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❘ ❙❚ ledare

NGEN TROR VÄL LÄNGRE att man kan framleva sina dagar i en oföränder-
lig omvärld. Allting omkring oss är för evigt i en förändringsprocess, från
mikrobers anpassning till nya miljöer och nya hot, till universums expan-

sion. Vissa förändringar initierar vi själva och med avsikt, och andra änd-
ringar orsakar vi, men varseblir först när vi måste leva med konsekvenserna.
Några av dessa konsekvenser möter vi dagligen i massmedia som t ex anti-
biotikaresistens och global uppvärmning. Just dessa två kommer sannolikt
att fortsätta att ge alla oss inom det medicinska skrået nya utmaningar.
Tropiska sjukdomar flyttar fram sina gränser, möter en ”civiliserad värld” med
dess cirkulerande läkemedelsresistenser, och konsekvenserna kan bli oanade.

Fångna i en värld av föränderlighet skulle man tro att vi människor vill
bygga oss oaser av trygghet och beständighet, men så är uppenbarligen inte
fallet. Varje nytillträdd regering brinner av iver att visa sin duglighet och
politiska handlingskraft. I konungariket Sverige görs detta företrädelsevis
genom tillsättande av utredningar. De lever för en tid sitt eget liv, simman-
des med eller emot opinionsflodens starka strömmar. Flera av dem förökar
sig och får produktiv avkomma, men många tynar bort fångna i en byrålåda
på något departementskansli.

Avkomman till en utredning blir först ett betänkande, därefter blir den
(om den överlever) en proposition. Det fåtal som klarar sig vidare kan blom-
ma ut som en förändring. En förändring kan ha varierande betydelse för oss
människor. För en del kan den vara helt betydelselös, medan den för andra
kan omkullkasta alla invanda normer, mönster och grundtryggheter.

Att bryta upp en invand organisation och bygga upp den på nytt på
annan plats eller med annat folk är knappast synonymt med effektivitets-
höjning. Att sedan, strax innan den nya organisationen fått hjulen i rull-
ning, bryta upp den igen är inte bara kontraproduktivt, det är grymt mot
dem som baxas än hit, än dit som bönder i ett schackparti. 

I det veterinära Sverige är detta en ständigt pågående process.
Distriktsveterinärorganisationen ombildades för tolv år sedan, och nu står
man inför hotet igen. Djurskyddsmyndigheten hann i stort sett inte mer än
flytta in i Skara förrän det blev dags att flytta därifrån igen, och VH-fakul-
teten på SLU hinner knappt organisera sig på grund av att förändringens
vindar blåser så hårt.

Naturligtvis motsätter jag mig inte förändringar, då många av dem i
slutändan leder till något bra, eller rent av bättre. Däremot sker vissa för-
ändringar av fel orsak, vid fel tidpunkt och skapar otrygghet bland dem som
lever mitt i förändringen. Då kan man hoppas att de som haft de stora visio-
nerna också har öga för de små detaljerna, det vill säga 
de som ska genomföra förändringen, och de som ska 
genomlida den.

Med hopp om att pågående, och kommande för-
ändringar ska leda till någonting bra eller bättre vill 
jag önska alla en skön sommar.

PETER ZAFF

ledamot i förbundsstyrelsen

I

Why fix it, if it ain’t
broken?

SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
BOX 12 709
112 94 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7

E-POST: office@svf.se
HEMSIDA: www.svf.se
TELEFONTID: 9.00–11.30, 12.30–16.30
(MAJ–AUGUSTI: 9.00–11.30, 12.30–16.00)

KANSLI
TELEFON: 08-545 558 20
TELEFAX: 08-545 558 39

Ordförande:
KARIN ÖSTENSSON, leg vet
TELEFON: 08-545 558 22
MOBIL: 070-461 14 46
BOSTAD: 018-46 21 21
E-POST: karin.ostensson@svf.se

Kansli- och ekonomichef:
PER CARLSSON, pol mag
TELEFON: 08-545 558 21
MOBIL: 070-567 12 35
BOSTAD: 08-650 44 32
E-POST: per.carlsson@svf.se

Förhandlingschef:
ANDERS LEFRELL, jur kand
TELEFON: 08-545 558 25
MOBIL: 070-418 07 99 
BOSTAD: 08-765 91 19
E-POST: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
CHRISTINA AROSENIUS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 24
MOBIL: 070-717 73 19
BOSTAD: 08-651 09 65
E-POST: christina.arosenius@svf.se

Informationschef
JOHAN BECK-FRIIS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
BOSTAD: 018-54 11 71
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman
AMELIE LOTHIGIUS, jur kand
TELEFON: 08-545 558 26
MOBIL: 070-788 70 47
BOSTAD: 08-26 25 39
E-POST: amelie.lothigius@svf.se

Ekonomiassistent
BIRGITTA LARSSON

TELEFON: 08-545 558 23
E-POST: birgitta.larsson@svf.se

Sekreterare
MARIANNE LUNDQUIST, SVS

TELEFON: 08-545 558 27
E-POST: marianne.lundquist@svf.se

Chefsekreterare
AGNETA SVENSSON, SVF

TELEFON: 08-545 558 28
E-POST: agneta.svensson@svf.se

Plusgiro:  83 80-8 Allmänna kassan
15 39 33-7 Understödsfonden

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

SVT nr 8-9 07 final  07-06-18  12.33  Sida 3



❘ ❙❚ innehåll

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  8–9 • 2007 5

    

  

❘ ❙❚ ledare  AV P ZAFF

Why fix it, if it ain’t broken? 3

❘ ❙❚ reportage  AV S FREDRIKSSON

Fullmäktigemötet 2007
Festligt, folkligt, men inte fullsatt 6

❘ ❙❚ vetenskap – granskad artikel
Litteraturstudie med fallbeskrivning 
Cowpox hos katt och människa AV N C KALTENBORN 13

❘ ❙❚ vetenskap
Artroskopi på hund och katt  AV F DANIELSSON M FL 19

❘ ❙❚ månadens epiztel 27

vilken är din diagnos? 
– Bilddiagnostik 29
– Svar 58

allmänt
Smådjursfall i Agrias skadeprövningsnämnd 
AV L GUNNARSSON 31

Nyinvigning av Täbykliniken  AV J BECK-FRIIS 35

Vaccet – referensgrupp för vaccinfrågor 
hos hund och katt AV B STRÖM HOLST OCH U WINDAHL 37

Styrelseberättelse för Sveriges
Veterinärförbund 2006 43

Verksamhetsberättelse för Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap 2006 49

disputationer
Epidemiologiska studier av Campylobacter 
hos slaktkyckling  51

Svindysenteri, immunologi och metabolism 53

Ny teknik kan ge tidig diagnos av hjärtfel 55

❘ ❙❚  insänt
Sjukdomsövervakningen på köttdjur flyttar 
in i slakten  AV A LINDBERG 56

❘ ❙❚  replik
Kort genmäle till Ulf Uddman  AV L AUDELL 57

❘ ❙❚  noterat

• Veterinär sommarpratar i Sjuhärad 39

• Varning för fästingrik sommar 39

• Råvaror till djurfoder kan innehålla gift 42

• Val av fakultetshus klart 58

• Djurskyddskontrollen i Sverige ska bli bättre 60

• Liten hund lever längre 60

in memoriam 61

in memoriam 62

förhandlingsnytt 63

kanslinytt 63

kongresser & kurser 66

❘ ❙❚ kåseri
Sprit dödar – ett inlägg 
i alkoholdebatten  AV H LOMANDER 69

SVT nr 8-9 07 final  07-06-18  12.33  Sida 5



Trots att samtliga suppleanter kalla-
des in var inte alla stolar besatta vid
årets fullmäktigemöte. Men de som
deltog gjorde det med besked. Alla
visade stort engagemang i debatter
och diskussioner. Tonen var genom-
gående trevlig och det festliga inslaget
stod krögaren för; maten på veterinä-
rernas stamställe Villa Brevik är verk-
ligen god.

SVFS ORGANISATION innebär att man håller
både årsmöte och fullmäktigemöte vilket kan var
bra att veta som bakgrund till referatet från full-
mäktige. De val som genomförs på fullmäktige
gäller råd och nämnder. Styrelse och fullmäktige-
delegater väljs genom en särskild medlemsom-
röstning efter det att de nominerade kandi-
daterna presenterats och blivit ”manglade” på
förbundets årsmöte i november. 

Fullmäktige som består av 30 delegater är det
högsta beslutande organet i förbundet och har
sitt möte under våren. Föredragningslistan till
fullmäktige innehåller delar av vad som van-
ligtvis brukar avhållas på årsmöten, det vill säga
punkter som verksamhetsberättelse, revisions-
berättelse och val till nämnder och råd, men
också ”friare” punkter som utskottsarbeten och
andra övergripande frågor som mer allmänt
berör veterinäryrket. 

CALLE HÅRD AF SEGERSTAD valdes att hålla i
”klubban” och leda förhandlingarna under de
två mötesdagarna. SVFs kanslichef Per Carlsson
utsågs till mötessekreterare. Röstlängd och
andra formalia avhandlades snabbt och lätt. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Sven-Ove
Olsson som är förtroendevald revisor. Han
hade tillsammans med en auktoriserad revisor,
Lars Bauman, granskat räkenskaperna och fun-
nit att allt var i sin ordning.

Per Carlsson tog vid och försökte på ett 
lättfattligt sätt göra delegaterna införstådda i
förbundets ekonomi och kommenterade resul-
tat- och balansräkningen. Det handlade om
finesser som att ”ha skulder till framtiden” och
liknande. Lite klokare blev nog församlingen
efter genomgången och framför allt tog man
till sig det övergripande budskapet – förbundet
har ett bättre resultat i år än förra året. För-
klaringen är en bra kapitalförvaltning som
täcker underskottet i själva verksamheten. 

– Vi har två av varandra helt oberoende pro-
fessionella kapitalförvaltare som ”konkurrerar”,
förklarade Per och tillade att det inte handlar
om att köpa och sälja aktier för att göra några
klipp, utan uteslutande om långsiktiga place-
ringar. 

– Ekonomin är bra, tidningen har till exem-
pel gett ett bra överskott trots att vi numera
tvingas betala skatt på annonsintäkter, kom-
menterade Per vidare. 
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Fullmäktigemötet 2007

Festligt, folkligt, men inte fullsatt 

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON

”Ni har en minut till på er att nominera fler kandidater…” Calle Hård af Segerstad
skötte ordförandeklubban med bravur.
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❘ ❙❚ reportage

Efter att verksamhet och ekonomi gåtts ige-
nom beviljades styrelsen ansvarsfrihet och det
var dags att hugga in på de mer aktiva delarna
av mötet.

EN BEREDNINGSGRUPP bestående av Anders
Forslid, Susanna Sternberg Lewerin, Fredrike
Ritter och Margaretha Widell hade förberett
utskottsarbetet. Delegaterna delades upp i fyra
grupper som skulle behandla varsin fråga; djur-
skyddskommitténs arbete, förtroenderådets
funktion, marknadsföring av ”varumärket” SVF
och hur man kan manifestera veterinäryrket.

GRUPPEN SOM SKULLE diskutera djurskydds-
kommitténs uppgifter redovisade först. Några
av synpunkterna som framfördes var att 
– det är viktigt att kommittén arbetar fram ett
övergripande policydokument, 
– det förs en bred debatt som syftar till att
skydda djur från lidande och sjukdom, 
– kommittén tar egna initiativ,
– kommittén består av ledamöter med olika
kompetens då det är lätt att bli ”hemmablind”.

DJURSKYDDSKOMMITTÉN består av en ordfö-
rande och sex ledamöter, samtliga förtroende-
valda, vilket är nytt. Detta innebär bland annat
att det inte längre blir möjligt för förbundets
informationschef Johan Beck-Friis att vara ord-
förande (eller ledamot) i kommittén. I de
instruktioner för djurskyddskommittén som
föreslogs för mötet framhölls dock att ”kom-
mitténs arbete ska utföras i nära samråd med
kansli och förbundsstyrelse”, vilket inbegriper
att man även fortsättningsvis ska utnyttja den
kompetens som tidigare ordföranden har i
djurskyddsfrågor. 

Den nya instruktionen för djurskyddskom-
mittén som styrelsen genom Karin Östensson
lade fram för fullmäktige godkändes utan änd-
ringar. 

Valet till djurskyddskommittén hölls dag
två. Per Michanek tillkom som nominerad och
blev invald på två år. Den nya kommittén ser
ut så här (för att få bättre kontinuitet i arbetet
har mandatperioden förlängts till fyra år med
byte av hälften av ledamöterna vartannat år).
Kalle Hammarberg tar över ordförandeposten i

Susanna Sternberg Lewerin
hade många roller under
fullmäktigemötet.

Fredrike Ritter, en av fyra delegater i årets bered-
ningsutskott.
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fyra år framåt. De övriga ledamöterna är (man-
datperiod inom parentes) Elisabeth Bademo
(2), Björn Dahlén (4), Stefan Gunnarsson (4),
Ulrika Lagerquist (2), Per Michanek (2) och
Aina Moe (4).

FÖRTROENDERÅDET var nästa ämne. Den
grupp som fick i uppgift att diskutera rådets
funktion började med att ifrågasätta rådets
syfte. Vad ska förtroenderådet göra egentligen?
Det inkommer ett fåtal ärenden varje år vilket
kan bero på att folk inte vet vad som kan
behandlas där, men det kan också tyda på att
det inte finns något behov. 

Under redovisningen framkom bland annat
att 
– det inte är fråga om en ”mindre” ansvars-
nämnd, utan ett råd som kan hjälpa till att lösa
tvister mellan framför allt medlemmar i veteri-
närförbundet,
– det kanske skulle vara bättre att ha en 
normkommitté eller liknande som arbetar med
etiska regler. 

DET FÖRSLAG till ny instruktion för förtroen-
derådet som styrelsens arbetsgrupp genom Åsa
Bergquist lade fram för fullmäktige bollades
tillbaka för att tas upp igen om ett år. 

UNDER DEN DEL av mötet som behandlade
verksamhetsberättelserna och ekonomin för
SVF och SVS framkom det som tidigare
nämnts att det är hög tid att aktivt börja dra in
pengar till förbundet. Ett sätt att förstärka eko-

Det fina vädret inbjöd till
utskottsarbeten utomhus. 
På bilden syns bland andra
Anders ”Luffar’n” Sandberg,
Maria Möller och Olle Rydell.
Samt i blå mössa, Alvin.

Det är en otroligt fin miljö
att jobba i (och ta paus i)
på Villa Brevik. Inte konstigt
att det blivit något av ett
stamställe för veterinärför-
bundet och dess föreningar.
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nomin är att göra som Tandläkarförbundet,
nämligen sälja rätten att använda förbundets
logotype enligt ett speciellt avtal. Poängen för
köparen är att SVF på detta sätt  stödjer
användningen av innehållet i olika typer av
produkter eller tjänster. Ett bra exempel på hur
det kan gå till är hur tandläkarna genom sin
logotype och en liten text på tandkrämstuben
uttrycker sitt stöd för tandkräm innehållande
fluor.  

Karin Östensson, som skrivit ner ett policy-
förslag gällande marknadsföring på det här 
sättet, påpekade att de samarbetspartners som
kan komma ifråga enbart är sådana som riktar
sig till djurägare och inte receptbelagda läke-
medel till exempel, där kunderna är veterinärer.
Fullmäktige uttryckte sig positivt till mark-
nadsföringsidén och det framkom även en öns-
kan om att man skulle öronmärka dessa ”extra”
inkomster till SVS ständigt svällande verksam-
het. 

Den fjärde gruppen hade fått i uppdrag att
diskutera olika vägar att manifestera det mång-
facetterade veterinäryrket ”jag är inte bara
djurläkare, utan djurläkare också…” som
någon uttryckte saken. Ämnet var inte föran-
lett av någon proposition som skulle behand-

las, utan enbart underlag för diskussion.  
Att frågan är stor och svår och kräver profes-

sionella insatser var alla överens om, liksom att

Här avhandlas instruktionerna till djurskyddskommittén. Deltagare var bland andra Suzanne Sandquist, närmast kameran, och 
Bo Eberhardson.

”Har jag skött mina drag
rätt nu?” Undrar SVFs ord-
förande Karin Östensson.
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det behövs en genomarbetad kommunika-
tionsstrategi. Elöd Szanto berättade livfullt om
hur han deltagit i en mediakurs genom sitt
arbete på Jordbruksverkets smittbekämpnings-
enhet.

– Det är enormt viktigt att delta i den
offentliga debatten, men det är häpnadsväck-
ande hur svårt det är att slå igenom i media-
bruset. Efter kursen sa läraren till mig att ”du
kommer aldrig att lyckas. Kanske kan media
möjligtvis nappa på din originella brytning…”,
berättade Elöd glatt, men andemeningen var
solklar; använd proffs.

EN PUNKT PÅ DAGORDNINGEN med lydelsen
”Information om SACO” låter knastertorrt,
men det var det verkligen inte. Som inledning
på fullmäktiges dag två höll SACOs ordförande
Anna Ekström ett intresseväckande anförande
om fackföreningsrörelsen i stort och om hur
SACO arbetar i olika frågor som gagnar med-
lemsförbunden och deras enskilda medlemmar.  

Hon använde Svensk Veterinärtidning som
exempel på hur väl det märks i innehållet att
det inte är den ”gemensamma fienden arbets-
givaren” som förenar medlemmarna, utan yrket
och hur det utövas. 

– Sverige skiljer sig mycket gentemot övriga
Europa gällande fackföreningarnas arbete.

Medan man i många andra länder försöker för-
hindra skeenden, ”stoppa nedläggningen”, för-
söker den svenska rörelsen att hjälpa medlem-
marna att överleva förändringar, förklarade
Anna. 

– Opinionsbildning är en av SACOs största
uppgifter och en mycket stor del av medlems-
avgifterna går till detta ändamål. Det gäller
bland annat att övertyga medborgarna om att
utbildning ska löna sig. 

DEN STORA FRÅGAN för SACO efter rege-
ringsskiftet har varit A-kassan. SACOs gemen-
samma arbetslöshetskassa (AEA) är enligt Anna
”störst, vackrast och bäst”. Hon berättade om
hur man använt sig av rena ”brännvinsadvokat-
metoderna” för att få ner avgiften med 100
kronor/månad, vilket lyckades till slut. Vid en
genomgång av vilka medlemmar som lämnat
SACO-förbunden på grund av höjning av A-
kasseavgiften visade att de flesta var över 60 år. 

