
djurtransportförordning igenom i EUs
jordbruksministerråd. Förordningen är
resultatet av en stegvis reform av djur-
skyddsreglerna vid transport sedan det
stått klart att en mer genomgripande
överenskommelse i ministerrådet inte är
möjlig.

Kompromissen innehåller bland annat
skärpta utbildnings- och tillsynskrav men
utelämnar tills vidare frågorna om trans-
porttider och fraktutrymmen. 

Förordningen innehåller dock förbätt-
ringar när det gäller transportfordon, krav
på utbildning och kontroll. Genom utnytt-
jande av GPS-teknik ges reella möjligheter
att följa och registrera de långa djurtrans-

porterna. Förordningen kommer inte att
påverka Sveriges nationella regelverk för
djurtransporter. I Sverige kommer även
fortsättningsvis åttatimmarsgränsen för
transport att vara huvudregeln.  ■

Fass Vet 2005 klar

❘ ❙ ❚ Fass Vet 2005 är klar. Boken skickades
i början av december ut till alla veterinärer,
veterinärstuderande och
apotek. Fass Vet tas fram 
i samarbete mellan Läke-
medelsindustriföreningen
(LIF), veterinärmedicinska
experter, läkemedelsföre-
tagen och användarna.

Sedan några år tillbaka
finns samtliga läkemedels-
texter ur Fass, Patient-
Fass och Fass Vet samt
produktresuméer och
bipacksedlar utlagda på

Internetportalen Fass.se. Samordning av
innehåll och texter i bok- och nätversio-
nerna förenklar användningen. Nätver-
sionen innehåller dessutom reportage,
längre artikelserier och en läkarbok. Den
nya upplagan kommer även att innehålla
information om läkemedels påverkan på
miljön samt information om doping. 
Det är Peter Kallings, forskningschef vid
Stiftelsen Svensk Hästforskning, som 

skrivit en utförlig text kring
bestämmelser om dopning
och otillåten medicinering
av djur.

En stor fördel med läke-
medelsportalen Fass.se är
möjligheten att uppdatera
informationen praktiskt
taget dagligen. Fördelarna
för den som förskriver
medicin är möjligheterna
till sökning samt snabb
uppdatering.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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SACO träffade i mitten av november
ett definitivt avtal med Arbetsgivar-
verket rörande löner, trygghets-
frågor, arbetsmiljöfrågor m m inom
den statliga sektorn. SACO har fått
gehör för flera av sina yrkanden
och den förhandlingsordning som
gäller i samband med lönerevision
har stramats upp. SACO har också
kunnat nå en lösning beträffande
trygghetsavtalet som ger de tidsbe-
gränsat anställda en ökad trygghet.
Här följer en sammanfattning av
avtalet och dess innehåll. Avtalet
finns att läsa i sin helhet på 
SACO-S hemsida.

LÖNEAVTALET
Det nya löneavtalet är treårigt och
omfattar tiden fr o m den 1 oktober
2004 t o m den 30 september 2007. I
likhet med det föregående löneavtalet
bygger även detta på lokal lönebildning
utan siffror. Lönerna ska vara individu-
ella och differentierade och överens-
kommas i traditionella kollektivavtals-
förhandlingar eller direkt mellan chef
och medarbetare i lönesättande samtal
om de lokala parterna enas om detta.
Revisionstillfällena är den 1 oktober
2004, 2005 och 2006, om inte lokala
parter kommer överens om annat. 

SACO har inte fått gehör för yrkandet
om skiljeavgörande men den för SACO-S
viktiga frågan om balansen mellan de
lokala parterna har stramats upp.
Förhandlingsordningen blir nu sådan
att i de fall oenighet mellan de lokala
parterna inte kan lösas på lokal nivå i
lokal lönenämnd, har SACO-S rätt att
föra frågan vidare till central löne-

nämnd. Lönenämnden lämnar lokala
parter en rekommendation om nya
löner. I det fall nämndens rekommen-
dation inte genomförs, utövas arbetsgi-
varens befogenheter av Arbetsgivar-
verket. Arbetsgivarverkets styrelse har
beslutat att befogenheten i detta fall ska
utövas genom beslut i Arbetsgivarverkets
styrelse. 

Detta innebär att den lokala myndig-
hetschefen ytterst fråntas sina befogenhe-
ter vid ett förfarande i central lönenämnd
och således inte kan påverka lönenämn-
dens beslut och slutligen löneutfallet.
Denna befogenhet utövas av Arbets-
givarverkets styrelse, vilket gör att den
lokala myndighetschefen därmed har att
rätta sig efter det beslut som Arbets-
givarverkets styrelse fattar.

SACO-S bedömning är att denna för-
handlingsordning är så pass långtgående
att flertalet lokala förhandlingar bör
kunna lösas utan lönenämndsförfarande
överhuvudtaget.

TRYGGHETSAVTALET
Trygghetsfrågorna har varit särskilt
bekymmersamma då Arbetsgivarverket
har velat genomföra kraftiga försäm-
ringar i Trygghetsavtalet. SACO har inte
kunnat acceptera denna typ av genom-
gripande försämringar. Det har varit
mycket angeläget att värna avtalet och
dess innehåll. 

SACO har dock sedan flera år haft
uppfattningen att avtalet varit diskrimi-
nerande för dem som har haft en tidsbe-
gränsad anställning. Av SACO-S 75 000

Definitivt avtal träffat i statliga
avtalsförhandlingarna 
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Av SACO-S 75 000 medlemmar har en stor andel tidsbegränsad anställning, särskilt
inom universitet och högskola. SACO har nu nått en uppgörelse i trygghetsfrågorna
som även omfattar tidsbegränsat anställda. 

förhandlingsnytt

➤
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medlemmar har en stor andel en tidsbe-
gränsad anställning, detta är särskilt
vanligt inom universitet och högskola.
Att hitta en förhandlingslösning på
denna fråga har därför varit angeläget 
de två senaste avtalsrörelserna och så

även denna. Det har tidigare varit svårt
eftersom det har inneburit kraftiga 
försämringar för dem som har haft en
tillsvidareanställning.

SACO har emellertid nu, med små
förändringar för de tillsvidareanställda,

kunnat nå en uppgörelse i Trygghets-
frågorna som även omfattar tidsbegränsat
anställda och som också säkrar att avtalet
inte sägs upp och omförhandlas i sin
helhet.

Förändringarna innebär i korthet att
en kvalifikationstid på ett år införs för
tillsvidareanställda för dem som anställs
fr o m den 1 januari 2005. För tidsbe-
gränsat anställda kortas motsvarande tid
ner från fem år till tre år. Tidsbegränsat
anställda omfattas i övrigt fullt ut av
avtalet fr o m den 1 januari 2005. Detta
innebär att de omfattas av stödåtgärder
från Trygghetsstiftelsens sida, de får
inkomsttrygghetstillägg, avgångsersätt-
ning, förlängd avgångsersättning, efter-
skydd m m. Dock omfattas de inte av
pensionsersättning och särskild pensions-
ersättning. 

ARBETSMILJÖFRÅGOR
Som en bilaga till avtalet finns särskilda
skrivningar om arbetsmiljö och god
hälsa i staten. Parterna slår gemensamt
fast utgångspunkter för systematiskt
arbetsmiljöarbete och viktiga delar för
att främja en god arbetsmiljö. Vidare
behandlas rehabiliteringsarbete och
företagshälsovård i staten.

LOKALT FACKLIGT ARBETE
En viktig utgångspunkt för de allt mer
decentraliserade avtalen är att det finns
bra förutsättningar för att engagera sig i
lokalt fackligt arbete. Parterna konstate-
rar gemensamt att det är en tillgång för
såväl myndigheter som de anställda att
ha kunniga fackliga företrädare som kan
fullfölja sina uppdrag på ett förtroende-
skapande sätt. Parterna är därför överens
om att studera de fackliga företrädarnas
situation i olika avseenden, bland annat
förutsättningarna för att kombinera
fackliga uppdrag med arbete och karriär.

ÖVRIGA FRÅGOR
Utöver vad som relateras här finns bland
annat också överenskommelser om
arbetstider inom universitets- och hög-
skoleområdet, ett nytt avtal om ersätt-
ning m m vid tjänsteresa och förrättning
utomlands och tydligare skrivningar i
Personskadeavtalet i samband med att
någon på grund av sin anställning har
tillfogats skada som föranletts av våld
eller misshandel av fysisk eller psykisk
art. 