Anna gjorde också församlingen uppmärk-
sam på så kallade ”fiskala illusioner”, det vill
säga att folk retar sig väldigt mycket på små,
synliga skatter, medan det som är inbakat i den
stora skatten och inte syns slinker igenom 
lättare.

Anna Ekström, ordförande i SACO, höll ett
anförande som både var roligt och informativt.

”Då var det klart med ekonomipunkterna…” Sven-Ove Olsson, revisor, och sty-
relseledamoten Elöd Szanto var nöjda med första dagens förhandlingar.
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SOM EN AV DE AVSLUTANDE punkterna på
fullmäktigemötet stod Veterinärutredningen.
Karin Östensson gick igenom alla de förslag
från utredaren som på ett påtagligt sätt kan
komma att förändra hela den veterinära verk-
samheten, såväl ekonomiskt som konkurrens-
mässigt.

Utredningen ”Veterinär fältverksamhet i nya
former” har redan och kommer även framöver
att behandlas i andra sammanhang i SVT.
Genom den diskussion som fördes efter Karins
sammanfattning kan man dock snabbt konsta-
tera att det är jourerna som kåren fokuserar på.
Vem – djurägaren, staten eller i slutändan vete-
rinären själv – ska betala? Det fanns många
infallsvinklar i den frågan. Allt ifrån hur man
kan göra nattskift till ett attraktivt välbetalt
jobb, till riskerna med att kostnadshöjningarna
för jourbesök blir så stora att lantbrukare väljer
att avliva djur i större utsträckning. Dessa 
diskussioner lär fortsätta inom veterinärkåren
långt efter det att årets fullmäktigemöte av-
slutats.  ■

En lunta som påtagligt kan komma att påverka hela veterinärkåren. Veterinär-
utredningen var självklart uppe till diskussion.

Bo Eberhardson från Kalix lät sig inte hindras av en sim-
pel flygstrejk. Ska man till Stockholm, så ska man. 15 tim-
mar på tåg, enkel resa, avskräcker inte en norrlänning.

Men det är också tåga i Jenny Ennerdal som något blek
efter en rejäl magsjuka menade att ”jag har ju blivit vald
till det här, då måste man väl försöka vara med”.

Susanna Sternberg Lewerin är inte bara mamma, hon
har epizootijour också. Tur att kvinnor kan göra många
saker på en gång, t ex äta fin fullmäktigemiddag, amma
och få samtal om en märklig hästdöd på en och samma
gång.

Sveriges Yngre Veterinärers Förenings stipendium
fortlever. När riksföreningarna lades ner överfördes de
medel som SYVF disponerade till SVFs kassa. Efter önske-

mål från SYVF beslöt fullmäktige att avsätta 100 000 i en
stipendiefond och att årligen dela ut ca 7 000 kronor i
enlighet med ungdomarnas tidigare praxis.

Mera val. Förutom till djurskyddskommittén som nämns 
i artikeln, förättades val till: valnämnden där Lars Garmer
och Cecilia Hässler Pettersson fortsätter som ordinarie
med Åsa Stafström som ersättare i två år framåt.
Beredningsutskottet för nästa fullmäktige består av
Maria Möller och Olle Rydell som ordinarie med Lars
Lannek som ersättare och nuvarande revisorerna
Sven-Ove Olsson och Lars Bauman kommer att fortsätta
granska räkenskaperna. Suppleanter är Bengt Arnedal
och Karin Lundborg.

Utdrag ur protokollet från fullmäktigemötet kommer
att publiceras i SVT efter sommaren.

Sett & Hört
…vid årets fullmäktigemöte
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Cowpoxvirusinfektion är en zoonos
som i dagsläget huvudsakligen
drabbar katt, gnagare, zoodjur 
och människa. Klinisk infektion 
ses vanligast hos katter som jagar
smågnagare. Katterna kan i sin tur
smitta människan. Sjukdomen är
troligen underdiagnostiserad då
många lindriga fall inte kommer 
till undersökning utan självläker.
Artikeln gör en litteraturstudie 
om cowpoxinfektion hos katt och
människa, och ger en fallbeskriv-
ning av cowpox hos katt. Den
utgör författarens examensarbete
för specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar.

INLEDNING
Cowpoxvirusinfektion är en zoonos. I
de flesta fall ses endast ulcerativ hudsjuk-
dom, men komplikationer med allvarliga
sjukdomssymtom förekommer (31). Det
är därför viktigt att känna till sjukdo-
men och hur den kan yttra sig både hos
människa och djur.

Under de senaste tio åren har cowpox
huvudsakligen infekterat katt, gnagare
och zoodjur som i sin tur smittat ägare
eller skötare (30). 

I augusti 2001 kom en katt till
Hallands Djursjukhus med hudföränd-
ringar på ett öra. Genom histopato-
logisk undersökning ställdes diagnosen
cowpoxvirusinfektion. Detta är en litte-
raturstudie av cowpoxvirusinfektion

med tyngdpunkten lagd på katt och
människa, samt en beskrivning av ett
fall.

HISTORIK
Cowpoxvirus har varit känt som orsak
till sjukdom hos kor och som en zoonos
i Europa sedan flera hundra år (21, 30).
Viruset har nära släktskap med variola-
virus som ger upphov till smittkoppor
hos människa (8). År 1796 inokulerade
den engelske läkaren Edward Jenner en
åttaårig pojke med cowpoxmaterial från
en infekterad mjölkerska (2). Jenner
hade observerat att människor som hade
genomgått en cowpoxinfektion var rela-
tivt immuna mot smittkoppor (5). Två

månader senare blev pojken inokulerad
med material från en smittkoppa, men
han utvecklade inte sjukdomen (2).
Jenners observationer ledde till en världs-
omfattande vaccinering (5) och utrot-
ning av smittkoppor (11) (Figur 1).

VIRUSBESKRIVNING
Cowpoxvirus finns bara i Europa och
västliga delar av Ryssland (29, 31).
Viruset tillhör genus Orthopoxvirus (26,
33) i familjen Poxviridae (31). Poxvirus-
gruppen består av stora DNA-virus som
kan ge sjukdom hos många djurarter
(22). De skiljer sig från många andra
DNA-virus genom att de replikerar i
cytoplasma där de genererar eosinofila
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FIGUR 1. Jenners observationer ledde till en världsomfattande vaccinering och utrotning
av smittkoppor, men skeptikerna var till en början många. Samtida nidteckning av James
Gillray.
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inklusionskroppar (15). Poxvirus är epi-
teliotropa och därför av störst intresse
för dermatologer. De orsakar karakteris-
tiska vesikellesioner i huden (35). Cow-
poxvirus är mycket motståndskraftiga
mot uttorkning och kan överleva i torra
krustor och hud i flera år (4, 26).
Viruset är resistent för olika temperatu-
rer och fuktighet (33), men de avdödas
av många vanliga desinfektionsmedel.
Särskilt hypokloriter är effektiva (4, 26).

VÄRDSPEKTRUM
Cowpoxvirus har ett brett värdspektrum
(31). Det är rapporterat hos t ex fåglar
(18), häst, hund, kanin, kamel, känguru,
delfin, elefant, råtta och andra gnagare
(15). Namnet till trots ses det sällan hos
kor (2, 6, 35). Reservoar för cowpox är
vilda gnagare, t ex sork och skogsmöss.
Infektionsincidensen hos vilda gnagare
varierar under säsongen. En kraftig
ökning ses under sensommar och tidig
höst (7). Hos vilka vilda gnagare viruset
cirkulerar beror på geografiskt område
(23). 

COWPOX HOS KATT
Infektionsväg
Katten infekteras vanligen via huden
genom bett från gnagare (4, 14, 16, 35)
(Figur 2). De flesta fall ses därför på sen-
sommar och höst när gnagarpopulatio-
nen är som störst (16). Oronasal smitta
kan förekomma (3, 23, 33) och smitta

från katt till katt är möjlig (3, 4), men
orsakar i regel bara subklinisk infektion
(12, 23). Katter som smittas av andra
katter kan därför serokonvertera utan
att visa kliniska symtom på sjukdom
(33). Vid oronasal smitta kan katter få
en lindrigare form av sjukdomen (33)
och försök visar att det är liten risk att
dessa katter för smittan vidare (3). Detta
kan vara en förklaring till varför cow-
poxinfektion inte finns endemiskt hos
katt (3). Under tillfrisknandet från smitta
med cowpox utvecklas immunitet med
lång duration som ger skydd mot återin-
fektion (35).

Symtom
Hos enstaka individer inskränker sig sjuk-
domen till endast en primär skada, men
flertalet utvecklar sekundära hudlesioner
efter en till tre veckor (12). Lokal virusre-
plikering förvärrar den primära skadan
och är utgångspunkt för den efterföljande
viremin (26). Denna medieras av vita
blodkroppar med virusreplikation i lym-
foid vävnad och luftvägar (23). Viruset
sprids genom lymfsystemet och ger
multipla sekundära skador (4, 33). 

Primär skada
Den primära skadan sitter ofta på
huvud, nacke eller framben (12, 26,
28). Det är en erytematös macula som
ulcererar snabbt (33). Den sekundärin-
fekteras ofta med bakterier. Följden kan

bli allt från en liten krusta till en stor
böld eller omfattande hudinfektion. Sym-
tomen är för ospecifika varför cowpox
sällan misstänks i detta läge (4). Ibland
är ödem i framben och/eller huvudregion,
purulent tårflöde samt lätt svullna lymf-
knutor de första symtomen (31).

Viremi
Den viremiska fasen varar vanligen i ca
fem dagar och kan ge lindriga kliniska
symtom (23). Under denna period kan
stora mängder virus isoleras från luft-
vägarna (2, 4, 23). 

Sekundära förändringar
Sju till tio dagar efter den primära ska-
dan utvecklas karakteristiska sekundära
hudförändringar (4, 14, 26, 33). Dessa
lesioner är ofta fler än tio och finns på
huvud och bål (14). De är hyperemiska
och inkluderar både maculae, papler
och noduli på ca 0,2–2 cm i diameter
(33). De börjar som små glatta papler
som successivt, under tre till fem dagar
(4), blir större, ulcererar och bildar väl-
avgränsade ulcerationer (4, 12) och
sedan krustor (14). Krustorna lossnar
efter tre till fyra veckor. Snart bildas ny
päls, men vissa ärr förblir hårlösa (4).
Ärren kvarstår i flera år och de syns om
katten rakas (23).

Komplikationer
Allmänna symtom är ovanliga. Mild
feber, slöhet och diarré förekommer
ibland under viremin (16). Ca 20 pro-
cent får vesikler och sår i munhålan och
på tungan (26, 31, 33) och ca 20 pro-
cent får respiratoriska symtom och kon-
junktivit (28). Letal nekrotiserande
pneumoni (18) och hydrothorax (13)
finns beskrivet. Detta är ovanliga men
allvarliga komplikationer hos katt (16,
23), men ses mer frekvent hos gepard
(4). I ett försök på kattungar, med in-
okulation av cowpox intranasalt, peroralt,
eller kutant, dog flertalet. Vid obduk-
tion var lungorna det organ som var
mest förändrat. Det allvarliga förloppet
i denna undersökning beror troligen på
kattungarnas låga ålder (37). Om kattens
immunförsvar är nedsatt kan allvarliga
sjukdomssymtom som lunginflamma-
tion utvecklas (4). I en studie visades att
antikroppar mot orthopoxvirus förekom

➤
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FIGUR 2. Katten infekteras vanligen via huden genom bett från gnagare. De flesta fall
ses därför på sensommar och höst när gnagarpopulationen är som störst.
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oftare hos katter som var seropositiva för
Feline immunodeficiency virus (FIV),
än de som var seronegativa. Detta indi-
kerar att FIV-infektion kan öka känslig-
heten hos katter för orthopoxvirus (32).

Differentialdiagnoser
Differentialdiagnoser kan vara kattbett,
loppallergi, dermatofytos, ytlig pyodermi
(14, 24), kontaktirritation (16), miliär
dermatit, eosinofila granulom (1, 24),
autoimmuna sjukdomar (16), samt neo-
plasi (24), oftast mastcellstumör eller
lymfom (26). Virusinfektioner som FIV,
herpesinfektion eller calicivirusinfektion
är andra möjliga differentialdiagnoser
(16).

Diagnostik
Den kliniska bilden är ganska typisk och
bör ge god vägledning i diagnosställan-
det (31). Definitiv diagnos fastställs med
histologi, elektronmikroskopi, PCR-tek-
nik, serologi eller virusodling (4, 25, 26).

Histologi
Vid histologisk undersökning kan man
se karakteristiska förändringar i skadad
hud och krustor som färgats med hema-
toxylin-eosin (HE) (31). Epitelhyperplasi
och hypertrofi ses i skadans periferi med
multilokulär vesikelbildning och ulce-
rering mot centrum. Många infekterade
celler innehåller intracytoplasmatiska
eosinofila inklusionskroppar (Figur 3).
Dessa kan vara svåra att se efter en
utbredd bakteriell infektion eller i om-
råden under avläkning. Immunofärg-
ningstekniker kan göra diagnos möjlig i
sådana fall (4). Med histopatologi ställs
diagnos i ca 60 procent av fallen, men
metoden är av mindre värde om provet
tas från områden som är under läkning
(1). Biopsier ska därför tas från över-
gången mellan frisk och sjuk vävnad på
en nyligen uppkommen hudförändring
(33).

Elektronmikroskopi
I minst 70 procent av fallen kan en pre-
sumtiv diagnos ställas vid undersökning
av krustor i elektronmikroskop. Torkade
krustor kan sändas till laboratoriet med
post utan transportmedium (4). Man
kan göra en negativ kontrast av vesikel-
innehållet eller ett homogenat av krustor.

Karakteristiska fynd för orthopoxvirus
är tegelstensformade viruspartiklar där
proteiner på ytan är ordnade i ett särskilt
mönster som skiljer sig från till exempel
parapoxvirus. Negativ kontrastering
kommer därför att ge information om
virusets tillhörighet på familj- och
genusnivå (31). Elektronmikroskopi är
en snabb och mycket användbar metod
för att undersöka virala hudinfektioner,
men metoden visar bara att det finns
orthopoxvirus i vävnaden. PCR-teknik i
kombination med restriktionsenzym-
analys kan visa vilket orthopoxvirus det
är (25).

Virusisolering
Virusisolering är den känsligaste meto-
den för att ställa diagnos (4). Denna
metod upptäcker virus i 89 procent av
fallen (1). Isolering och odling är nöd-
vändigt om man önskar en exakt klassi-
ficering och undersökning av virusets
egenskaper. Torra krustor eller fruset
vesikelinnehåll sänds då till laboratoriet
(31). Cowpox kan odlas i många olika
cellkulturer (4). Mycket använt är ap-
njurceller där cytopatogena effekter 
ses efter 24–48 timmar (31). Ympning

av virus på chorioallantois-membran
(CAM) på embryonerade hönsägg är en
bra metod för virusodling, men kräver
speciallaboratorier (31, 33). Andra ortho-
poxvirus samt vissa herpesvirus kan
också ge lesioner på CAM, men cowpox
ger karakteristiska hemorragiska lesioner
(21, 31).

Serologi
En rad serologiska metoder kan använ-
das för att påvisa antikroppar mot ortho-
poxvirus (4, 31). Olika typer av ELISA
är också utvecklade (1, 4, 31). En sti-
gande titer kan hittas, men då cowpox
inte är endemisk i kattpopulationen
innebär detta att incidensen av cowpox-
antikroppar är låg (5) och således kan
det räcka med en positiv titer för att
konfirmera diagnosen (1). Antikropps-
titrar är ofta positiva redan när katten
kommer för undersökning och förblir
positiva i upp till sex månader (1). Detta
gör retrospektiv diagnostik möjlig (33,
34). Serologi kan dock inte användas för
att skilja cowpoxvirus från andra ortho-
poxvirus. Orsaken är det nära antigena
släktskapet mellan olika orthopoxvirus
(33). ➤
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FIGUR 3. Hudbiopsi från katt med cowpox-infektion. Biopsin visar acidofila cytoplas-
matiska inklusionskroppar typiska för poxvirusinfektion. HE-färgning, förstoring ca 200
gånger.
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Behandling
Det finns ingen specifik behandling.
Behandlingen är understödjande och
symtomatisk (4, 14). Sekundära bakte-
riella infektioner behandlas med anti-
biotika (4, 14), samt lokala antiseptiska
preparat i två till tre veckor (33). Vid
klåda kan krage eller tassbandage använ-
das (31). Det är viktigt att få katten att
äta, men detta är ibland svårt på grund
av smärtande skador i munhålan (33). I
allvarliga fall och speciellt fall med diarré
kan intravenös vätsketerapi vara indike-
rat (31). Cidofovir har visat sig vara
aktivt mot cowpox i cellkulturer, men
användning på katt är inte rapporterad
(12). Användning av kortikosteroider är
kontraindicerad och kan leda till ut-
veckling av systemisk sjukdom (4, 6, 14,
33). Inget effektivt vaccin finns (4, 31),
men vaccinering med vaccinavirus kan
provas på till exempel värdefulla djur i
djurparker (4, 12). Vaccinavirus är
använt till exempel på elefanter i zoo för
att skydda dessa mot cowpoxinfektion
(4, 31). Katter är emellertid dåligt mot-
tagliga för vaccinavirus och den immu-
nologiska effekten är inte klarlagd (31).
Behandling av värdefulla exotiska katter
med hyperimmunserum har föreslagits,
men serumet är svårt att få tag på och
effekten dessutom inte klarlagd (1).

Prognos
Prognosen är god förutsatt att katten inte
är immunsupprimerad (1). Har viruset
spritts till inre organ är prognosen dålig
(4).

COWPOX HOS MÄNNISKA
Smittorisk
Det första fallet av cowpoxinfektion hos
människa smittad från katt beskrevs i
England 1985 (15, 29, 35). Vid human
cowpox kommer smittan idag i huvud-
sak från katter (5, 16). Det finns dock
fall där även människa liksom katt har
blivit smittad av gnagare (5, 15, 27).
Över hälften av humanfallen kan spåras
tillbaka till en infekterad katt (2, 23, 25).
Med tanke på hur många katter som
finns och den nära kontakt många katt-
ägare har med sin katt är dock smitto-
risken liten (5). Risken för zoonotisk
överföring av cowpox finns särskilt för
människor med nedsatt immunförsvar,

barn och äldre (4, 33). Incidensen av
human cowpox är inte känd, men tro-
ligtvis låg (6, 23). 

Liksom för katt ses infektionen hos
människa oftast på hösten, vilket troli-
gen reflekterar kontakten med smittade
katter och smågnagare (23). Det finns
ingen ålder eller könspredisposition,
men det finns en tendens till fler fall hos
flickor under tolv år (23). 

Symtom
Infektionsvägen är vanligen via skadad
hud i ansikte och på händer (22, 23, 29,
31). Cowpox är lite patogen för männi-
ska och i de flesta fall ses endast en eller
få lokala hudlesioner på infektionsplat-
sen (22, 31). I 72 procent av fallen är
skadan solitär (15).

Multipla lesioner kan ses vid auto-
inokulation (8) eller spridning via lymf-
systemet (15). Den kliniska bilden 
hos människa är karakteristisk (28) och 
kännetecknas av en papel som vanligen
debuterar fem till sju dagar efter exposi-
tion (10, 22). Denna övergår snabbt till
en vakuolär och sedermera pustulär för-
ändring, som är navlad och hyperemisk
i periferin (10). Lesionen är många
gånger smärtande (22, 23). Den liknar

makroskopiskt den klassiska vaccina-
tionskoppan (10, 22).

Pusteln efterföljs av ulceration och
krustabildning efter ca två veckor (22).
Lymfangit och lymfadenit är vanligt.
Feber, trötthet och försämrat allmäntill-
stånd förekommer (10, 22). Ofta hittar
man multipla förändringar på händer,
fötter och i ansiktet (Figur 4). Ögon-
engagemang har också rapporterats.
Förändringarna läker ut spontant (10). 
I regel har skadan läkt på sex till åtta 
veckor, men då med permanent ärrbild-
ning (22). Generalisering av infektionen
påminner om smittkoppsinfektion och
är beskrivet vid Dariers sjukdom och vid
atopisk dermatit (15). Ett dödligt fall av
cowpox hos en immunsupprimerad
patient med astma och atopisk dermatit
finns beskrivet 1990 (36). En 18-årig
man blev smittad av sin katt. Han fick
poxvirusutslag över hela kroppen och
dog av lungembolism under behand-
lingen (11).

Smittskydd
För att inte bli smittad rekommenderas
god hygien och engångshandskar vid
hantering av misstänkta cowpoxfall.
Man bör undvika att smittat material
kommer i kontakt med sår i huden eller
ögonen (31). Immunisering med smitt-
koppsvaccin kan troligen inte skydda
mot infektion och utveckling av den
primära skadan, men kan eventuellt för-
hindra en mera allvarlig infektion (2, 4). 

Behandling
Behandlingen på människa är symtoma-
tisk med icke steroida läkemedel och
kirurgisk avlägsning av nekrotiskt mate-
rial (15). Sårbehandling med antiseptiska
preparat liksom ett skyddande bandage
för förhindrande av autoinokulation är
också använt (9). Antibiotika kan be-
hövas vid sekundära bakteriella infektio-
ner. Sängvila krävs i regel för barn där
infektionen ofta är mer allvarlig (15). I
allvarliga fall kan även antivaccina
immunglobulin provas (15, 17, 19).
Teoretiskt kan användning av antivirala
läkemedel som acyclovir, ribavirin eller
ganciclovir diskuteras eftersom de har
effekt på andra DNA-virus. Effekten på
cowpoxvirus är dock inte klarlagd (15,
19). Behandling med cidofovir, en viral

➤
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FIGUR 4. Multipla förändringar i ansiktet
hos en människa som smittats av cowpox
via hantering av en infekterad vild råtta,
som hittats sjuk och vårdades av patienten.
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DNA-polymerasinhibitor, för patienter
med generell sjukdom har diskuterats,
men användningen begränsas av en
direkt renal tubulär toxicitet (17).

Differentialdiagnoser
Differentialdiagnos hos människa inklu-
derar flera kutana virusinfektioner (15),
däribland herpes simplex och parapox
samt antrax (25).

FALLBESKRIVNING
I augusti 2001 kom en kastrerad euro-
peisk korthårshankatt på drygt tre år in
till Hallands Djursjukhus. Katten var
känd för att jaga smågnagare. Ägaren
sökte hjälp på djursjukhuset på grund av
en hudförändring på kattens högra öra.
Öronlappen var kraftigt inflammerad
med en förtjockad öronbas. Katten söv-
des med medetomidin (Domitor®) och
ketamin (Ketalar®) för undersökning
och behandling av såret som först trod-
des vara en kraftig bakteriell infektion
efter misstänkt bitskada. Sårområdet
blev rakat, tvättat och behandlat lokalt
med kräm innehållande betametason
och neomycinsulfat (Celeston valerat
comp®). Katten fick även injektion med
amoxicillin (Bimoxyl®) och carprofen
(Rimadyl®). Då katten inte var bättre
efter två dagars behandling på djursjuk-
huset sövdes den igen för att ta hud-
biopsier. Efter biopsitagningen fick katten
en engångsinjektion med kortikosteroid
(Fluvet®) på grund av en kraftig svull-
nad kring såret och klindamycin
(Clindabuc®) sattes in som allmänbe-
handling per oralt. Ytterligare tre dagar
senare var katten bättre och åkte hem
med klindamycinbehandling i avvaktan
på provsvar från laboratoriet Biovet. Den
patologisk-anatomiska diagnosen var en
ulcerös pyogranulomatös dermatit och
follikulit med acidofila cytoplasmatiska
inklusionskroppar typiska för poxvirus-
infektion. Vid återbesök tio dagar efter
hemgång (Figur 5) hade förändringarna
spridit sig lite, men katten var samman-
taget mycket bättre. Svullnaden hade
börjat gå ned och pyodermiföränd-
ringarna hade torkat upp. Behandling
med klindamycin fortsatte ytterligare
två veckor i hemmet. Skadan läkte suc-
cessivt. Vid återbesök i februari 2002
var örat helt återställt.

DISKUSSION
Det beskrivna fallet är i många avseen-
den ett typfall för cowpox. En jaktkatt
söker vård för en ulcerativ hudföränd-
ring i huvudregionen. Cowpox borde i
detta fall ha funnits med på differential-
diagnoslistan, men då så inte var fallet
behandlades katten inkorrekt med korti-
son, vilket kunde ha förvärrat sjukdomen.

Det är troligt att incidensen av cow-
pox hos både människa och katt är
underrapporterad (35). Diagnosen hos
människa kan förbises på grund av att
skadan självläker (36) eller beroende på
bristande kunskap (28). Hemorragiska
ulcera med erytem som inte svarar på
antibiotikabehandling indikerar möjlig-
heten för cowpoxvirusinfektion. Nära
kontakt med husdjur, framför allt katt,
stärker misstanken (25). Den viktigaste
differentialdiagnosen är herpes simplex-
virusinfektion (22). Vid herpesvirusin-
fektion är det ofta en sjukdomshistoria
med reaktivering av hudlesioner och
dessa är inte hemorragiska. Parapox-
virusinfektion har hudförändringar av
mer granulomatös karaktär och de är
inte smärtande. Vesiklar förekommer inte
och komplikationer är ovanligt. Antrax
är i regel inte smärtsamt och har ett
snabbare förlopp (15). 

Att diagnosen cowpox inte ställs hos
katt kan bero på att de flesta cowpox-
infektioner är lindriga och hudlesionerna
döljs av en tät behåring (35). De flesta
katter tillfrisknar dessutom spontant
inom några veckor (31) och många
kommer därför inte till veterinär.
Orthopoxvirusantikroppar har hittats
hos katter som aldrig haft en uppenbar
cowpoxinfektion (35). I en studie i
Västnorge på 217 katter var prevalensen
av antikroppar mot orthopoxvirus 10,1
procent (32).

Bristande kunskap hos veterinären
kan vara en orsak till att rätt diagnos
inte ställs. Det är många gånger katter
med sekundärlesioner som föranleder
veterinärkonsultation vid cowpoxvirus-
infektion (31). Anamnesen är viktig då
den inte sällan innehåller en historia om
ett litet sår lokaliserat till framdelen på
katten (31). Sekundärlesioner kan för-
växlas med t ex miliär dermatit som ses
vid bland annat fodermedelsöverkäns-
lighet, dermatofytos och loppor. När
större ulcera bildas kan dessa förväxlas
med eosinofila granulom eller neoplasi.
Ibland kan ovanliga fall av cowpox ses
med bara ulceration i eller kring mun-
nen utan hudlesioner (16). I sådana fall
kan t ex calicivirusinfektion eller kon- ➤
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FIGUR 5. Vid återbesök tio dagar efter hemgång hade förändringarna spridit sig lite hos
fallbeskrivningens katt, men katten var sammantaget mycket bättre.
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taktirritation vara differentialdiagnoser.
I ett annat beskrivet atypiskt fall var kat-
tens ben värst drabbade av hudlesionerna
och trampdynorna förstörda (20). Diffe-
rentialdiagnoser i ett sådant fall är t ex
kontaktdermatit eller autoimmuna sjuk-
domar. Då skadorna vid cowpox ofta
sekundärinfekteras av bakterier kan
många fall tolkas som kattbett eller ytlig
pyodermi.

Efter 1980 vaccineras inte längre
människa mot smittkoppor förutom i
några länder och under mycket speciella
omständigheter (31). Avbrytande av
vaccination mot smittkoppor kan ha lett
till sänkt immunitet mot andra ortho-
poxvirus inkluderat cowpox (5). Man
kan därför förvänta sig ett ökat antal fall
av cowpox hos människa, då skyddet
från vaccineringen varar i ca 20 år (15).
Detta kan vara viktigt speciellt för barn
som ofta har nära kontakt med katter
(24) samt för veterinärer och andra som
jobbar med sjuka katter (35). Det finns
ett fall beskrivet där en djursjukvårdare
troligen blev smittad efter rivsår från en
cowpoxsmittad katt (34).

I dag ses ett ökande antal uppmärk-
sammade fall av cowpoxinfektioner hos
katt (3). De senaste åren har man även
sett ett ökande antal humanfall (9). Om
det beror på avbrytande av vaccineringen
mot smittkoppor eller ökad uppmärk-
samhet kring sjukdomen är inte klarlagt
(36). Det diskuteras också om cowpox
kan bli en viktigare zoonos på grund av
ökad prevalens av AIDS och ökande
antal patienter som är iatrogent immun-
supprimerade (34). Man bör därför ha
cowpoxvirus på sin differentialdiagnos-
lista vid hudsjukdom hos katt och män-
niska och vara uppmärksam på virusets
zoonotiska natur (31).

SUMMARY
Cowpox virus infection in cats and
humans
In autumn 2001, a case of cowpox in-
fection was seen on a domestic cat in
Hallands Djursjukhus. The diagnosis was
confirmed by a skin biopsy. Wild rodents
are reservoirs for cowpox virus and disease
is mostly seen in cats. Most probably,
there have been unreported cases in
domestic cats as well as humans and it is
likely that occasional reports of feline and

human cowpox virus infection underesti-
mate the true incidence.

Cowpox virus infection should be con-
sidered as a differential diagnosis when
ulcerative dermatitis is seen in domestic
cat and humans. Glucocorticoids are
contraindicated and should be used with
care in unknown cases of skin lesions 
in humans and cats. Concern has been 
raised as to whether discontinuation of
smallpox vaccine would cause an increase
in cowpox virus infection in humans. 

This is a literature survey on cowpox
virus infection in cats and humans, with
a case report of cowpox virus infection in
a cat.
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Artroskopi är en möjlighet som
används av ortopedkirurger för att
diagnostisera och behandla ledpro-
blem. Ett antal erfarna smådjurs-
kirurger från de nordiska länderna
har här sammanställt fakta om
instrumentering och teknik, liksom
indikationer för artroskopi i olika
leder hos hund och katt.

INLEDNING
Vid diagnostik av skador och sjukdomar
i leder är grunden alltid en noggrann
anamnes, allmän och ortopedisk klinisk
undersökning samt röntgenundersök-
ning. Vidare undersökningar med ultra-
ljud, magnetkamera (MRI) eller datorto-
mografi (CT) kan också vara indicerade.
Artroskopi är en ytterligare möjlighet
som används av ortopedkirurger för att
diagnostisera och behandla ledproblem.
Med hjälp av artroskopi kan kirurgen
avgöra skadans typ och svårighetsgrad
(Figur 1). En mer noggrann och exakt
diagnos kan ställas än med andra metoder
eftersom de intraartikulära strukturerna
kan visualiseras under förstoring, och de
mycket små dimensionerna på artro-
skopet gör det möjligt att undersöka alla
delarna av leden. När en diagnos har
ställts artroskopiskt övergår operationen
vanligen till att man även behandlar de
patologiska förändringarna med hjälp av
speciella instrument avsedda för artro-
skopisk kirurgi. 

En dansk kirurg, Severin Nordentoft,
var 1912 den första humana kirurg som
publicerade en artikel där artroskopi av

knäleden beskrevs. Men inte förrän på
1960-talet hölls de första humana artro-
skopikurserna. Sedan det tidiga 1990-
talet har intresset för och användningen
av artroskopi ökat dramatiskt. På human-
sidan utförs artroskopisk kirurgi rutin-
mässigt i så gott som samtliga leder.

Artroskopi på hund och katt kom
igång sent. Många respekterade veteri-
nära ortopedkirurger ansåg att artroskopi
inte kunde utföras på de små hundle-
derna, och att tekniken var onödig. Den
skeptiska inställningen till metoden
gjorde att ett fåtal kirurger försökte sig
på att utföra artroskopi. Man stötte på

stora tekniska problem som avskräckte
från vidare försök. Det var inte förrän
van Bree och van Ryssen i början av
1990-talet beskrev sina framgångar med
artroskopi av armbågs- och bogleder på
hund, som intresset vaknade och
utvecklingen av smådjursartroskopin
tog fart.

Svårt bemästra tekniken
En stor svårighet för kirurgen har varit,
och är fortfarande, att lära sig bemästra
den artroskopiska tekniken. Vid artro-
skopi visualiseras leden med en två-
dimensionell bild på en bildskärm.

FREDRIK DANIELSSON, leg veterinär, Dipl ECVS, MORTEN DEVOR, DVM, (avliden),
OLE FRYKMAN, leg veterinär, specialist i kirurgi, SUNE JERRE, leg veterinär, specialist i
hundens och kattens sjukdomar, JARMO RINTASALO, DVM, JAN RÄIHÄ, DVM, PhD,

LENNART SJÖSTRÖM, leg veterinär, Dipl ECVS och HENRIETTE STRØM, DVM, PhD.*

Artroskopi på hund och katt

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Med hjälp av artroskopi kan kirurgen avgöra skadans typ och svårighetsgrad.
En mer noggrann diagnos kan ställas än med andra metoder eftersom de intraartikulära
strukturerna kan visualiseras under förstoring.
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Kirurgen ser på bildskärmen och inte
direkt på vävnaderna och sina egna 
händer såsom vid konventionell kirurgi.
Hantering och manipulering av vävna-
derna sker på ett visst avstånd från
kirurgens händer via instrument som
inte ger direkt vävnadskänsla. Kirurgen
”ser” med optiken i den ena handen och
arbetar med de kirurgiska instrumenten
i den andra, samtidigt som skeendet
observeras på bildskärmen. Denna så
kallade trianguleringsteknik är svår att
bemästra. Insynen försvåras av att hun-
dens leder är små, och flera leder, fram-
för allt knäleden, har mindre fri ledhåla
än motsvarande humana leder.

Artroskopiska färdigheter måste trä-
nas upp genom övning. Det är inte för-
rän ganska nyligen som den normala
artroskopiska anatomin i hundens leder
har beskrivits. Det är en utmaning att
lära sig känna igen de olika anatomiska
strukturerna och de normala anatomiska
variationerna, och att skilja dem från
patologiska förändringar. Definitio-
nerna av de patologiska förändringarna
är fortfarande delvis under debatt inom
veterinärmedicinen, liksom vilka slut-
satser som ska dras beträffande lämplig
behandling. Kunskapen om patologiska
förändringar i leder har ökat kraftigt på
grund av de diagnostiska möjligheter
som den artroskopiska tekniken ger.
Några av de vanligaste skadorna som 
ses vid artroskopi är inflammationer i
synovialmembranet (synovit), tillväxt-
rubbningar, ligamentskador, främmande
kroppar samt skador och degenerativa
förändringar i ledbrosket. 

Komplikationer
Vartefter de artroskopiska metoderna
och instrumenteringen utvecklats och
förfinats har stort intresse riktats mot de
komplikationer som kan vara förknip-
pade med tekniken som sådan och med
handhavandefel på grund av den tillhö-
rande upplärningskurvan.

Även om komplikationer till artro-
skopi är ovanliga så förekommer de. De
vanligaste problemen är orsakade av
bristande erfarenhet hos kirurgen vilket
kan leda till skador på ledbrosk eller
ansamling av spolvätska i periartikulära
vävnader, eller oförmåga att identifiera
skadade vävnader. Vid felaktig hante-

ring kan delar av de finkalibriga instru-
menten lossna i leden. Osteonekros har
rapporterats som följd av ökad värme i
leden eller förändrade belastningsförhål-
landen efter meniskektomi.

Överlägsen visualisering
Nästan alla leder kan undersökas med
artroskopi, men bog-, armbågs-, höft-,
knä- och haslederna är de mest under-
sökta. Artroskopi i stället för traditionell
artrotomi ger en överlägsen visualisering
av vävnaderna och därmed möjlighet till
mer specificerad diagnostik och riktad
behandling. Idag finns olika artrosko-
piska kirurgiska metoder beskrivna för
en lång rad förändringar. Artroskopin är
minimalt invasiv, vilket orsakar mindre
vävnadstrauma, mindre postoperativ
smärta, snabbare läkning och bättre
långsiktigt resultat.

INSTRUMENTERING OCH TEKNIK
Flera medicinteknikföretag såsom
Arthrex, Dr Fritz, Dyonics, Smith &
Nephew och Wolf tillverkar små endo-
skop och instrument för artroskopiska
ingrepp i små leder.

Artroskop
Ett modernt artroskop är ett tunt stelt
endoskop. Det består av en yttre metall-
hylsa som innehåller dels en yttre fiber-
optisk del som transporterar ljus från
ljuskällan in i leden, dels en serie av
optiska linser som skapar en bild som
fångas upp av artroskopikameran.
(Figur 2).  