GUNILLA GRENÖ

Ordförande SACO-S
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Gävle – en heltidsanställning (dnr 06-8203/04)

Bergslagen – en anställning på 80–100% (dnr 06-6696/04)

Piteå – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 31 januari 2006 
(dnr 06-8270/04)

Hede – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 30 september 2006 
(dnr 06-8275/04)

Fullständig annons finns på internet:

ww.sjv.se

Sista ansökningsdag är 5 januari 2005.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping tfn 036-15 50 00
e-post: jordbruksverket@sjv.se

Ved KVL, Institut for Produktionsdyr og Heste søges en klinikchef til Hospital
for Store Husdyr fra den 1. marts 2005 eller snarest derefter. Stillingen
ønskes besat med en dyrlæge.

Klinikchefen vil få ansvaret for ledelse og drift af et nybygget hestehospital
og tilhørende produktionsdyrsfaciliteter. Indtil hestehospitalet og øvrige
faciliteter er etableret har klinikchefen ansvaret for den daglige drift af det
nuværende Hospital for Store Husdyr.

Der vil primært blive lagt vægt på, at du har en veterinærklinisk uddan-
nelsesbaggrund, herunder faglige kvalifikationer vedrørende diagnostik og
terapi på heste svarende til anerkendt specialistniveau, samt kvalifikationer
og erfaring inden for personaleledelse, økonomi og administration.

Stillingen besættes på åremålsvilkår efter gældende overenskomst mellem
Finansministeriet og AC.

Ansøgningsfristen er den 3. januar 2005.

Stillingsopslaget med yderligere oplysninger om stillingsindhold, kvalifika-
tionskrav samt formkrav til ansøgningen kan hentes på www.kvl.dk/job

DEN KGL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE

Klinikchef 
ved Institut for Produktionsdyr og Heste

KVL varetager teknisk avanceret forskning og uddannelse på veterinær-, jordbrugs- og
ernæringsområdet, samt dertil knyttede grundvidenskabelige felter. Universitetet har 3.500
studerende, heraf 400 ph.d.-studerende, 1.750 årsværk og en omsætning på 1.2 mia. kr.
Som led i KVL’s ligestillingspolitik opfordrer vi både kvinder og mænd uanset alder, race og
etnisk tilhørelsesforhold til at søge stillingen. Læs i øvrigt om KVL på www.kvl.dk

SvT nr16 Li 9/12  04-12-14  10.27  Sida 60



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2004 61

SVENSKA

■ Nya
15–16/1 -05. DISTANSDOMAR- OCH VETERI-
NÄRTRÄFFEN arrangeras i Simlångsdalen,
Halmstad av Svenska Ridsport-
förbundet. Info: Bo Kjellgren, 
bo.kjellgren@telia.com, 08-540 625 37,
070-683 73 50 eller Jan Stenberg,
procam@telia.com, 035-781 03. 
(se annons i detta nummer)

22–25/2 -05. CURRENT CONCEPTS IN LARGE

ANIMAL INTERNAL MEDICINE, Part 1, 
arrangeras på SLU, Uppsala av NOVA
University Network. Info: John Pringle,
john.pringle@kv.slu.se, 070-87 30 87
(se annons i detta nummer)

10–11/3 -05. GRUNDKURS I SMÅDJURS-
TANDVÅRD arrangeras i Jacob Hansens
Hus, Helsingborg av Södra Regionens
Kursnämnd och Sveriges Tandläkar-
förbund. Info: Susanne Andersson, 
tel: 0736-258 733, e-post: 

anderssonsusanne@telia.com 
(se annons i detta nummer)

16/3 -05. INTERVET SYMPOSIUM – KVARKA HOS

HÄST arrangeras i Skåne av Intervet AB.
Info: Christian Klingspor, 08-775 76 50,
Christian.Klingspor@intervet.com (se
annons i detta nummer)

17/3 -05. INTERVET SYMPOSIUM – KVARKA

HOS HÄST arrangeras i Stockholm av
Intervet AB. Info: Christian Klingspor,
tel: 08-775 76 50, e-post:
Christian.Klingspor@intervet.com 
(se annons i detta nummer)

18–20/3 -05. SMALL ANIMAL EXTERNAL

SKELETAL FIXATION COURSE arrangeras i
Strömsholm av Regiondjursjukhuset
Strömsholm. Info: Lena Andersson, 
tel: 0220-458 81, e-post: 
lena.andersson@regdjsh.se 