Det finns artroskop med en bildvin-

kel på mellan 0 och 70 grader. 30 gra-
ders bildvinkel används mest vid små-
djursartroskopi.

Diametern på de artroskop som
används vid smådjurskirurgi varierar
mellan 1,9 och 2,7 mm. Längden på
artroskopet väljs beroende på den led
som ska undersökas. 

Ett artroskop är ett känsligt optiskt
instrument som måste skyddas från böj-
ning och slag vid undersökningen.
Objektivet måste skyddas från vassa och
roterande instrument. Moderna artro-
skop kan oftast autoklaveras, men vissa
tillverkare förordar kallsterilisering.

Ljuskälla
Ljuskällan skapar det ljus som via en
fiberoptisk kabel och fiberoptiken i
artroskopet lyser upp leden. Lamporna
är av typ halogen eller xenon som ger ett
stort ljusutbyte. 

Kamera
Kameran ansluts till artroskopet med en
adapter. En- eller trechipkameror samt
kameror med andra digitala tekniker
finns. Vissa kameror kan autoklaveras,
men oftast skyddas kameran av en
särskild steril ”plastkondom”. Kamera-
bilden överförs via en styrenhet till en
högupplöst monitor som ger kirurgen
en mycket detaljerad bild av strukturerna
i leden.

Dokumentation
Bilder från undersökningen kan sparas
på datanätverk, digitalt bildkort, video-
bandspelare eller DVD-skiva.

➤
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FIGUR 2. Artroskop, 24 mm optik med hylsa. Artroskopet består av en yttre metallhylsa
som innehåller dels en yttre fiberoptisk del, dels en serie av optiska linser.
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Vätskepump
Vanligen utförs artroskopi med spol-
vätska i leden, fysiologisk natriumklorid
eller Ringerlösning. Vätskeflödet avlägs-
nar blod och borttagen vävnad från
leden vilket ger en klar bild. Vätskan
förs in i leden med ett visst tryck för att
leden ska spännas ut och blödningar
motverkas. Inflödet av vätska sker van-
ligen via den hylsa som omger själva 
artroskopet under undersökningen. För
att skapa ett vätskeflöde genom leden
behövs en avflödeskanyl. Övertrycket
skapas av en tryckmanschett runt vätske-
påsen eller av en särskild artroskopi-
pump.

Handinstrument
Olika instrument kan föras in i leden
genom en instrumentportal. Prober
används för att palpera strukturerna i
leden och avgöra deras kvalitet. Grip-
tänger används för att avlägsna lösa väv-
nadsbitar eller andra föremål i leden.
Bitande tänger används för att avlägsna
skadade vävnader, såsom ett rupturerat
korsband eller skadade delar av en
menisk. Biopsitänger används för att ta
vävnadsprover. Även särskilda knivar och
saxar för artroskopiskt bruk används lik-
som små kyretter för att debridera brosk
eller ben. 

Shaver
En shaver är en elektrisk eller tryckluft-
driven fräs som med hjälp av olika skär-
blad används för att avlägsna mjuka eller
hårda vävnader från leden. Shavern är
kopplad till en suganordning som suger
ut den avverkade vävnaden ur leden.

Elektrokauter och radiofrekvens-
utrustning
Elektrokauter kan användas för att stoppa
blödningar i leden. Radiofrekvensutrust-
ning kan med olika inställningar och
tillbehör användas till olika ändamål.
Vävnader i leden, t ex korsbandsrester
eller skadade meniskdelar, kan avlägsnas
genom att vävnaden omvandlas till kol-
dioxid och vatten. Med andra inställ-
ningar och prober ger radiofrekvensbe-
handling denaturering och krympning
av ledkapseln, vilket används t ex i bog-
leden vid ligamentskador. Radiofrekvens-
utrustning måste användas med försik-

tighet för att inte orsaka värmeskador i
omgivande friska vävnader. 

Teknik
Patienten förbereds såsom för andra
kirurgiska ingrepp. Håret klipps, huden
steriltvättas och patienten placeras på
operationsbordet så att leden blir lätt
åtkomlig. Ibland används så kallad
”hanging limb”, vilket innebär att benet
fixeras i taket och patientens vikt
används för att vidga leden. Denna posi-
tion gör det möjligt att komma åt vissa
leder, framför allt bogleden, från flera
håll. 

För varje led finns flera tänkbara por-
taler för artroskopet, utflöde av vätska
och införande av kirurgiska instrument.
Portalerna väljs utifrån den tilltänkta
åtgärden, och det blir ofta nödvändigt
att byta portal vartefter operationen
fortskrider. 

Leden punkteras med en tunn kanyl,
ofta 0,8 x 40 mm. 5–10 ml spolvätska
injiceras i leden för att spänna ut ledhå-
lan. Troakaren eller artroskophylsan förs
in i leden och artroskopet kopplat till
kameran förs in i hylsan. Vätskeflödet
kopplas på och undersökningen kan
börja. 

Instrumentportalen väljs utifrån det
aktuella ingreppet. Ofta sätts en kanyl
in i leden under observation via artro-
skopet. En liten öppning skapas i led-
kapseln med ett skalpellblad nr 11 intill
nålen. En instrumenthylsa förs in
genom hålet och genom denna de kirur-
giska instrumenten. 

Det är viktigt att ha ett standardiserat
undersökningsprotokoll för varje led så
att alla strukturer i leden alltid under-
söks. Vid bedömningen av graden av
patologiska förändringar är det värde-
fullt att använda ett graderingssystem. 

Långtidsverkande lokalbedövnings-
medel (Marcain) används som del av
smärtlindringen, liksom allmänbehand-
ling med opiater som del av premedici-
neringen. Postoperativt ges icke-steroida
antiinflammatoriska läkemedel, samt
ofta glukosaminpreparat. Fysioterapi är
nästan alltid en viktig del av behand-
lingsregimen vid ledskador. Rehabilite-
ringen påbörjas sju till tio dagar efter
ingreppet.

ARTROSKOPI AV BOGLEDEN
Bogleden är en av de leder inom små-
djurskirurgin där artroskopi är mest
använd (Figur 3). Vid många undersök- ➤
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FIGUR 3. Bogleden är en av de leder inom smådjurskirurgin där artroskopi är mest
använd. Normal bicepssena i bogleden.
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ningar och åtgärder i leden ger artroskopi
bättre möjligheter och innebär mindre
trauma mot leden än konventionell
öppen kirurgi. Standardportalerna är två
portaler lateralt i leden, men även kra-
niala och kraniomediala portaler används.

Ett stort antal indikationer för
bogledsartroskopi finns beskrivna i litte-
raturen, och med ökad erfarenhet kan
allt fler av ingreppen utföras. Diagnos-
tiska undersökningar vid diffusa bogleds-
problem samt diagnos och behandling av
osteokondros är vanligt förekommande.
En annan indikation för bogledsartro-
skopi är tenotomi av bicepssenan vid
skador på senan eller vid kronisk teno-
synovit i bicepssenskidan. Ibland före-
kommer ofullständig slutning eller
avlossning av det kaudala glenoida ossi-
fikationscentrat, och det lösa ben-brosk-
fragmentet kan avlägsnas artroskopiskt
(Figur 4–5). Skador på ledkapsel eller de
mediala eller laterala glenohumerala
ligamenten eller den intraartikulära
senan till musculus subscapularis kan ge
instabilitet i bogleden. Dessa skador kan
diagnostiseras med hjälp av artroskopi.
Artroskopisk kirurgisk rekonstruktion
av rupturerade ligament är komplicerade
ingrepp, men kan utföras efter särskild
utbildning. Lindrigare skador kan be-
handlas med hjälp av en radiofrekvens-
prob (radiofrekvensinducerad termisk
kapsulorhafi). Erfarenheterna är ännu
begränsade av denna typ av behandling.

ARTROSKOPI AV ARMBÅGSLEDEN
Armbågsleden anses vara den led där det
är lättast att använda artroskopi för dia-
gnostik och behandling. Indikationerna
inkluderar diagnostik och behandling av
inflammatoriska, neoplastiska, trauma-
tiska, utvecklingsbetingade och degenera-
tiva ledsjukdomar. Biopsier kan lätt tas
med särskild biopsitång och kan ge vär-
defull information för diagnostiken.

De mest förekommande indikatio-
nerna för artroskopi av armbågsleden är
utvecklingsbetingade och degenerativa
sjukdomar, såsom fragmentering av pro-
cessus coronoideus (Figur 6), osteokon-
dros, ununited anconeal process och
osteoartros. 

Artroskopi kan användas för att visua-
lisera en fraktur av humeruskondylerna
under reponering och fixation, vilket gör

det möjligt att använda en mindre trau-
matisk operationsteknik. Vid artroskopi
av armbågsleden på äldre patienter före-
ligger ofta omfattande degeneration av

ledbrosket och tecken på en kraftig kro-
nisk inflammation som leder till ytterli-
gare degradering av brosket. Mycket
ofta påvisas lösa benfragment i leden.  

➤
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FIGUR 4. Röntgenbild av bogled på en två år gammal flat coated retriever. Bilden visar
ofullständig slutning av det kaudala glenoida ossifikationscentrat.

FIGUR 5. Artroskopisk bild av den kaudala delen av skapulas ledyta med löst osteokond-
ralt fragment, hos samma flat coated retriever som i Figur 4.
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När en korrekt och detaljerad diagnos
har fastställts kan också en optimal
behandling sättas in. Lösa fragment av
ben och brosk avlägsnas med olika hand-
instrument. Med en shaver avlägsnas
död och skadad brosk- och benvävnad
ner till vaskulariserat subkondralt ben,
eftersom blodförsörjning är en förutsätt-
ning för att få en läkning till stånd.
Leden spolas kraftigt för att avlägsna
inflammatoriska mediatorer.

ARTROSKOPI AV HÖFTLEDEN
Artroskopi av höftleden är vanligtvis
inte så komplicerad som det kan förefalla.
Trots att leden ligger djupt under flera
muskellager, är den förhållandevis lätt
tillgänglig artroskopiskt. Detta är spe-
ciellt fallet hos unga hundar med uttänjd
ledkapsel på grund av subluxation
sekundärt till höftledsdysplasi. Emeller-
tid kan överviktiga hundar, mycket små
hundar eller katter, eller djur med grav
osteoartros i leden vara en utmaning.

De flesta områden i leden kan visua-
liseras från en lateral gemensam portal.
De strukturer som kan undersökas är
ligamentum teres, brosket på caput
femoris och acetabulum, labrum, syno-

vialmembranet och kraniala och kaudala
ledfickorna.

En vanlig indikation är att utvärdera
förekomsten av patologiska förändringar
i ledbrosket för att därmed kunna välja
lämplig behandlingsform för höftleds-
dysplasi. Erosioner i ledbrosket kan t ex
exkludera triple pelvic osteotomy, TPO,
som en teknik för behandling av unga
hundar med subluxation av höftleden.

Efter en traumatisk luxation av höft-
leden kan leden ibland vara svår att
bibehålla i läge efter reponering. Orsaken
kan vara en avulsionsfraktur av ligamen-
tum teres. Påvisandet av denna och sam-
tidigt avlägsnande av benfragmentet kan
göras artroskopiskt.  Emellertid bör man
notera att en söndersliten ledkapsel
avsevärt försvårar möjligheten att fylla
ut ledutrymmet med spolvätska.

Ytterligare indikation kan vara att på-
visa om det finns en dislokation mellan
fragmenten vid intraartikulära frakturer
före och/eller efter en kirurgisk åtgärd.
Även inspektion i samband med upp-
följning är av värde.

ARTROSKOPI AV KNÄLEDEN
När veterinära kirurger först försökte

utföra artroskopier på hund började de
med knäleden, eftersom den leden var
den första som utforskades inom
humankirurgin. Människans knäled har
en stor och rymlig ledhåla som möjlig-
gör en bra visualisering av de olika
strukturerna i leden. Men hundens knä-
led har en mycket begränsad eller obe-
fintlig fri ledhåla på grund av den kraf-
tigt utvecklade fettkudden, som helt
utfyller femurotiballeden. De veterinära
kirurgerna, som var noviser vad gäller
artroskopisk teknik, upplevde en stor
frustration när de inte kunde se något
annat än fettkudden, och drog slutsat-
sen att artroskopi inte var möjlig på
hund. Följaktligen blev utvecklingen av
smådjursartroskopin fördröjd under
lång tid, tills man i stället började
undersöka armbågs- och boglederna.
När den grundläggande artroskopiska
tekniken behärskades, var det också
möjligt att utföra knäledsartroskopier.
Efter en lång upplärningstid möjliggör
artroskopi av knäleden en mycket kom-
plett och noggrann undersökning av alla
intraartikulära strukturer. Alla ledytor i
femurotibial- och femuropatellarlederna,
hela ledkapseln, korsbanden, kollateral-
ligamenten, senorna till musculus exten-
sor digitorum longus och musculus
polpliteus, och båda meniskerna kan
inspekteras (Figur 7). Insynen i leden
vid artroskopi är betydligt mer fullstän-
dig och detaljerad än vid artrotomi. T ex
kan hela meniskerna, även den bakre
delen och till och med de kaudala
meniskligamenten inspekteras, även när
korsbanden är intakta. 

Den artroskopiska undersökningen är
inte bara mer fullständig utan går också
fortare att utföra jämfört med artrotomi.
Artrotomi innebär att hela leden måste
öppnas och patella luxeras, vilket är en
traumatisk åtgärd som i sig orsakar lång-
siktiga skador i leden samt en försenad
och förlängd rehabilitering. Artroskopi
är minimalt invasiv och betydligt
mindre traumatisk för leden. 

En motoriserad shaver är nödvändig
för att göra en öppning i fettkudden och
för att avlägsna skadade delar av korsband
och menisker. En radiofrekvensenhet kan
användas med försiktighet för att avlägs-
na svåråtkomliga delar av framför allt
skadade menisker. En uppsättning av ➤
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FIGUR 6. Fragmentering av processus coronoideus med flera stora lösa benfragment i den
vänstra armbågsleden, via medial portal. Humserus ses dorsalt, ulna och radius ventralt.
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olika gripande och skärande handinstru-
ment är också nödvändig. 

I likhet med artroskopi av andra leder
öppnar knäledsartroskopi en ny värld av
diagnostiska och behandlingsmässiga
möjligheter. Partiella korsbandsskador,
som visat sig vara en vanlig orsak till
hälta, kan diagnostiseras. Skador på den
mediala eller laterala menisken utan
samtidig korsbandsskada påvisas ofta.
Sådana primära meniskskador ansågs
mycket ovanliga innan artroskopi började
användas rutinmässigt. En vanlig grund-
orsak till artros i knäleden är en icke ut-
läkt osteokondrosdefekt, ofta lokaliserad
medialt på den laterala femurkondylen
intill fästet för det främre korsbandet.
Defekten är för det mesta omöjlig att se
vid röntgenundersökning. För att minska
det kirurgiska traumat kan artroskopi
med stor fördel användas i samband med
korsbandskirurgi i stället för artrotomi,
före stabiliserande åtgärder såsom extra-
kapsulär stabilisering eller före TPLO
(Tibial Plateau Leveling Osteotomy)
eller TTA (Tibial Tuberosity Advance-
ment). Inom humankirurgin finns olika
metoder för stabilisering av knäleden
efter korsbandsskada med syntetiska eller

endogena material där hela operationen
utförs artroskopiskt. Sådana metoder
finns även utarbetade för hundar men
används sällan. Vissa intraartikulära

frakturer och avulsioner av korsbands-
fästena kan behandlas med artroskopisk
assistans. 

ARTROSKOPI AV HASLEDEN
Artroskopi av tarsalleden är motiverad
huvudsakligen hos unga hundar där häl-
tan kliniskt är lokaliserad till tarsalleden,
ibland utan radiologiska förändringar.
Vid förekomst av osteokondros är en
tidig diagnos och tidig behandling vik-
tigt för ett bra resultat (Figur 8). 

Ben-broskfragment kan avlägsnas art-
roskopiskt med hjälp av speciella instru-
ment. Om fragmenten är för stora för
detta, kan deras läge fastställas och de
kan avlägsnas via en miniartrotomi eller
fixeras i läge företrädesvis med biodegra-
derbara implantat. Följaktligen finns
det inget behov av osteotomi av malleo-
len, vilket annars kan orsaka framtida
instabilitet i leden.

Hos vuxna hundar är malleol- eller
intraartikulära frakturer, ledinstabilitet
eller artrit indikationer för artroskopi.
Biopsier eller prov för bakteriologisk
odling från synovial vävnad kan tas ut
via artroskopi. Hos äldre hundar med
osteoartros i tarsalleden kan artroskopi
användas för att utvärdera förändringar
i ledbrosket, vilket kan ge värdefull

➤
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FIGUR 8. Osteokondros i hasleden. Tibia ses dorsalt och talus ventralt.

FIGUR 7. Meniskskada i det kaudala hornet av laterala menisken, bakom instrumentet.
Ett intakt främre korsband ses också.
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information i ställningstagande om
smärttillståndet ska behandlas medi-
cinskt eller kirurgiskt, t ex med artrodes.

ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
FÖR RIGIDA ENDOSKOP
Den ekonomiska investeringen i utrust-
ning för artroskopi är relativt hög, varför
möjligheten till andra användningsom-
råden bör utnyttjas till fullo.

Laparaskopi
Den lilla diameter på optik som används
för artroskopi kan endast användas för
laparaskopi hos små djur, mindre än
cirka 10 kg kroppsvikt, eftersom utrust-
ningen inte ger tillräckligt ljusutbyte för
större kroppskaviteter. Dessutom krävs
en CO2-källa för inflation av buken och
lämpliga instrument, i det fall åtgärden
inte enbart är diagnostisk.

Thorakoskopi
På samma sätt som vid laparaskopi, kan
små thoraxkaviteter undersökas med
optik av mindre diameter. Ingen CO2-
källa krävs. Istället skapas en kontrollerad
pneumothorax som möjliggör visualise-
ring från en sida och en instrumentport
på samma eller andra sidan beroende på
åtgärd.

Cystoskopi
Vagina hos tikar kan lätt göras åtkomlig
för undersökning om man manuellt slu-
ter öppningen så att vagina kan fyllas
med spolvätska via endoskopets hylsa.
Öppningen av uretra identifieras och
endoskopet förs via uretra in i urin-
blåsan. I detta skede avbryts spolvätske-
perfusionen och blåsan töms på urin via
endoskopets hylsa, vilket ger möjlighet
till samling för urinprov. Blåsan kan nu
fyllas med spolvätska och inspekteras
(Figur 9). Speciella hylsor används för
cystoskopi, vilka innehåller en instru-
mentkanal för biopsier. Urinsten kan
påvisas och mindre konkrement kan
spolas ut eller krossas med tänger.
Undersökning av och biopsi från muko-
san kan utföras och uretäröppningarna
kan inspekteras. Ektopiska uretärer kan
lätt identifieras i vagina, uretra eller i
urinblåsa.

Hos hanhund och stora tikar kan
cystoskopi utföras perkutant. Urinblåsan

kateteriseras, töms och fylls med spol-
vätska och punkteras därefter perkutant
på endera sidan om linea alba. En
instrumentportal kan arrangeras på

andra sidan linea. Om smala hylsor
används och överfyllnad av urinblåsan
förhindras de påföljande dagarna läker
punktionshålen i urinblåsan spontant. ➤
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FIGUR 9. Normal öppning av vänster uretär. Urinblåsans spets ses i bakgrunden.

FIGUR 10. Främmande kropp i en hyperemisk konka.
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Rhinoskopi
Rhinoskopi är ett vanligt använd-
ningsområde för rigida endoskop. Den
intuberade patienten placeras i bröstläge
med huvudet över bordskanten för att
förhindra att vätska rinner ner i farynx.
Initialt spolas konkorna med spolvätska
från farynx till nos. Vätskan samlas upp
och sparas för analys av sediment. Efter
detta förs endoskopet med hylsa, van-
ligtvis en cystoskophylsa med en instru-
mentkanal, in i den friskaste näshålan
och kaviteterna inspekteras från kranialt
till kaudalt under användande av riklig
spolning (Figur 10). Parasiter och pato-
logiska områden noteras och provtas.
Inspektionen kan göras hela vägen till
farynx med bedömning av tuba eustachi
på vägen. Biopsier tas från utvalda
områden och proceduren upprepas på
andra sidan. 

Om näshålan är mycket liten kan
undersökningen göras utan hylsan, dock
med iakttagande av stor försiktighet för
att undvika skada på mukosan eftersom
varje blödning kommer att förhindra

visualisering på grund av frånvaron av
spolning. Biopsier måste i detta fall tas
med instrumentet som förs in utmed
endoskopet eftersom instrumentkanal
inte är tillgänglig.

Sinoskopi
Visualisering av sinus frontalis är oftast
indikerat i samband med rhinoskopi.
Efter små incisioner på båda sidor om
medellinjen 2–3 cm bakom orbitan görs
trepaneringshål genom kraniet. Endosko-
pet förs in och sinus inspekteras under
genomspolning. Vätskan bör till största
delen evakueras via näshålan. Vid behov
kan biopsier tas.

Otoskopi
Otoskopi med hjälp av rigida endoskop
ökar inte enbart visualiseringen, utan
örat kan samtidigt rengöras om varm
spolvätska används för att avlägsna 
debris. Efter inspektion av yttre hörsel-
gången kan vid behov trumhinnan
punkteras ventralt för inspektion av
bulla tympani. Speciell försiktighet

måste iakttas avseende de känsliga ana-
tomiska strukturerna i mellanörat för att
undvika skada.

Fistelgångar
Klinikern påträffar inte sällan fistelgångar
av okänd orsak. Dessa fistelgångar kan
undersökas med rigida endoskop under
spolning. Om riktningen av gången för-
ändras kan ny portal etableras utmed
vägen.

Andra indikationer
Endoskopet kan användas för att få en
förstorad bild av alla typer av strukturer
man önskar studera. Genom att föra
endoskopet utmed ögonlockskanten
kan ektopiska cilier eller distichiasis
påvisas. Misstänkta objekt på huden
(parasiter, svamphyfer, främmande före-
mål etc) kan lätt ses på skärmen genom
att endoskopet förs över ytan.

Koloskopi, trakeoskopi (Figur 11) etc
är ytterligare indikationer, där emeller-
tid flexibla endoskop är mera lämpliga
för ändamålet.

Enbart den egna fantasin begränsar
användningsområdet för rigida endo-
skop när väl investeringen är gjord. 
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FIGUR 11. Tidig trakeal kollaps hos en silky terrier.
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Månadens Epiztel behandlar denna gång tuberkulos-

misstanke i en nötkreatursbesättning i Småland, 

salmonellasmittan i foderfabriken i Umeå samt en rabiesmisstanke på katt.

Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här num-

ret sammanställd av Jens Norberg, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

TUBERKULOSMISSTANKE I 
NÖTKREATURSBESÄTTNING
Vid slakt av en mjölkko från en Smålands-
besättning upptäcktes förändringar i lever,
lungor och lymfknutor. Histopatologisk under-
sökning av dessa visade enstaka syrafasta stavar
och granulomatösa förändringar av sådan
karaktär att mykobakterios misstänktes.
Odling från organen, avseende mykobakterier,
pågår. Samtliga vuxna djur i besättningen har
genomgått tuberkulintest med negativt resultat
avseende bovin tuberkulos. Två djur i besätt-
ningen visade vid tuberkulintestningen positivt
resultat avseende aviär tuberkulos (aviär tuber-
kulos lyder inte under epizootilagen). Epide-
miologisk utredning har inte givit anledning
att misstänka att kontakt med tuberkulossmitta
av bovin eller human typ har förekommit.
Provsvaret från odlingen avvaktas.

SALMONELLA I FODER
I tidigare nummer av Epizteln har det berättats
om att salmonella påvisats i foder i Väster-
botten som levererats av en foderfabrik i Umeå.
Vid provtagning på gårdar som mottagit foder
från fabriken kunde det påvisas salmonella i
fodersystemen hos tre av totalt 19 provtagna
gårdar, två nötgårdar och en svingård. Provtag-
ning och sanering genomfördes på de aktuella
gårdarna.

Foderfabriken har sanerats och uppföljande
provtagning har utförts av Jordbruksverkets
inspektör. Totalt har 106 prover tagits i miljön

i anläggningen och samtliga prover visade
negativa resultat avseende salmonella. Jord-
bruksverket har beslutat att foderproduktionen
får återupptas, dock med vissa restriktioner.
Dessa restriktioner innebär att allt foder som
produceras ska genomgå en värmebehandling
samt att en daglig miljöprovtagning ska ske i
kylartoppen. Dessutom ska tillverkat foder
karantänhållas i anläggningen i avvaktan på
negativa analysresultat från den dagliga miljö-
provtagningen.

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Vid slakt av en mjölkko från
en Smålandsbesättning miss-
tänktes tuberkulos. Provsvar
avvaktas (bilden är inte från
den aktuella besättningen). 
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KATT MED MISSTÄNKT RABIES
En 13-årig utekatt i Storstockholmsområdet
utvecklade plötsligt symtom där rabies inte
kunde uteslutas. Sjukdomsförloppet som varade
i tre dagar inleddes med att katten blev mer
kontaktsökande och hypersaliverade för att
senare bli skakig. Dag tre hade katten mydria-
sis, massiv hypersalivation, var exciterad, des-
orienterad och verkade se och vara rädd för
imaginära saker. Vid undersökning hade katten
lindrigt förhöjda levervärden. En familjemed-
lem blev biten och smittskyddsläkare kontakta-
des. Katten självdog och vid obduktion på SVA

påvisades en akut hepatos, vilket kan förklara
en centralnervös påverkan. Rabiesundersök-
ningen var negativ.  ■
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Vivan Strandbergs minnesstiftelse
Totalt stipendiebelopp: 29 500 kronor

Stipendiet delas ut i form av ett eller flera resestipendier.
Ändamålet med stiftelsen är ”att främja utbildning av vete-
rinär med svensk legitimation i ögonsjukdomar hos hund”.

Ansökan skall vara ställd till Nämnden för Vivan Strand-
bergs minnesstiftelse, Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap, som verkställer prövning av inkomna ansök-
ningar (men skickas till Sveriges Veterinärförbund, adress
se nedan). 

Medicinalrådet Gustaf Kjerrulfs stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 26 400 kronor

Stipendium kan tilldelas legitimerad veterinär, som
huvudsakligen ägnar sig åt livsmedelshygien och utgår
antingen för studieresa i utlandet eller för vetenskaplig
forskning inom landet. 

Professor Gerhard Forssells stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 154 000 kronor

Stipendiebeloppet skall användas i första hand till under-
stödjande av vetenskaplig forskning rörande stödjeväv-

naden hos djur och behandling och förebyggande av
stödjevävnadernas sjukdomar. I andra hand skall stipen-
diet användas till understöd av speciell forskning inom
djurkirurgi och i tredje hand till annan forskning rörande
djurens sjukdomar.

Inkomna ansökningar bedöms av Nämnden för professor
Gerhard Forssells stipendiestiftelse. Sökande skall vara
beredd att underkasta sig de föreskrifter beträffande pub-
licering av handlingar, reseberättelser o d som Nämnden
kan komma att ge. 

Ansökan skall vara ställd till Nämnden för professor
Gerhard Forssells stipendiestiftelse, att: Dekanus Arvid
Uggla, SLU (men skickas till Sveriges Veterinärförbund,
adress se nedan). 

Distriktsveterinär H. C. Lagers stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 27 800 kronor

Stipendiet kan sökas av ”yngre legitimerad veterinärer
för idkande av studier i kirurgi”.

Ansökan ska vara ställd till Fakultetsnämnden, Fakulteten
för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, SLU som
verkställer prövning av inkomna ansökningar (men skickas
till Sveriges Veterinärförbund, adress se nedan).

Skriftlig ansökan avseende samtliga stiftelser skall ha inkommit senast fredagen den 5 oktober 2007 till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.

Till samtliga ansökningar skall bifogas meritförteckning samt en beskrivning av hur stipendiet avses användas med
en specifikation av beräknade kostnader. Se i övrigt eventuella anvisningar vid varje stipendium. Den sökande är
själv skyldig att förse sin ansökan med sådana uppgifter som behövs för bedömning av ansökan. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av förbundskansliet, tel 08-545 558 20, e-post office@svf.se.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

■ ■  Telefonnumret till SVAs epizootolog-
jour 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.

Sveriges Veterinärförbund kungör lediga

stipendier 2007
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

SVAR SE SIDAN 58

FIGUR 2. Transversell vy över umbilikalvenen, ca 10 cm kranialt om
navelresten. Djupet i bilden är 3 cm.

FIGUR 1. Transversell vy över umbilikalvenen, ca 5 cm
kranialt om navelresten. Djupet i bilden är 3 cm.

FIGUR 3. Transversell vy över urakus och umbilikalartärer ca 3 cm
kranialt om övergången till urinblåsa. Djupet i bilden är 3 cm.

Ett fem dagar gammalt föl började
dia allt sämre och blev successivt
hängigare. Fallet är tolkat av veteri-
när Karin Näsvall, specialist i hästens
sjukdomar, ATGs Hästsjukhus Skara.

Varmblodig travare, hingst, 
fem dagar
ANAMNES: Ett fem dagar gammalt hingst-
föl hade efter en normal förlossning diat
ordentligt och varit piggt. Avföring och
urinavgång hade fungerat normalt. Femte
dagen efter födseln diade fölet sämre på
förmiddagen och blev under dagen allt
hängigare. Det behövde nu resningshjälp,
men diade själv när det kom på benen.

STATUS: Måttligt påverkat allmäntillstånd,
hjärtfrekvens 90 slag/min, andningsfre-
kvens 40 andetag/min, temperatur 38,4°C.
Slemhinnor utan anmärkning, kapillär
återfyllnadstid 1,5 sekunder. Lindrigt för-
stärkta andningsljud men inga biljud.
Navelstumpen är lite fuktig och lindrigt
svullen. Palpation av leder utan anmärk-
ning.

LABORATORIEUNDERSÖKNING: Blodprov
visade kraftigt förhöjt totalantal leuko-
cyter. Serumglukos, syra-basstatus samt
elektrolyter var inom normala gränser.
Kontroll av mängden IgG i fölets blod
indikerade gott upptag av antikroppar
från kolostrum.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Lungor (late-
ralprojektion). Inga påvisade förändringar.

ULTRALJUDSUNDERSÖKNING: Umbilikalstruk-
turerna undersöktes transkutant via ven-
trala bukväggen (Figur 1–3). Vid under-
sökningen användes GE Medical Systems
Vivid 3 med en 10 MHz linjär ultraljuds-
givare. 

Kan ultraljudsundersökningen bidra till
att förklara fölets kliniska symtom?
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I sex tidigare nummer (13/01, 1/02,
13/03, 15/04, 1/06 och 11/06) av
Svensk Veterinärtidning har Agria
dels redogjort för vilka uppgifter
Agrias skadeprövningsnämnd har
och hur den är sammansatt, dels
återgett totalt 20 av de ärenden
som behandlats av nämnden. 
Här beskrivs ytterligare fyra fall 
som kan vara av intresse för små-
djurspraktiserande veterinärer.

INLEDNING
Agrias skadeprövningsnämnd brukar
sammanträda tre till fyra gånger per 
år. Skadeprövningsnämnden smådjur
består av en ordförande som ska vara
utomstående jurist med domarerfaren-
het, två ledamöter från Svenska Kennel-
klubben, två ledamöter från Länsför-
säkringsbolagens förening varav en från
Agria Djurförsäkring, och en ledamot
vardera från Sveriges Veterinärförbund
och Svenska Jägareförbundet. Agrias
veterinärer är också närvarande när
nämnden sammanträder men de har
ingen rösträtt.

Agria Djurförsäkring reglerade drygt
130 000 smådjursskador under 2006.
Av dem behandlades 20 i Agrias skade-
prövningsnämnd. Nämnden avgjorde
tre av dessa fall till försäkringstagarens
fördel och i ett ärende rekommenderade
nämnden jämkning, vilket innebar att
Agria ersatte hälften av försäkringstaga-
rens kostnader. I de övriga 16 fallen
bedömde nämnden att Agrias skadere-
glering var korrekt utförd enligt gällande
försäkringsvillkor.

Under första kvartalet 2007 har skade-
prövningsnämnden hitintills behandlat
sex smådjursskador. I ett av dessa fall har

försäkringstagarens överklagan bifallits
och i ett annat fall ansåg nämnden att
Agria skulle bevilja ersättning med del
av det aktuella beloppet.

Försäkringstagarnas missnöje med
Agrias bedömning beror ofta på okun-
skap om villkoren. Det är alltid försäk-
ringstagarens ansvar att sätta sig in i 
försäkringsvillkoren, men veterinären
kan uppmana djurägaren att kontrollera
hur försäkringsbolaget ställer sig till
ersättningsfrågan, innan större kostna-
der uppstår.

De följande fyra fallen är tänkta att
klargöra några av försäkringsvillkoren. I
samband med respektive fall redogörs
också för aktuella villkor. Villkoren i sin
helhet finns publicerade på Agrias hem-
sida, www.agria.se.

FALLBESKRIVNING, FALL 1
Bakgrund
Ärendet gäller en valp som besiktigades
av veterinär vid åtta veckors ålder. Vid
besiktningen var valpen utan anmärk-
ning. Uppfödaren behöll valpen och tre
dagar efter besiktningen märkte han att
hunden hade dålig aptit. Följande dag
avled valpen. Ytterligare fem dagar senare
visade uppfödaren upp den döda valpen
för en veterinär som skrev ett intyg på
att hon sett kroppen. En dryg månad
senare inkom en begäran om liversätt-
ning till Agria. Den aktuella försäkringen
var Agria valpförsäkring. Det är en gratis
livförsäkring för valpar som är registre-
rade och stambokförda hos Svenska
Kennelklubben. Försäkringsbeloppet är
max 6 000 kronor. Försäkringen omfat-

Smådjursfall i Agrias skadepröv-
ningsnämnd
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LOTTA GUNNARSSON, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, VMD.*

En hundvalp besiktigades utan anmärkning, men tre dagar senare avled valpen. Ägaren
ville ha liversättning, men valpen hade inte obducerats.
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tar valpar från fem veckors ålder till tid-
punkten för leverans till ny ägare, som
längst till dess valpen är tolv veckor
gammal. I villkoren står bland annat att
om valpen dör eller måste avlivas ska
den obduceras. Försäkringen ersätter inte
sådant som, enligt veterinärmedicinsk
expertis, förelegat eller påbörjats före
fem veckors ålder, således inte heller
”dolda fel”. Om Agria beviljar liversätt-
ning får man även ersättning för obduk-
tionen med upp till 5 000 kronor.

Agrias bedömning
Agria avvisade begäran om ersättning
för liversättning med hänvisning till gäl-
lande villkor för Agria valpförsäkring.
Enligt villkoren måste valpen obduceras
om inte Agria medger undantag. Efter-
som djurägaren inte var nöjd med
Agrias beslut togs ärendet till skadepröv-
ningsnämnden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden fann att Agria
hade haft fullt stöd i försäkringsvillkoren
att inte utbetala liversättning för valpen.

Agrias kommentar
Tyvärr är det ganska vanligt att djurägare
inte tänker på att en hund eller katt som
dött eller avlivats kanske måste obduce-
ras för att de ska kunna få ut liversätt-
ning från försäkringsbolaget. Här kan
veterinärer och övrig personal på kliniker
och djursjukhus hjälpa till genom att
informera djurägarna om att de bör
kontakta sitt försäkringsbolag för att ta
reda på om obduktion krävs just i deras
fall.

FALLBESKRIVNING, FALL 2
Bakgrund
Ägaren tecknade Agria Maximal veteri-
närvårdsförsäkring för sin berner sennen-
hund när den var drygt fyra år gammal.
Cirka ett och ett halvt år senare inkom
en begäran till Agria om ersättning för
en knäledsoperation. Det framgick av
den bifogade journalen att hunden hade
varit halt på bägge bakbenen vid fem
månaders ålder. Veterinären som under-
sökte hunden då hade ställt diagnosen
panosteit och skrivit ut recept på
Rimadyl. 