19–20/3 -05. GRUNDKURS I KANIN- OCH

GNAGARSJUKDOMAR arrangeras i Spånga
gymnasium, Stockholm av
Djurkliniken Roslagstull m fl. 
Info: Bitte Kajler, 08-508 413 25 
(se annons i detta nummer)

10–11/11 -05. ÅRETS VETERINÄRMÖTE

arrangeras i Ultuna av Sveriges Veteri-
närmedicinska Sällskap och Sveriges
Veterinärförbund. Info: Marianne
Lundquist, tel: 08-545 558 27, 
e-post: marianne.lundquist@svf.se 

12/11 -05. KURS I DIAGNOSTIK AV BLÅSLJUD

HOS HUND arrangeras i Uppsala av 
professor Clarence Kvart och professor
Jens Häggström. Info: professor
Clarence Kvart, tel: 018-67 21 11, 
e-post: Clarence.Kvart@afys.slu.se  

■ Tidigare publicerade
17–18/1 -05. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION

– NÖTKREATUR. Arr: SLU (SVT 14/04)

19–20/1 -05. KURS FÖR KOINTRESSERADE,
GENOMFÖR PLANERADE BESÖK (DV-MODELLEN

NÖT), Mullsjö. Arr: Jordbruksverket
(SJV) och Statens Veterinärmedicinska
Anstalt (SVA). (SVT 15/04)

19–21/1 -05. KURS I SPATIAL AND SPATIO-
TEMPORAL METHODS IN VETERINARY

EPIDEMIOLOGY, Skokloster. Arr: Nordic
Society for Veterinary Epidemiology.
(SVT 15/04)

kongresser
& kurser

Traineeveterinär – heltid
till hästkliniken i Kalmar

Kalmarkliniken är f.n. en tvåveterinärklinik under expansion, där vi inom en snar framtid satsar på en
filialverksamhet i Tingsryd samt en nybyggnation av kliniken i Kalmar. Ortopediska utredningar och
poliklinisk kirurgi är vårt stora intresse och vi ser nu fram emot en hästintresserad kollega som
kompletterar oss – gärna även inom andra ämnesområden. Vi kan erbjuda en treårig anställning som
traineeveterinär.

Att vara traineeveterinär innebär att du varvar kliniskt arbete med studier och praktik på andra kliniker,
bl a SLU i Uppsala. Hur blandningen ser ut beror på vilka kunskaper du redan har. Slutmålet är att du
ska nå specialistkompetens i hästens sjukdomar. 

Efter traineeperiodens slut kan vi erbjuda fast anställning på kliniken och vi söker därför dig som för
framtiden vill bosätta dig i Kalmar med omnejd.

Närmare upplysningar lämnas av klinikchef Lena Söderberg, tfn 0480-471274 alternativt 0708-363150.
Din ansökan vill vi ha senast den 17 januari 2005 till Lena Söderberg, ATG Hästklinikerna AB,
Kalmartravet, 394 70 Kalmar, alternativt lena.soderberg@kalmar.nshorse.se.

ATG Hästklinikerna AB utför kvalificerad hästsjukvård på 23 kliniker
på olika platser i landet och driver också Hovslagarskolan i Skara.
Vi är sammanlagt över 100 anställda, varav ett 40-tal veterinärer. 
Vi behandlar alla sorters hästar med betoning på sporthästar.
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26/1 -05. KURS FÖR EGNA FÖRETAGARE

– KONSTEN ATT MARKNADSFÖRA OCH SÄLJA

SIG SJÄLV, Stockholm. Arr: SACO i
samarbete med medlemsförbunden.
(SVT 15/04)

27–29/1 -05. SVS KURS I HÄLTDIAGNOSTIK

HOS HUND, Västerås och Strömsholm.
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 14/04)

11–12/2 -05. UPDATES IN FELINE MEDICINE,
Wallby Säteri. Arr: Wallby Säteri. 
(SVT 15/04)

14–18/2 -05. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION – HÄST. Arr: SLU (SVT 14/04)

18–19/2 -05. KURS I BEDÖMNING AV

FRAKTURFALL – SMÅDJUR, Västerås. 
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 14/04)

12–13/3 -05. KURS I ENDOKRINOLOGI,
Strömsholm. Arr: Regiondjursjukhuset
Strömsholm. (SVT 5/04)