Cirka tre månader efter det att hun-
den fått diagnosen panosteit undersöktes
hunden igen av veterinär. Djurägaren
berättade då att hunden sedan en längre
tid var halt på höger bakben. Vid under-
sökningen visade hunden smärta när
knäleden manipulerades. Röntgenunder-
sökning av knäet visade en defekt på
mediala femurkondylen. En artrotomi
gjordes i samband med besöket och
veterinären har i journalen skrivit att
han såg ”en avläkt broskdefekt”. Vid
fem års ålder, ungefär ett år efter det att
försäkringen tecknades, uppsökte djur-
ägaren veterinär igen på grund av att
hunden var halt på höger bakben sedan
cirka två veckor. Röntgenundersökning
av knäna visade att det fanns måttliga
till kraftiga artrosförändringar i bägge
knäna. Drygt ett halvår senare gjordes
en operation (TPLO) på höger knä. Det
var alltså kostnaden för det ingreppet
försäkringstagaren yrkade ersättning för.

Agrias bedömning
Agria avvisade försäkringstagarens an-
språk på ersättning och hänvisade till att
om Agria, i samband med att försäk-
ringen tecknades, hade fått kännedom
om att hunden redan vid ung ålder hade
genomgått en artrotomi i höger knä
hade försäkringen påförts en reservation
för knäledssjukdomar med komplikatio-
ner. Försäkringen omfattar inte följder

av sjukdomar eller skador som har före-
legat eller påbörjats före försäkringstiden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Nämnden gjorde en annan bedömning
än Agria och menade att det inte fanns
något samband mellan de problem med
hälta som hunden hade då den var ung
och det knäledsproblem hunden nu
opererades för. Nämnden ansåg därför
att Agria skulle bevilja försäkringstaga-
ren ersättning.

Agrias kommentar
Detta fall illustrerar tydligt att det kan
vara svårt att bedöma vad som är rätt
och fel när det gäller ersättningsfrågor.
Huvudansvaret för att bevisa att en
skada omfattas av försäkringen ligger på
försäkringstagaren. Denna ska göra det
mera sannolikt att skadan omfattas av
försäkringen än tvärtom. Till syvende
och sist blir det ändå en bedömningsfråga
och ett avvägande av vad som är mest
sannolikt. I ovanstående ärende gjorde
nämnden en annan bedömning än Agria.

FALLBESKRIVNING, FALL 3
Bakgrund
Djurägaren tecknade Agria Bas veteri-
närvårdsförsäkring för sin hund då den
var knappt 16 veckor gammal. Ungefär
två månader senare uppsökte djurägaren
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Skadeprövningsnämnden ansåg att det inte fanns något samband mellan de hältproblem
som berner sennenhunden hade då den var ung och det knäledsproblem hunden nu
opererades för.
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veterinär med hunden på grund av
rörelsestörningar fram. Veterinären
undersökte hunden och ställde diagnosen
retained cartilage på bägge frambenen.
Hunden opererades för detta och under
en period på cirka två månader under-
söktes hunden flera gånger med avseende
på resultatet av operationerna. Så små-
ningom bedömde veterinären att hunden
inte skulle bli bra i sina framben utan
rekommenderade djurägaren att låta
avliva den. Därefter skickade djurägaren
in ansökan om liversättning från uppfö-
darens Dolda felförsäkring till Agria.

Agrias bedömning
Agria avvisade begäran om liversättning
från Dolda felförsäkringen eftersom
retained cartilage bedöms som en till-
växtrubbning och tillväxtrubbningar
inte ersätts från Dolda felförsäkringarna.
I detta fall är det beklagligt att djuräga-
ren inte tecknade någon enskild liv-
försäkring för hunden. Hade en sådan
försäkring funnits hade livvärdet ersatts
från den. Djurägaren begärde att ären-
det skulle behandlas av skadeprövnings-
nämnden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Nämnden ansåg att Agria bedömt ären-
det enligt gällande villkor och att ersätt-
ning för livvärdet inte skulle utgå från
Dolda felförsäkringen.

Agrias kommentar
I villkoren definieras dolt fel som en
medfödd eller senare förvärvad sjukdom

eller skada som har börjat utvecklas före
besiktningen respektive leveransen, men
som inte dessförinnan visat symtom
eller på annat sätt varit känd. En sjuk-
dom av ärftlig eller misstänkt ärftlig
karaktär som inte har börjat utvecklas
före leveransen är, i detta sammanhang,
inte att anse som ett dolt fel. Typiska
exempel på dolda fel är porta-cava shunt
eller persisterande ductus arteriosus,
under förutsättning att valpen inte alltid
varit liten och klen och uppfödaren inte
har misstänkt att något varit fel. Enkelt
uttryckt kan man säga att om valpen
skulle ha obducerats istället för att läm-
nas till sin nya ägare på leveransdagen så

skulle man ha hittat felet vid obduktio-
nen av den till synes helt friska valpen.

FALLBESKRIVNING, FALL 4
Bakgrund
Djurägaren tecknade Agria Plus Extra
veterinärvårdsförsäkring för sin hund
när den var cirka tio månader gammal.
Försäkringen hade en karenstid på 20
dagar. Försäkringen ersätter alltså inte
sjukdomar, skador eller följder av dessa
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En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär är, enligt Agria, inte att anse som ett
dolt fel, även om den utvecklas och upptäcks efter köp av djuret.

Medlemsmöte för Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi (SSVO)
och Ögonpanelen äger rum den 6 september 2007, kl 14.00–15.30 på
Radisson SAS Falconer Hotel i Köpenhamn.

Det nordiska ögonmötet hålls kl 18.00–20.00 på samma datum och plats.

”Veterinary ocular pathology” är titeln på kursen som hålls den 7–9
september 2007 på samma plats.

För program och anmälningsblanketter kontakta
clausbundgaard@mail.dk.

Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi
Swedish Society of Veterinary Ophtalmology

SVFs och Agrias 
understödsfonder

• • • • • • • • •

Medel ur förbundets understöds-
fond och Agrias understödsfond
för veterinärer utdelas i form av
understöd till hjälpbehövande

veterinärer och deras efterlevande.

Ansökningsblankett och närmare
upplysningar kan erhållas av för-
bundskansliet, tel 08-545 558 20,

e-post office@svf.se.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit
senast måndagen den 15 oktober
2007 till Sveriges Veterinärförbund, 

Box 12 709, 112 94 Stockholm.
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Säkerheten är extra viktig vid långtidsbehandling 

med NSAIDs

Box 27190  •  102 52 Stockholm  •  Tel. 08 522 21 500
(tepoxalin)

Vid långtidsbehandling av kroniskt sjuka patienter bör man 

vara särskilt uppmärksam på om det uppstår biverkningar.

z

1. Knight et al. Preclinical toxicity evaluation of tepoxalin, a dual inhibitor 
of cyclooxygenase and 5-lipoxygenase, in Sprague-Dawley rats and beagle 
dogs. Fundamental and Applied Toxicology (1996), 33, 38-48.

Zubrin (tepoxalin) frystorkade tabletter
Indikationer: Lindring av infl ammation och smärta orsakat av akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Dos och administreringssätt: 10 mg tepoxalin per kg kroppsvikt en gång dagligen. Behandlings-
tidens längd är beroende av den kliniska responsen. Efter en behandlingstid på 7-10 dagar, ska hundens allmäntillstånd åter utvärderas för att avgöra behovet av fortsatt behandling. Hundar som långtidsbehandles 
ska stå under regelbunden uppsikt av veterinär (texten är baserad på Produktresumén godkänd av EMEA 2006)

Schering-Plough
Animal Health

Zubrin® (tepoxalin) har i säkerhets-

studier i upp till 6 månader, visat sig 

tolererats väl även vid doser betydligt 

högre än rekommenderad dosering1. 
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om de funnits eller påbörjats före 
försäkringens tecknande eller under
karenstiden. Drygt två veckor efter
karenstidens utgång inkom begäran om
ersättning för veterinärvårdsbehandling.
Veterinären hade, enligt vad som fram-
kom i journalen, med hjälp av anam-
nesen och de kliniska förändringarna
konstaterat att hunden led av allergisk
dermatit. 

Agrias bedömning
Agria avvisade djurägarens begäran om
ersättning för veterinärvårdskostnaderna
med motiveringen att hundens allergi
med allra största sannolikhet börjat ut-
vecklas innan karenstidens slut. Vidare
påfördes försäkringen en reservation
som innebar att hundens försäkring 
inte omfattar allergisk dermatit med
komplikationer. Försäkringstagaren var
missnöjd med beslutet och överklagade
till skadeprövningsnämnden. 

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden gjorde samma
bedömning som Agria och avvisade för-
säkringstagarens krav på ersättning med
hänvisning till att sjukdomen måste ha
börjat utvecklas innan karenstidens slut.

Agrias kommentar
I det aktuella fallet är det tämligen klart
att hundens sjukdom måste ha påbörjats
innan karenstiden tog slut, men andra
gånger kan det vara svårare att avgöra.
Enligt villkoren är det veterinärmedi-
cinsk erfarenhet som ligger till grund för
bedömningen av när en sjukdom eller
skada ska anses ha påbörjats. Vidare är
förstås de uppgifter djurägaren lämnar i
anamnesen viktiga. Exempelvis kan små
detaljer när det gäller tidsangivelser göra
stor skillnad när det gäller skaderegle-
ringen. Står det i journalen att hunden
kliar sig alltmer intensivt sedan ungefär

fem veckor blir det mycket mindre
utrymme för tolkningar än om det står
att hunden kliar sig alltmer intensivt
sedan en tid.

*LOTTA GUNNARSSON, leg veterinär, 
specialist i hundens och kattens sjukdomar,
VMD, Agria Djurförsäkring, Box 70306, 
107 23 Stockholm.
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Telefonnummer till Agrias 
veterinärer under kontorstid
klockan 9–17
Smådjur: 08-588 420 90
Stordjur: 08-588 421 70

Jourtelefon för veterinärer 
vardagar till klockan 22 och 
helger klockan 10–22
Samtliga djurslag: 08-588 421 70
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Den 24 maj invigdes en ny opera-
tionsavdelning vid ATGs hästklinik 
i Täby. Det var den tredje tillbygg-
naden på åtta år, och Täby Galopps
VD Lotta Mossberg sade i sitt invig-
ningsanförande att kliniken utgör
en viktig del av galoppens värld.

ATGs hästklinik i Täby ligger vid Täby
galoppbana, 1,5 mil norr om Stockholm.
Här förrättades den 24 maj en högtidlig
invigning av klinikens nya operations-
sal, som utgör den tredje utbyggnaden
sedan starten 1981.

Täbykliniken har ett sakta men säkert
stigande patientantal, med drygt 5 000
behandlade hästar förra året. Detta har
medfört att lokalerna fått byggas ut i
etapper sedan 1999, och den nya opera-
tionsavdelningen utgör det senaste till-
skottet. Dessförinnan fick man en ny
löpargång, och även en egen avdelning
för dopningsprovtagning samt extra
boxplatser. Personalstyrkan har också den
vuxit med åren. Idag jobbar fyra veteri-
närer och sju övrig personal på hästkli-
niken. Chef är Ingela Liwång, som till
sin hjälp har kollegerna Göran Sandh,
Lena Brask och Henrietta Talts (trainee,
utbildningsveterinär). Förutom sex duk-
tiga assistenter har kliniken tillgång till
en egen hovslagare två dagar i veckan.

BLANDADE KÄNSLOR
Den som invigde lokalernas senaste till-
skott var Lotta Mossberg, VD för Täby
Galopp.

– Det är med blandade känslor jag
kommer hit för att inviga en ny opera-

Nyinvigning av Täbykliniken
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Den månghövdade personalen (här utökad med en mammaledig assistent och en djur-
sjukvårdarelev) ser till att kliniken servar både galoppsporten och hästägare i närområdet.

Täbyklinikens nya operationssal, i väntan på nästa patient. Operationerna tjuvstartade
redan i början av året.
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tionsavdelning på hästkliniken, sade
hon. Paradoxalt nog är jag ju gladast när
ni inte behövs, men ni kommer alltid att
ha jobb från oss och hästarna runt-
omkring, fortsatte hon.

Samtidigt konstaterade Lotta Moss-
berg att hästkliniken i Täby, med Ingela
Liwång i spetsen, är en självklar del i
galoppens värld. Som granne och mark-
ägare har det aldrig varit annat än ett
administrativt snabbärende att ge till-
stånd till förbättringar och utbyggnader
av kliniken, fortsatte hon. En viss syner-
gieffekt mellan den veterinära verksam-
heten och tävlingarna såg hon också.

– Djursjukvården drar hit massor av
hästfolk som annars knappt vet var
infarten till galoppen är, framhöll hon.

VIKTIG ROLL
Omvårdnaden av hästen och god veteri-
närbehandling vid sjukdom är en av
grundstenarna i ATGs verksamhet, fort-
satte Lotta Mossberg. ATG står som
ekonomisk garant för kliniken, även om
den drivs i ett eget bolag. Sporten är
dock angelägen om att det finns kompe-
tenta veterinärinrättningar att tillgå i
närheten av tävlingsbanorna. Under
2006 togs ca 4 000 dopningsprover inom
trav och galopp i Sverige, berättade
Täby-VD:n. Det är fler än vad hela 
den svenska humanidrotten samman-

lagt presterade under samma tid. För
galoppsporten tas många av proverna i
hästklinikens lokaler.

Även om invigningen av Täby-
klinikens nya operationsavdelning inte
bevittnades av något större antal besökare,
var framtidstron och glädjen påtaglig

hos de gäster som fanns på plats. Klini-
ken har utan tvekan en viktig roll att
spela både för galoppsporten och för
hästägarna i närområdet. Kanske dröjer
det inte länge innan Lotta Mossberg får
in ytterligare en ansökan om utbygg-
nad?  ■
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Som granne och markägare har det aldrig varit annat än ett administrativt snabbärende
att ge tillstånd till förbättringar och utbyggnader av kliniken, sade Lotta Mossberg.

N O R D VA C C
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Vaccet, refe-
rensgruppen

för vaccina-
tionsfrågor hos hund och katt, bil-
dades 2005. Gruppen vill nu sprida
informationen om att den finns,
vad den ska göra och hur man kon-
taktar ansvariga ledamöter.

Vaccin är kostnadseffektiva läkemedel
som enkelt kan förebygga djurlidande
orsakat av infektionssjukdomar. I en
god djurhållning ingår därför korrekt
vaccination. Vacciner ska, liksom alla
läkemedel, användas med omdöme – till
rätt djur vid rätt tillfälle. Ett ökat antal
vacciner i kombination med de olika
typer av djurhållning som förekommer
medför att allt högre krav ställs på den
vaccinerande veterinären, som ska bedö-
ma det enskilda djurets behov.

Smådjurssektionen inom SVS väckte

under hösten 2001 frågan om ett initia-
tivärende angående vaccination av hund
och katt. Sveriges Veterinärförbund

beviljade ekonomiskt stöd för en arbets-
grupp som arbetade 2002–2003. I
arbetsgruppen ingick Agneta Egenvall,

Vaccet – referensgrupp för vaccin-
frågor hos hund och katt

Vaccet startade 2005, och är en permanent referensgrupp för vaccinfrågor rörande hund
och katt. I gruppen ingår experter från SLU och SVA.

FO
TO

: 
BE

N
G

T
EK

BE
RG

Kursen anordnas för nötpraktiserande veterinärer
av Sektionen för idisslarmedicin, Institutionen för
kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala.

Kursen är godkänd för att tillgodoräknas inom
utbildningen till nötspecialist.

Kursen ges vid två tillfällen, måndag till torsdag
10–13/9 och tisdag till fredag 18–21/9 2007 och
innefattar dels teoretiska moment såsom bl a
topografisk anatomi, diagnostik, anestesimetoder
och operationstekniker, dels praktiska moment i

form av övningsoperationer på kor. Varje kursdel-
tagare medverkar i två handledda operationer.

Kursavgift: 15 000 kr + moms. I avgiften ingår
kursmaterial och mellanmål. Boende och övriga
måltider ingår ej.

För information och anmälan kontakta kursledare
Charina Gånheim
telefon: 018-67 19 27
e-post: Charina.Ganheim@kv.slu.se
Anmälan senast 17/8 2007.

Kurs i Bukkirurgi på nötkreatur
med speciell inriktning på
högersidigt flanksnitt för korrigering av löpmagsförskjutning, samt kejsarsnitt

➤
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Lena Englund, Kjell-Olov Grönvik, 
Åke Hedhammar, Berndt Klingeborn,
Marianne Krönlein, Lotta Möller och
Bodil Ström Holst. En omfattande vac-
cinationsrapport framlades 2003, och
denna finns tillgänglig på www.svf.se
och www.sva.se.

VACCET
I rapporten framlade arbetsgruppen för-
slaget att en permanent referensgrupp
för vaccinfrågor rörande hund och katt
skulle inrättas. I september 2005 fattade
SVS kollegium och veterinärförbundets
styrelse ett beslut om att inrätta en sådan

grupp. Gruppens sammansättning fast-
slogs vid det första sammanträdet. Två
medlemmar från den gamla gruppen
har bytts ut på egen begäran, Lena Eng-
lund och Marianne Krönlein.  Gruppen
har tagit arbetsnamnet ”Vaccet”.

I Vaccet ingår Agneta Egenvall, SLU,
Anna Einarsson, Sannegårdens djurkli-
nik, Kjell-Olov Grönvik, SVA, Åke
Hedhammar, SLU, Berndt Klingeborn,
SVA, Lotta Möller, Agria Djurförsäk-
ring och Jamaren, Bodil Ström Holst,
SLU och SVA, sammankallande och
Ulrika Windahl, SVA, sekreterare.

SYFTE OCH HUVUDUPPGIFTER
Gruppen enades om fyra huvuduppgifter.

För det första ska vi göra kontinuerlig
översyn av vaccinationsrekommendatio-
ner genom att följa smittläget nationellt
och internationellt, vaccinutvecklingen
och forskningen. För det andra ska vi
initiera relevanta forskningsprojekt, för
det tredje delta i planering av utbild-
ningar och för det fjärde fungera som
referensgrupp och diskussionspartner
för SVF och SVS i frågor avseende vac-
cination av hund och katt, samt åt Läke-
medelsverket, Jordbruksverket, Veterinära
Ansvarsnämnden och läkemedelsin-
dustrin (LIF).

Gruppen sammanträder en till två
gånger per år, och arbetar för närvaran-
de med att se över våra svenska vaccina-
tionsrekommendationer för att se om de
behöver uppdateras. Mötet under hösten
2007 har vi tänkt ägna speciellt åt att
diskutera vaccinationsbiverkningar.