15–16/3 -05. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

FORTBILDNINGSKONFERENS, Bålsta 
(SVT 12/04)

17/3 -05. KURS FÖR EGNA FÖRETAGARE

– KONSTEN ATT MARKNADSFÖRA OCH SÄLJA SIG

SJÄLV, Göteborg. Arr: SACO i samarbete
med medlemsförbunden. (SVT 15/04)

14–16/4 -05. HJÄRTSJUKDOMAR HOS HUND

OCH KATT, Wallby Säteri. Arr: Wallby
Säteri. (SVT 15/04)

23–24/4 -05. VE-TA DAGARNA

– INTENSIVVÅRD HÄST OCH SMÅDJUR.
Tylösand, Halmstad. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

23–24/9 -05. KURS I JOURNAL- OCH INTYGS-
SKRIVNING, Stockholm. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

29/9–1/10 -05. 2ND NORDIC AO VET

COURSE – GRUNDLÄGGANDE FRAKTUR-
BEHANDLING, Mälardalen. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 

www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Nya
4–6/4 -05. SYMPOSIUM OM MARKER

VACCINES AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC

TESTS IN DISEASE CONTROL AND ERADICATION

arrangeras i Ames, Iowa, USA av
International Association for
Biologicals (IABs) i samarbete med
bland andra OIE. Info: 
www.vm.iastate.edu//iicab//iicab.htm  

27–29/6 -05. 2005 ANNUAL CONFERENCE

ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE, SCIENCE –
PREVENTION – CONTROL arrangeras i
Betheshda, Maryland, USA av
International Association for
Biologicals (IABs). Info:
www.nfid.org/conferences/resistance05/ 

3–5/10 -05. KURS I NEW DIAGNOSTIC

TECHNOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL

HEALTH AND BIOLOGICS CONTROL arrangeras
i Saint Malo, Frankrike av
International Association for
Biologicals (IABs). Info:
www.iabs.org/upcoming/ 

■ Tidigare publicerade
13–14/1, 2–3/2, 25/2 -05. KURS I

FØDEVAREKOMPLEKSETS AKTØRER (MODUL 1
INOM FØDEVAREKVALITET OG -SIKKERHED),
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

19–21/01 -05. KURS I ADFÆRD OG VELFÆRD:
DE GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER FOR AT

FORSTÅ OG VURDERE DYRS ADFÆRD,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

21–23/1 -05. FINNISH VETERINARY PRACTI-
TIONERS EQUINE SECTION ANNUAL CONGRESS,
Vierumäki, Finland. (SVT 15/04)

24–28/1 -05. KURS I HUSDYRARTERS

ADFÆRD: NATURLIG ADFÆRD OG ADFÆRD

UNDER FANGENSKAB/PRODUKTIONSSYSTEMER

HOS PRODUKTIONSDYR, SELSKABSDYR OG

FORSØGSDYR, Danmark. Arr: Den Kgl
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).
(SVT 13/04)

31/1–1/2 -05. KURS I METODIK: REDSKABER

TIL VELFÆRDVURDERING I PRAKSIS, Danmark.
Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

1–3/3, 9–11/3, 28–29/4 -05. KURS I

KVALITET AF RÅVARER (MODUL 2 INOM

FØDEVAREKVALITET OG -SIKKERHED),
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

14–17/3 -05. KURS I INTENSIVVÅRD FÖR

HUND OCH KATT, Teneriffa. Arr: Nordic
Veterinary Intensive Care Society
(NOVICS) (SVT 14/04)

18–20/3 -05. CICADE 2005. INTERNATIONAL

CONFERENCE ON SPORT HORSES arrangeras i
Santiago, Chile. Info: Dr Arno
Lindner, Tel: 0049-201-5718873, 
E-post: contact@agpferd.de eller
www.cicade.info. (SVT 14/04)
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till en nybyggd filialklinik på Bjertorp travanläggning i Kvänum
som öppnar i februari -05. Intresse och kunskaper i travsport är
ett krav samt förmåga till självständigt arbete. Arbetet består
mestadels av hältundersökningar och olika hälsoundersökningar
av travhästar och därtill hörande diagnostik. Tjänsten är på heltid
eller deltid. Lön efter överenskommelse.