Om du har frågor till referensgruppen
kan du vända dig till undertecknade
Ulrika Windahl, Ulrika.Windahl@sva.se,
telefon 018-67 40 00 eller Bodil Ström
Holst, Bodil.Strom-Holst@kv.slu.se, tel
018-67 16 08.

BODIL STRÖM HOLST

sammankallande, Vaccet
ULRIKA WINDAHL

sekreterare, Vaccet
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SVS Smådjurssektion tillsammans med Inst. Kliniska Vetenskaper
och Kompetenscentrum Smådjur vid SLU inbjuder till en dag om

SVENSK HUND- OCH KATTFORSKNING 2007

Torsdag 20 september 2007 på KC, SLU, Uppsala

Vill du presentera dina forskningsresultat och diskutera dem med
andra? Knyta nya kontakter med kolleger på SLU eller på djur-
sjukhus och kliniker ute i landet? Eller kanske bara komma och
lyssna på vilken hund- och kattforskning som pågår?

Under dagen presenteras forskningsresultat i form av korta före-
drag (ca 15 minuter) med tid för efterföljande diskussion. En tryckt
sammanfattning av föredragen delas ut till deltagarna.

Kostnad: 
200 kronor, vilket inkluderar kaffe, lunch och tryckt sammanfattning.

Anmälan: 
Senast den 31/7, genom att betala in 200 kr på plusgiro 15667-9
(ange kursnummer 83226, Svensk hund- och kattforskning på
inbetalningen) och genom ett mail till
Susanne.Pettersson@kv.slu.se

Ange vid anmälan om du önskar hålla en presentation, 
så skickar vi anvisningar om hur sammanfattningen ska skrivas. 

Om intresset för att presentera projekt är stort kommer de som
behöver en presentation för att få dispens inom Steg II-utbildningen
att ges företräde, och därefter gäller ”Först till kvarn”-principen.

Sista dag för att skicka in skriftlig sammanfattning (”abstract”) är
den 31 augusti 2007.

För vidare information: 
Kontakta Susanne Pettersson (e-postadress enligt ovan), eller
Bodil Ström Holst, Bodil.Strom-Holst@kv.slu.se. 
Båda nås på telefon 018-67 10 00.

När du skriver till veterinärtidningen 
– tänk på att illustrationer (= foton, 
teckningar, grafer, röntgenbilder etc)
underlättar läsandet.
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Veterinär sommarpratar 
i Sjuhärad
❘❙❚❘ Radio Sjuhärad har i nästan 15 år 
producerat sommarpratare enligt P1:s 

klassiska koncept. I år ska sex män och
fem kvinnor dela med sig av erfarenheter,
berättelser, tankar och musik. De har alla
Sjuhärad som gemensam nämnare men
ursprungen varierar mellan allt från
Kurdistan till Jönköping. 

En av årets sommarpratare är Fredrike
Ritter, veterinär vid Blå Stjärnans djursjuk-

hus i Borås. Hon pratar den 17 augusti
med repris den 20 augusti. Bland de 
övriga sommarpratarna i Radio Sjuhärad
märks journalisten och författaren Johan
Hilton och artisten Magnus Carlsson. ■

Varning för fästingrik 
sommar
❘❙❚❘ Svenska Djurhälsovården gick den 
24 maj ut med en varning att sommaren
blir fästingrik. Prognosen bygger på ut-
talanden från insektsforskare tidigare i
vår. Detta medför bland annat en ökad
risk för fästingmedierad piroplasmos
(sommarsjuka) hos nötkreatur. Sjukdomen
visar sig genom att drabbade djur får blod
i urinen, hög feber och påverkat allmän-
tillstånd. Förloppet kan vara snabbt och
dödsfall inträffar.

Det är framför allt vuxna nötkreatur
som drabbas, genom omvänd åldersresi-
stens. Vet man att sjukdomsfall förekom-
mit i området under tidigare år måste
man ha det i åtanke när kor blir dåliga 
på bete. Förekommer dödsfall måste
dessa obduceras och det är i regel lätt 
att konstatera sommarsjuka.

I områden där sjukdomen är vanlig bör
förebyggande kemisk fästingbekämpning
på djuren göras redan vid betessläppning
och därefter upprepas med tre veckors
intervall, skriver Mats Törnquist vid
Svenska Djurhälsovården. ■
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För mer info kontakta CEVA 
eller besök www.fass.se

Nya valmöjligheter 
vid oral smärtbehandling 

av hund

CEVA erbjuder två prisvärda och högkvalitativa NSAID:

Carprodyl® (carprofen) tabletter, 20 och 50 mg med syntetisk biffarom
Meloxidyl® (meloxikam) oral suspension, 1,5 mg/ml

CEVA Vetpharma AB
Annedalsvägen 9, 227 64 Lund
www.cevavetpharma.se

Carprodyl tabletter 20 mg: 20 st, 100 st, Carprodyl tabletter 50 mg: 20 st, 100 st
Meloxidyl oral suspension 1,5 mg/ml: 10, 32 och 100 ml

❘ ❙ ❚ noterat

Granskning av artiklar
Artiklar med vetenskapligt faktainne-
håll som inkommer till Svensk Veteri-
närtidning granskas normalt före
publiceringen. Granskningen avser
artikelns saklighet och vetenskapliga
uppläggning. Som regel anlitas
ämnesföreträdare från Sveriges
Lantbruksuniversitet eller SVA men
även andra personer kan komma 
ifråga för olika specialområden.
Redaktionen använder sig som regel
inte av utländska granskare. Artiklar
skrivna av svenska ämnesföreträdare
utsätts endast för granskning av den
vetenskapliga uppläggningen.   

Redaktionen
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Råvaror till djurfoder kan
innehålla gift
❘❙❚❘ Foderråvaror och produkter som im-
porterats från Kina kan innehålla ämnet
melamin. Förgiftningsfall har inträffat i
USA och nu uppmanar Jordbruksverket 
till försiktighet i ett pressmeddelande den
4 juni. Melamin används vid tillverkning
av plast, men det har visat sig att rest-
produkter av melamin handlas upp av
grossister, mals ner till ett pulver och
blandas i fodret. Idag finns inget som
tyder på att melamin finns i foderproduk-
ter som säljs i Sverige. Jordbruksverket
uppmanar dock importörer av råvara till
foder och tillverkare av foder att noga
kontrollera sina råvaror.

De aktuella råvarorna är risproteinkon-
centrat importerat till bland annat Spanien
och Grekland, majsgluten importerat till
Polen samt hundfoder från Sydafrika till
Tyskland.

I USA har enligt Svenska Dagbladet 
den 15 maj ett 20-tal fall konstaterats 
där sällskapsdjur dött av foder som 
innehållit melamin. En vanlig dödsorsak
vid melaminförgiftning är njursvikt.
Sammanhanget uppdagades av ett 
tillverkningsställe i Kanada som impor-
terat kontaminerat veteglutenmjöl och
risproteinkoncentrat från Kina. ■

❘ ❙ ❚ noterat

HJÄLP
Vi som har Parkinsons sjukdom hoppas
på forskningen. Forskningen hoppas 
på dig. Tack för ditt stöd.
Erland Josephson.
PARKINSONFONDEN PG 90 07 94-9
www.parkinsonfonden.se
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under
2006 har varit Karin Östensson (ord-
förande), Åsa Bergquist (vice ordfö-
rande), Bo Eberhardson, Anders Fors-
lid, Mikaela Heidrich, Per Sahlander,
Elöd Szanto, Margareta Widell och
Per Jonsson (SVS ordförande).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen sammanträdde
under året sju gånger och sammanträ-
den med förbundsstyrelsens arbetsut-
skott och tjänstemän hölls sex gånger.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den
1 juni i Stockholm och årsmöte hölls
den 8 november i Uppsala.

Förbundets stadgeenliga veterinär-
möte arrangerades den 9–10 novem-
ber i Undervisningshuset, Ultuna,
SLU. Fortbildningsdagarna hade den
traditionsenliga uppläggningen med
djurslagsvis/områdesvis uppdelade
symposier. 

SVF och SVS stod som arrangörer
av läkemedels/instrumentutställningen
i samband med mötet. 

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar uppgick den 31
december 2006 till 2 583, varav 401
pensionärer och 196 studerandemed-
lemmar. Följande medlemmar avled
under året, nämligen:
Regementsveterinär Torsten Modig
den 9 januari
Besiktningsveterinär Nils-Olov
Norell den 20 januari 
Länsveterinär Ulf Lagerquist 
den 5 februari 
Distriktsveterinär Stig Nilsson 
den 14 februari
Distriktsveterinär Erik Lugn 
den 8 mars 
Veterinär Izzeldin Abusugra 
den 10 mars
Veterinär Karl-Erik Björkman 
den 18 mars
Distriktsveterinär Anders W Bäckgren
den 16 maj
Distriktsveterinär Åke Österberg 
den 22 maj
VMD Ivar Dyrendahl den 1 juni  
Besiktningsveterinär Kenneth
Eriksson den 10 juni 
Veterinär Dorin Musca 
den 29 augusti 

Vet stud Karl Wiechel 
den 6 september 
Distriktsveterinär Algot Johansson
den 28 september
Veterinär Anna von Celsing 
den 12 oktober
Distriktsveterinär Jan-Olof Bergquist
den 1 november
AI-veterinär Janis Mucenieks 
den 22 november
Distriktsveterinär Heikki Kivioja 
den 25 november
Veterinär Bernt Thafvelin 
den 26 november
Distriktsveterinär Stig Albrektsson
den 16 december
Distriktsveterinär Bengt Borglin 
den 18 december
AI-veterinär Johan Siilak 
den 22 december

HYLLNINGAR OCH UPPVAKT-
NINGAR
I samband med medlemmarnas
bemärkelsedagar och dödsfall över-
fördes på sedvanligt sätt från förbun-
dets kassa gåvobelopp till fonden för
extern och intern information.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH
SVTs REDAKTION
Förbundskansliet omfattade under
året pol mag Per Carlsson, kanslichef,
jur kand Anders Lefrell, förhandlings-
chef, jur kand Amelie Lothigius,
ombudsman, veterinär Christina
Arosenius, generalsekreterare SVS,
veterinär Johan Beck-Friis, informa-
tionschef och ansvarig utgivare SVT,
Suzanne Fredriksson, journalist (del-
tid), Rune Koskinen, kamrer (deltid),
Agneta Svensson, chefssekreterare –
SVF, Birgitta Ahlkvist, sekreterare –
SVT (deltid), Brita Trybom, sekrete-
rare – SVT (deltid), Marianne Lund-
quist, sekreterare – SVS, Birgitta
Larsson, ekonomiassistent. Förbunds-
ordföranden, veterinär Karin Östens-
son, har också regelbundet haft en del
av sin ordförandetid förlagd till kans-
liet.

KANSLIETS VERKSAMHET
Sedan 2003 pågår ett aktivt föränd-
ringsarbete av kansliets verksamhet
med syfte att effektivisera processerna

och anpassa kanslifunktionen till den
nya organisationen. De EU-medel
som beviljats för kompetensutveck-
ling av personalen, har nyttjats under
2006 och början av 2007 i enlighet
med den analys som gjordes under
2005. Utbildningen har framför allt
avsett dataprogram av olika slag bland
annat för register- och ekonomi-
hantering, presentationsteknik samt
ledarskap. 

Arbetsbelastningen är i vissa avseen-
den ett problem. Det kan konstateras
att t ex arbetet inom SVS med specia-
listutbildningsprogrammen har ökat
kontinuerligt och avsevärt under
åren, från två till tolv program, men
arbetsstyrkan är oförändrad. Medlems-
registret, som är tämligen arbetskrä-
vande, utgör också arbetsuppgifter som
tillkommit under senare år.

Medlemsregistret och dess använd-
ning har utvecklats påtagligt under
året och i det sammanhanget kan
nämnas att förbundet nu har e-post-
adresser till cirka 90 procent av de
aktiva medlemmarna. Det skapar
förutsättningar för en direkt kommu-
nikation mellan kansli/förbundsled-
ning och medlemmarna. Detta kan
förhoppningsvis göra medlemmarna
mera delaktiga i förbundets verksam-
het.  

Den registrering av arbetstidens
fördelning på olika frågor som star-
tade 2005 pågår numera främst som
ett underlag för de ekonomiska
beräkningarna av kanslifunktionen
för att kunna debitera föreningarna
för köpta tjänster. 

Upphandling av en ny telefonväxel
har gjorts. Den kommer att installeras
under våren 2007. Syftet är dels att de
som ringer ska kunna få bättre
besked, dels att de personer som sva-
rar på ingående samtal ska få en
avlastning.

Under 2006 blev en lokal i den för-
bundet tillhöriga fastigheten Garvar-
gatan 3 ledig. Styrelsen beslutade att
lokalen ska renoveras och delvis byg-
gas om till styrelserum och ”represen-
tationslokaler”. Förbundets befintliga
styrelserum är trångt och inte helt
ändamålsenligt. Efter en upphandling
under året kommer ombyggnationen
att genomföras under 2007.

SVS, AVF OCH FVF
För verksamheten inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS)
under året hänvisas till separat verk-
samhetsberättelse. Anställda Veteri-
närers Förenings (AVF) och Före-
tagande Veterinärers Förenings (FVF)
verksamhetsberättelser kan erhållas
från respektive förening.

Fullmäktige
Den 1 juni hölls det första ordinarie
fullmäktigemötet i den nya organisa-
tionen med direktvalda delegater.
Utöver stadgereglerade förhandlingar
genomfördes gruppdiskussioner kring
vissa övergripande frågor som vägled-
ning för förbundets mera långsiktiga
strategi. En dags möte konstaterades ge
för kort tid för analys av strategiska
övergripande frågor. Fullmäktige
beslutade därför att fullmäktigemötet
från och med 2007 ska hållas två
dagar vartannat år med start 2007
och åren däremellan ska mötet vara
en dag. Inga motioner inkom, vilket
tidigare var ovanligt, men det beror
sannolikt på ovana vid den nya orga-
nisationen.

Förbundets nya organisation
Från och med den 1 januari 2006
började den nya organisationen av
förbundet att fungera fullt ut. Under
2005 genomfördes det första direkt-
valet av styrelse, SVS-ledning och
fullmäktigedelegater för mandatperio-
den 2006–2007. De nya föreningarna,
Anställda Veterinärers Förening (AVF)
och Företagande Veterinärers Före-
ning (FVF) konstituerade sig under
2005 och började fungera från och
med 2006. Den formella registre-
ringen som ideell respektive ekono-
misk förening blev klar under våren.
Föreningarna har under året steg för
steg etablerat arbetsformer och verk-
samhetsrutiner på ett bra sätt.

Nomineringsprocessen av kandi-
dater till förbundsstyrelse, SVS och
fullmäktige 2007 liksom valproce-
duren genomfördes i enlighet med
tidigare beslutade rutiner och i nära
dialog med förbundets valnämnd.
Liksom 2005 inkom endast ett fåtal
nomineringar från enskilda medlem-
mar. Det kan konstateras att den

Styrelseberättelse för Sveriges
Veterinärförbund 2006
Här återges Sveriges Veterinärförbunds styrelseberättelse för 2006, som en del av förbundets årsredovisning.
Berättelsen redovisas i förkortad version, för att bli mer överskådlig. Medlemmar som önskar en fullständig
berättelse kan beställa en sådan från förbundskansliet, eller läsa den på den lösenordsskyddade delen av för-
bundets hemsida, www.svf.se.
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stadgereglerade nomineringsskyldig-
heten för föreningar och sektioner samt
valberedningens arbete är nödvändigt
för att ett tillräckligt stort antal kandi-
dater ska stå till förfogande och syste-
met med direktval ska fungera. Enligt
önskemål från medlemmarna i sam-
band med valprocessen 2005 offentlig-
gjordes valberedningens förslag 2006
före nomineringstidens utgång i SVT
7/06. Valdeltagandet var 43 procent,
vilket i sammanhanget är mycket
högt och har ökat avsevärt sedan förra
året (ca 30 %). Drygt hälften av rös-
terna lämnades elektroniskt (att jäm-
föra med ett tiotal 2005). Poströs-
terna räknades optiskt av Kupong-
inlösen AB på uppdrag av förbundet
och under överinseende av valnämnden
som också gjorde sammanställningen
av valresultatet. Valresultatet presen-
terades på förbundets webbsida vecka
49 och i SVT 1/07.

Förbundsstyrelsens arbetssätt
Förbundsstyrelsens arbetssätt har steg
för steg förändrats. 2005 antog styrel-
sen dokumentet ”Förbundsstyrelsens
arbetsformer” som reviderats 2006.
En dags introduktion för nytillträdda
styrelseledamöter genomfördes som
brukligt sedan några år. I linje med
intentionerna i den nya organisatio-
nen är det en uttalad målsättning att
arbetet i förbundsstyrelsen ska fokusera
på strategiska frågor och den över-
gripande utvecklingen av förbundet.
Såväl det årliga gemensamma mötet
med SVS kollegium och förbundssty-
relsen, som en del av tvådagarsmötet 
i styrelsen, genomfördes som work-
shops (med minnesanteckningar) och
med inbjudna föreläsare. 

Processen påbörjades redan 2003
men har under 2006, när den nya
organisationen började fungera fullt
ut, kunnat få större genomslag.
Under 2006 ägnades mötenas semi-
nariedel framför allt till analyser rela-
terade till strategidokumentationen.    

Ekonomi – särskilda kommen-
tarer
Under 2006 har den nya verksam-
hets- och kostnadsfördelningen mel-
lan huvudförbundet SVF och AVF
respektive FVF följts upp. Före-
ningarna har egen budget och ekonomi
och köper tjänster av förbundskansliet.
Omfattningen på behovet av tjänster
har varit svårt att prognostisera både
för huvudförbundet och föreningarna.
Därför är det faktiska utfallet under
de första åren med den nya ordningen
viktigt att följa upp. Utfallet 2006
pekar mot att föreningarna nyttjar
mer tjänster än vad de beställt.
Förbundsstyrelsen har beslutat att
eventuella sådana ”skulder” som visat
sig vid en summering av 2006 års
resultat inte ska debiteras föreningarna

i efterhand för detta första verksam-
hetsår. Styrelsen anser att det är ange-
läget att föreningarna får bygga upp
en ekonomi med vissa marginaler. 