Anmälan skickas till Hallands Djursjukhus, 310 50  Slöinge.
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2005.

För upplysningar kontakta Marjaana Alaviuhkola: 0346-48883,
0705-348866, marjaana.alaviuhkola@hallandsdjursjukhus.se eller
Hans Näslund: 035-105844 (måndagar).

söker veterinär
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1–2/4 -05. THE 26TH CONGRESS OF

DEUTSCHE VETERINÄRMEDIZINISCHE

GESELLSCHAFT, DVG, Berlin, Tyskland
(SVT 7/04)

11–15, 18/4 -05. LABORATORY ANIMAL

PATHOLOGY, COURSE NO. 150131,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 15/04)

19–21/4 -05. ANAESTHESIA, ANALGESIA AND

EUTHANASIA, COURSE NO. 150133,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 15/04)

11–12/5, 18–19/5, 25–26/5, 22/6 -05.
KURS I FØDEVAREBIOTEKNOLOGI (MODUL 3
INOM FØDEVAREKVALITET OG -SIKKERHED),
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

11–14/5 -05. 30TH WORLD CONGRESS OF

THE WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY

ASSOCIATION WSAVA/FIAVAC/AMMVEPE,
Mexico City. (SVT 13/04)

12–15/6 -05. THE 4TH INTERNATIONAL DAIRY

FEDERATION INTERNATIONAL MASTITIS

CONFERENCE, Maastricht, Nederländerna. 

1–3/9 -05. EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC

ANIMAL REPRODUCTION (ESDAR) 9TH

ANNUAL CONFERENCE, Murcia, Spanien.
(SVT 15/04)

14–17/9 -05. BEVA KONFERENS,
Harrogate, England (SVT 1/04)

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION

FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY

PARASITOLOGY (WAAVP 2005
Conference), Christchurch, 
Nya Zealand. (SVT 15/04)

Godkända läkemedel

■ Läkemedelsverket har den 15 oktober
godkänt nedanstående läkemedel:

Clavobay vet, tablett 40 mg/10 mg och
200 mg/50 mg. 

Innehavare av godkännande för för-
säljning är Norbrook Laboratories Ltd,
Newry, Nordirland.

ATC-kod: QJ01C R02 (amoxicillin-
och enzymhämmare).

Noroclav vet, tablett 40 mg/10 mg och
200 mg/50 mg. 

Innehavare av godkännande för för-
säljning är Norbrook Laboratories Ltd,
Newry, Nordirland.

ATC-kod: QJ01C R02 (amoxicillin-
och enzymhämmare).

■ Läkemedelsverket har den 22 oktober
godkänt nedanstående läkemedel:

Milbemax vet för hundar, tablett;
Milbemax vet för katter, tablett; Milbemax
vet för små hundar och valpar, tablett;
Milbemax vet för små katter och kattungar,
tablett. 

Innehavare för försäljning är Novartis
Healthcare A/S, Köpenhamn, Danmark.

ATC-kod: QP52A A (kinolinderivat
och relaterade substanser).
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SEMESTERVIKARIER
Vi söker två klinikveterinärer (smådjur)
till vårt djursjukhus maj – september.
Sista ansökningsdag 1 februari 2005.

Våra arbetstider är från 07.00-22.00. 
Vi har 6 tim. arbetsdag + en lördag

eller söndag var 3:e vecka.

Välkommen med din ansökan till

BORÅS

Box 1257, 501 12 Borås
e-post till ullag@blastjarnan-boras.com

Tel: 033-20 54 50

BLEKINGE KRONOBERGS HUSDJURSTJÄNST
BKH är ett service- och kunskapsföretag som
bildades 1948 och som ägs av mjölk- och kött-
producenter i Blekinge och Kronobergs län. Vi är

ca 45 årsanställda och omsätter knappt 30 mkr. Förutom nötsemin,
kokontroll och avbytarservice arbetar vi med rådgivning inom mjölk-
kvalitet, djurhälsovård, utfodring samt avel. Här arbetar bl a hus-
djurstekninker, agronomer, lantmästare, veterinärer, avelsrådgivare
och administratörer. Vi samarbetar med bl a mejeriföreningar och
andra husdjursföreningar.

BKH SÖKER EN KO-INTRESSERAD VETERINÄR 

Vill du arbeta med förebyggande djurhälsovård kan vi erbjuda dig
ett fritt och stimulerande arbete tillsammans med våra djurhälso-
veterinärer, övriga rådgivare och husdjurstekniker.  

Arbetet är mycket flexibelt och du har stora möjligheter att själv
bestämma hur din arbetsdag skall se ut. En klar fördel med jobbet
är att du dessutom slipper helg- och jourtjänstgöring!

Du kommer att arbeta med förebyggande djurhälsovård, kurs-
verksamhet, seminövervakning samt med de nationella bekämp-
ningsprogrammen inom BKHs område.

Tjänsten är i första hand ett vikariat t o m 2006-10-01 men med
goda möjligheter till förlängning. Placeringsort Växjö eller
Ronneby. 

Har du frågor? Ring vår VD Anders Valegård eller någon av våra
veterinärer Camilla Augustsson, Ragnvi Ekström Kjellin eller
Susanne Eliasson på 0470-70 76 50.

Välkommen med din ansökan före den 30 januari 2005 till
Blekinge Kronobergs Husdjurstjänst Ekonomisk förening,
Honnörsgatan 12, 352 36 Växjö. 

läkemedel
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62
BO EBERHARDSON 070-279 59 81
TORKEL EKMAN 018-38 44 11 
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
KARIN LUNDBORG 0525-102 13
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
SUSANNA STERNBERG LEWERIN 018-69 46 64
THOMAS SVENSSON 0370-813 61

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

ANNA FORSLID

ANNE HAGLUND

PATRICIA HEDENQVIST

ANDERS SANDBERG

ANNA EINARSSON

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: MARIE BERGER

Sekreterare: ULRIKA FORSHELL

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: BJÖRN DAHLÉN

Sekreterare: OLLE RYDELL

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER
VID VETENSKAPLIGA INSTITU-
TIONER – FVVI
Ordförande: DAN GRILL

Sekreterare: SUSANNE STENLUND

PRIVAT PRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare:  ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: MARIA LENDAU

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Klinikveterinär
sökes för tillsvidareanställning till Djursjukhuset Jägarvallen i Linköping. Sökande bör
helst ha specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. 

Vi är ett mindre djursjukhus med 15 anställda varav 4 veterinärer och vi håller till i
rymliga lokaler med närhet till Linköpings centrum. Vi vill gärna ha sökande med ett
brett kunnande och ett positivt nytänkande som vill hjälpa till att driva vår kliniska
verksamhet framåt. För rätt person kan tjänsten på sikt komma att innebära ett ökat
ansvar för delar av verksamheten. 

Tillträde efter överenskommelse. Viss helgtjänstgöring ingår, ej nattjour. 

Vid frågor kontakta chefveterinär Christer Nygren, tel 013-212510.

Välkommen med din ansökan senast 
den 15 januari 2005 till 

Djursjukhuset
Jägarvallsvägen 2, 584 22 Linköping
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LUCIFER VAR en fantastisk katt. Röd, tigrerad, med
bärnstensfärgade ögon. Anna, yngsta dottern fick honom
av min syster i Ljungskile, en vanlig bondkatt egentligen,
som dock upptäcktes av en slump av en kattdomare och
blev stambokförd som en av Sveriges vackraste European
Red Tabby. 

Vi fick ju inte kastrera honom och nu domineras
Vänersborg av röda katter, de flesta med bärnstensfärgade
ögon. Alla kattslagsmål gav så småningom allvarligt sön-
derrivna öron och en del andra skavanker, varför vi till
slut beslöt att han skulle få avsluta sin tid som kommun-
betäckare vid åtta års ålder. Många är de som kommer
ihåg och saknar hans talanger på detta område!

Efter flera år som mysig huskatt blev Lucifer så små-
ningom allt tröttare. Han magrade av och njurarna funge-
rade allt sämre. Efter ett tungt samtal med matte beslöts
att Lucifer skulle få resa hem till sina fäder, namnet anty-
der ju var de befann sig.

Vi lovade Anna att Lucifer skulle begravas ute på 
landet. Vid tillfället var det vinter med kyla och tjäle i
marken. Vi skulle därför vänta till påskledigheten för att
underlätta grävningen och själva proceduren. I avvaktan
på detta stoppades Lucifer i en grön kompostpåse av plast
och lades in i frysen.

Påsken kom och vi åkte ut till landet med den gröna
påsen. Ceremonin blev högtidlig och värdig, en vacker
natursten i bohusgranit hade valts för att markera platsen
på tomten. Inför själva gravsättningen frågade vi Anna om
hon ville se Lucifer innan han lades ner i graven. Hon ville
dock inte se den frysta, men nu halvtinade Lucifer. Vi place-
rade den gröna påsen med sitt innehåll i graven och det hela
avslutades med en liten stund av tystnad, då vi fick tillfälle att
minnas alla glada stunder med vår fina avelskatt.

TRE VECKOR EFTER denna högtidliga stund skulle vi bjuda
några av våra andra ungar på söndagsmiddag. Det skulle bli
rådjursstek med egenplockade enbär i såsen. Vi tog fram steken
förpackad i en grön plastpåse ur frysen och där ligger Lucifer!

Vi hade fått rådjurssteken av en granne som är jägare och

i avvaktan på en bättre middag hade vi fryst den och glömt
bort att vi stoppat även den i en grön plastpåse!

Nu ligger det således en fin, gravad rådjursstek där ute på
landet. Vi har inte berättat för Anna om förväxlingen, hennes
sorgearbete är ju avslutat, det enda som återstår är att smyga
ut Lucifer en dag under hösten och försöka få honom till ro!
Snacka inte om att djur inte kan gå igen!
Tack Lucifer och vila nu i frid!!

HERBERT LUNDSTRÖM

PS Det blev Mamma Scans djupfrysta köttbullar till sön-
dagsmiddagen. DS

Lucifer – den röda katten
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SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS
den 27 oktober 2004 utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för 
• Gunnar Johansson

PERSONNOTISER

Födelsedagar i januari 2005

JOHN PRINGLE, Knivsta, 50 år den 1/1
TORIL MELANGEN, Västerhaninge, 50 år
den 2/1
ÅKE LILJA, ÅHUS, 70 år den 4/1
WERNER SCHAUDT, Kil, 60 år den 6/1
GUN LARSSON, Norrköping, 80 år 
den 10/1
TORSTEN LINNARSON, Strömsund, 
75 år den 15/1
BRITTA ÖHLÉN, Trångsund, 75 år 
den 28/1
LARS LÖFSTRÖM, Nannestad, Norge, 60 år
den 20/1
ROBERT KNABE, Landskrona, 50 år 
den 31/1

LÖNESTATISTIK

Löneenkät för privat och
offentligt anställda
Som vi tidigare informerat om i veterinär-
tidningen (SVT nr 14 s 53), kan du besva-
ra den årliga löneenkäten på webben.
Detta gäller både privat, statligt och
kommunalt anställda veterinärer. Privat-
anställda får även en papperskopia som
vanligt och enkätsammanställning görs
också som vanligt. Vi är tacksamma för
om även ni som är offentligt anställda
besvarar enkäten. Eftersom den för er del
bara är på prov i år, görs det dock troligen
ingen statistik på era uppgifter. Vi ser
ändå gärna att ni kommer med eventuella
synpunkter på frågorna, så vi får en så
bra produkt som möjligt nästa år. 
Gå in på vår hemsida www.svf.se, när du

loggat in dig som medlem, finner du en
knapp där löneenkäten är. Har du försökt
hitta löneenkäten tidigare, men miss-
lyckats så försök igen nu. Det har tyvärr
varit problem med datorhanteringen.
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2005
Sverige: 1 110 kronor + moms.
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.
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Välkommen till Falun!

Vi söker en smådjursveterinär
Anställningen avser ett vikariat på sex månader, med goda möj-
ligheter till förlängning. Vi räknar med att Du kan tillträda tjänsten
under mars 2005.

Vi är ett smådjurssjukhus med ett stort upptagningsområde. Här
arbetar 9 veterinärer och 15 djursjukvårdare. Vi erbjuder Dig en
arbetsplats med glad och öppen stämning. Du ges ständig möj-
lighet till utveckling och fortbildning.

Ansökningshandlingar sänder Du till:
Falu Djursjukhus AB
Marie Granar
Samuelsdalsvägen 2 B
791 61  FALUN
eller
marie.granar@faludjursjukhus.se

Frågor besvaras av:
Marie Granar eller Yvonne Wiberg på telefon 023-646 10

SvT nr16 Li 9/12  04-12-14  10.28  Sida 66