Problemet med medlemmarnas
bristande betalning av avgifter har
minskat. Den 2006 införda direkt-
debiteringen från försäkringsgivaren,
för medlemsförsäkringarna, har med-
fört att förbundet inte längre berörs
av bristande betalning av försäkrings-
premier. Då det gäller medlemsavgiften
har allt fler medlemmar (i dagsläget
knappt 1 000) lagt över inbetalningen
via autogiro, vilket bidragit till att öka
säkerheten för inbetalning. Under
året fortsatte också den uppstramade
handläggning av utestående medlems-
avgifter som förbundsstyrelsen beslutat
om. Det resulterade i att några med-
lemmar uteslöts på grund av bristande
betalning. Antalet medlemmar med
reducerad avgift, enligt de fastställda
normerna, ökade. Det beror till stor del
på att allt flera veterinärer flyttar utom-
lands men sannolikt också på att benä-
genheten att begära nedsättning ökat.

Förbundsstyrelsens ekonomigrupp
som ska förbereda ekonomiärenden
till styrelsen bestod 2006 av Bo Eber-
hardson, Elöd Szanto, Margareta
Widell och förbundsordföranden
samt från kansliet ekonomi-/kansli-
chef Per Carlsson.

Strategi- och policyarbete
Sedan 2005 pågår ett dokumentations-
och strategiarbete för förbundets verk-
samhet. Den interna policyn i olika
frågor har under 2006 sammanställts i
ett dokument som kontinuerligt ska
kompletteras och revideras. Processen
har tyvärr inte kunnat fortskrida som
planerat avseende den skriftliga doku-
mentationen, som tar mycket tid i
anspråk. Att få till stånd en nedteck-
nad och förankrad strategisk färdrikt-
ning är fortfarande högt prioriterat i
förbundets långsiktiga arbete.

I linje med målsättningen att arbeta
mera långsiktigt har en arbetsgrupp
tillsatts med uppgift att ge förslag till
olika aktioner för att tydliggöra vete-
rinäryrket och dess betydelse för dju-
rens och allmänhetens intressen. För-
bundsstyrelsen har också en uttalad
målsättning att steg för steg göra för-
bundet mera utåtriktat och synligt i
samhället. Som ett led i den processen
initierade styrelsen en något förändrad
uppläggning av veterinärmötets inled-
ning från och med 2007 med en tydlig
öppningsceremoni med medverkan av
beslutsfattare och i anslutning till det
ett program av medialt intresse. Veteri-
närmötet kommer från och med 2007
att benämnas Veterinärkongressen. 

Inkomstförsäkring
Förhandlingarna med SalusAnsvar
avseende en särskild inkomstförsäk-

ring för förbundets medlemmar har
avslutats, eftersom det framkom att
den helt saknar ett egentligt försäk-
ringsmoment. Numera finns flera
försäkringsgivare som erbjuder in-
komstförsäkringar och förbundet har
påbörjat en upphandlingsprocess
med några av dessa. Ambitionen är
fortfarande att åstadkomma en sär-
skild försäkring för veterinärförbun-
dets medlemmar, med goda villkor.

ÖVERSYN AV KOMMITTÉER,
RÅD OCH NÄMNDER
Djurskyddskommittén
Den översyn av förbundets perma-
nenta kommittéer, råd och nämnder
som initierades 2005 har fortsatt. Det
har resulterat i förslag till en ny
instruktion för djurskyddskommittén
med bland annat en bredare samman-
sättning, som styrelsen kommer att
förelägga fullmäktige 2007. Kommit-
tén föreslås få status som ett råd men
behålla sin nuvarande benämning för
att inte riskera att den i dagligt tal
sammanblandas med Djurskydds-
myndighetens djurskyddsråd. 

Förtroenderådet
Översynen har gått vidare med för-
bundets förtroenderåd. I slutet av året
tillsattes en arbetsgrupp bestående av
förbundets vice ordförande Åsa Berg-
quist samt de tidigare ledamöterna i
förtroenderådet, Maria Jackert Jern-
berger och Peter Jacobsson. Gruppen
har i uppdrag att se över förtroende-
rådets instruktion och mandat och ge
förslag på formulering av sekretess-
regler för rådets ledamöter i hantering
av information i ärendena. Gruppen
ska också se över SVFs etiska regler
med beaktande av FVEs motsvarande
rådgivande dokument och ge förslag
till tydligare formulering av etiska
regler för interkollegiala relationer.

JOURFRÅGORNA
Förbundet ska verka för att jour och
beredskap blir mindre betungande i
veterinärtjänster med sådan skyldig-
het. Hur frågan ska hanteras vidare på
ett övergripande plan kan, i viss mån,
påverkas av resultatet av den aktuella
Veterinärutredningen (Jo 2005:04)
och därför togs inga initiativ i frågan
under 2006. Angående ärendet om
reglerna kring jourtjänstgöring för
veterinärstuderande efter 4:e årskursen
som har förordnande att arbeta som
smådjursveterinär, är det ännu inte
klart om viss text i den aktuella före-
skriften ska revideras.   

BEHÖRIGHETSUTREDNINGEN –
SPECIALISTUTBILDNINGARNA
”Behörighetsutredningen” som lämna-
de sitt betänkande (2005:98) i slutet
av 2005 remissbehandlades under
våren 2006. Veterinärförbundet var

representerat i utredningens expert-
grupp av Thomas Svensson, dåvarande
ordförande i SVS, och framförde i sitt
remissvar samma synpunkter som i
expertgruppen. De övergripande syn-
punkterna var att förbundet instämmer
med utredningen i att det generellt 
är bra att djursjukvårdare får legiti-
mation och därmed ett formellt eget
ansvar. I motsats till betänkandet
anser SVF dock att yrkesgrupper med
utbildning för humansjukvård inte
ska tillåtas utöva djursjukvård.

Utredningen föreslog att specialist-
utbildningsprogrammen för veterinärer
som idag drivs av SVF på delegation
från Jordbruksverket i fortsättningen
ska skötas inom myndigheten. SVF
förutser stora problem om så skulle
bli fallet, främst på grund av att en
sådan verksamhet är så väsensskild
från verkets övriga uppgifter. Det
finns farhågor om att beslutsfattarna
inte är medvetna om förutsättningarna
för administrationen av specialistut-
bildningen avseende tidsåtgång och
kostnader. Specialistutbildningarna är
centrala för kompetensutvecklingen
och kvalitén inom veterinär yrkesut-
övning och därför är dess framtid en
högt prioriterad fråga för förbundet.
Förbundet har framfört sina synpunk-
ter i remissvaret och även tagit upp
frågan vid ett möte under sensomma-
ren med Jordbruksdepartementet.

ÖVERSYN AV DJURSJUKDATA 
Utredningen angående översyn av djur-
sjukdata som lade fram sitt betänkande
(2005:74) i september 2005 syftade
till att det ska finnas register över
sjukdomsdiagnoser och läkemedels-
användning på samtliga djurslag i
landet. Veterinärförbundet var repre-
senterat i utredningens expertgrupp av
Torkel Ekman, förbundsstyrelsen och
Bengt Johansson, SVS hästsektion.
Remissbehandlingen genomfördes
under hösten–våren 2005–2006 och
ärendet redovisades redan i verksam-
hetsberättelsen för 2005. Efter
remissbehandlingen förbereds ären-
det för en proposition 2007.

VETERINÄRUTBILDNINGEN
OCH ARBETSMARKNADEN 
Under 2006 beslutade SLU dels om
ny utbildningsplan för veterinärut-
bildningen från och med 2007 som
innebär en längre fördjupningsdel,
dels om en ökad antagning av veteri-
närstudenter till 100 per år från och
med 2007. Det står också klart att
Bolognamodellen ska appliceras på
den svenska veterinärutbildningen, i
tillämpliga delar. Då det gäller veteri-
närutbildningen har förbundet, vid
flera tillfällen, framfört sina synpunk-
ter och erbjudit sin samverkan för
utverkande av erforderliga resurser.
Fakulteten har snarast förhållit sig

➤
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avvisande och ofta inte delat förbun-
dets synpunkter och farhågor.
Förbundet kommer därför tills vidare
inte att prioritera denna övergripande
fråga utan följer nu enbart utveck-
lingen vid fakulteten men med sär-
skild bevakning av medlemmars och
studenters arbets- och studiesituation.

Man kan dock skönja problem vad
gäller den framtida arbetsmarknads-
situationen inom veterinärsektorn
med en potentiell hotande arbetslöshet
som förbundet måste ägna särskild
uppmärksamhet. I den arbetsmark-
nadsprognos som Jordbruksverket
gjorde 2004 bedömdes att för att
arbetsmarknaden ska vara i balans år
2020 skulle det krävas en antagning
av 100 studenter per år i Sverige
förutsatt att därutöver 15 utländska
veterinärer genomgår TUVE vart-
annat år och att ett tiotal utlandsut-
bildade veterinärer blir verksamma i
Sverige, dvs ett tillskott på totalt cirka
120 veterinärer per år. Antalet
utländska veterinärer inom EU som
får svensk behörighet har under de
senaste åren ökat påtagligt. Därtill
kommer det stora antalet svenska stu-
denter som utbildar sig till veterinär
utomlands. Under höstterminen
2006 studerade minst 310 svenska
studenter veterinärmedicin utom-
lands (uppgifter från CSN). Håller
trenden i sig kommer tillskottet att
bli mer än 200 veterinärer per år.

Förbundet har en arbetsgrupp för
att bevaka grundutbildningsfrågor
bestående av Åsa Bergquist, Anders
Forslid, Per Jonsson och förbunds-
ordföranden samt från kansliet infor-
mationschefen.

FÖRÄNDRAD APOTEKS-
SERVICE
De senaste åren har Apoteket AB
genomfört påtagliga förändringar vad
gäller hanteringen och distributionen
av veterinärmedicinska läkemedel.
Under 2005 togs en kontakt mellan
SVF/SVS (förbundsordföranden och
SVS generalsekreterare) och Apoteket
AB (området djurläkemedel) med
avsikt att hitta lämpliga samrådsfor-
mer för att driva frågor av gemensamt
intresse. Samrådet fortsatte under
2006 med flera möten främst avseende
apoteksservice och tillgänglighet av
veterinära läkemedel. 

Veterinärförbundet ser det som
angeläget att verka för veterinärernas
ofta speciella behov då det gäller
receptförskrivning, leverans av varor
m m. Prissättningen på veterinära
läkemedel i Sverige är också av
gemensamt intresse, där det i dagslä-
get saknas en motpart i förhandlingen
med läkemedelsföretagen vilket
bidrar till högre priser. SVF agerade
också direkt i samband med förslaget
om nedläggning av Djurapoteken

kombinerat med en utökning av anta-
let apotek med särskild kompetens
om veterinära läkemedel, som kom
under vintern. Regeringens beslut om
avskaffande av apoteksmonopolet gav
upphov till nya frågeställningar bland
annat avseende försäljning av läkeme-
del direkt från veterinär och kliniker.

I syfte att undersöka möjligheterna
till ett utökat sortimentet av veterinära
läkemedel tillsatte förbundsstyrelsen i
december en arbetsgrupp med upp-
gift att inventera veterinärkårens
behov av och möjligheten att förenkla
tillgången till läkemedel registrerade i
annat EU-land.

MEDVERKAN I STATLIGA
UTREDNINGAR
Villkoren för veterinär verk-
samhet 
I september 2005 förordnades en
särskild utredare, Bo Jonsson, med
uppgift att utreda och vid behov före-
slå förändringar av organisationen av
den veterinära fältverksamheten och
viss veterinär myndighetsutövning
(Jo 2005:04, Veterinärutredningen).
Veterinärförbundet representerades i
utredningens rådgivande expertgrupp
av förbundsordföranden, samt Lars-
Erik Staberg som representant för
statliga distriktsveterinärer och AVF,
och Evamari Lewin som representant
för FVF.   

Enligt utredningsdirektiven (Dir
2005:71) ska utredaren analysera
nuvarande organisation och alternativa
organisatoriska lösningar av (i) den
veterinära fältverksamheten med
utgångspunkten att konkurrensneut-
ralitet mellan olika veterinärkategorier
skall eftersträvas, (ii) den myndighets-
utövning som utförs av praktiserande
veterinärer och (iii) tillsyn över veteri-
när yrkesutövning. Målsättningen är
att det ska finnas en väl fungerande
organisation, organiserad på ett sam-
hällsekonomiskt effektivt sätt, (I) för
veterinär fältverksamhet i hela landet
dygnet runt, (II) vid utbrott av smitt-
samma djursjukdomar och (III) för
veterinära förvaltningsuppgifter som
innefattar myndighetsutövning. 

Under huvuddelen av 2006 ut-
gjordes utredningens verksamhet av
insamlande av fakta och analyser av
nuvarande organisation. Texterna
presenterades kontinuerligt för expert-
gruppen. I oktober presenterade ut-
redaren de tre, logiskt sett, tänkbara
organisationsalternativen: i) en statlig
organisation som nu men med ett
snävare uppdrag, ii) enbart privata
aktörer men med statligt stöd, iii)
statliga aktörer i vissa regioner. De
olika förslagen berördes ytligt i expert-
gruppen vid mötet i slutet av novem-
ber. 

Veterinärförbundets representanter
i expertgruppen hade ett flertal interna

möten och avstämningar med sina
referensgrupper. Förbundets utgångs-
punkter var att en statlig rikstäckande
organisation i någon form, som även
innefattar kliniskt kompetenta veteri-
närer, är av stor betydelse för ett
effektivt smittskydd och beredskap.
Den kliniska verksamheten är främst
ett verktyg för att staten ska kunna ta
sitt ansvar för smittskydd m m på ett
optimalt sätt. En framtida organisa-
tion måste dock vara acceptabel uti-
från samhällets allmänna normer t ex
då det gäller konkurrens. Företagande
veterinärer måste ges förbättrade möj-
ligheter att få statliga medel och att
upprätthålla ställningen som officiell
veterinär. 

SVFs representanter i expertgrup-
pen anser att utredningen mer eller
mindre avfärdat framhållna risker och
negativa konsekvenser med en helt
privat organisation med statligt stöd,
men övervärderat den positiva effekten
av en sådan organisation.    

MEDVERKAN I EXTERNA
SAMARBETSGRUPPER
Jordbruksverkets Djurhälsoråd bilda-
des 2005. SVFs representanter i rådet
är förbundsordföranden (ordinarie)
och vice förbundsordföranden (supp-
leant). Rådet hade fyra möten under
2006, bland annat rörande fågelin-
fluensa, fall av foderburen salmonella-
smitta och smittskyddsrisker som kan
vara förenade med införsel av säll-
skapsdjur.

Jordbruksdepartementet inrättade
2004 en samarbetsgrupp inom häst-
området, där Sveriges Veterinärför-
bund är representerat av Evamari
Lewin. Under 2006 fokuserades ar-
betet på hästhållning och säkerhet i
samhället. 

De värdefulla informella samtalen
mellan Sveriges Veterinärförbund 
och lantbruksnäringen (LRF, Svensk
Mjölk, Swedish Meats, Svensk Fågel,
Svenska Ägg och Svenska Djurhälso-
vården) fortsatte under 2006. SVF
representerades av förbundsordföran-
den, SVS generalsekreterare och infor-
mationschefen. Tre möten ägde rum
under året, där djurhälsa, djurskydd
och livsmedelssäkerhet diskuterades.

Regelbundna vårdförbundsmöten
har hållits, där representanter för de
vårdrelaterade förbunden inom
SACO diskuterar gemensamma frå-
gor fyra gånger per år. SVF har repre-
senterats av förbundsordföranden och
informationschefen. Frågor där veteri-
närförbundet har varit särskilt engage-
rat är t ex aspekter på fågelinfluensan
våren 2006, apoteksmonopolets even-
tuella avveckling och konsekvenserna
inom vården för den nya arbetstids-
lagstiftningen. Veterinärförbundet var
också värd för vårdförbundsmötet
den 27 mars 2006, som kombinera-

des med ett studiebesök på Miljö-
förvaltningen i Stockholm.

Förbundet är representerat i Djur-
skyddsmyndighetens djurskyddsråd
(ordföranden i SVFs djurskyddskom-
mitté, Johan Beck-Friis), som inledde
sitt arbete hösten 2004. I rådet finns
också SVFs styrelseledamot Anders
Forslid, dock inte som representant
för veterinärförbundet.

Förbundet är representerat i
Djurskyddsmyndighetens alternativ-
behandlingsråd (Lars-Erik Appelgren)
som inledde sitt arbete våren 2005. 

Förbundet är representerat i Vete-
rinärhusnämnden (styrelsen för vete-
rinärstudenternas kårhus) på SLU,
genom informationschefen. 

ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljö-
frågor ligger numera inom AVFs och
FVFs mandat och ansvar. Förbunds-
juristen Amelie Lothigius har dock
för SVF deltagit i SACOs arbetsmiljö-
grupp. 

LÖNESTATISTIK
Förbundets löneenkät riktar sig tradi-
tionellt i första hand till privat anställda
veterinärer men målgruppen har ut-
ökats. Under 2006 skickades enkäten
ut till samtliga anställda förbunds-
medlemmar, såväl privat som offent-
ligt anställda, via e-post. Enkäten
kunde således besvaras via webbverk-
tyg på förbundets hemsida. Pappers-
enkät skickades ut till dem som inte
besvarat enkäten eller inte kunde
svara via webben. Svarsfrekvensen var
hög, drygt 80 procent, för såväl privat
som offentligt anställda.

AKADEMIKERNAS ERKÄNDA
ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)
Under hösten 2006 beslutade rege-
ringen om en ny struktur för arbets-
löshetskassan från den 1 januari
2007. Det innebär att a-kassan ska
vara självfinansierad och inte som tidi-
gare subventionerad av skattemedel.
Detta har fått till följd att SVFs med-
lemmar fått en nästan tredubblad för-
höjning av avgiften till a-kassan. 

Tidigare aviserade förbundet med-
lemmarna avgiften och skickade
sedan vidare pengarna till AEA.
Regeringen uttalade inriktningen att
a-kassan ska bli obligatorisk, vilket
skulle kunna medföra problem för
förbundet när det gäller intagandet av
a-kasseavgiften. I samband med dessa
förändringar meddelade AEA att de
kan ta över all administration och avi-
sering av arbetslöshetskassan från
respektive förbund. Förbundskansliet
skulle kunna frigöra tid till annan
verksamhet utan högre kostnader.
Förbundsstyrelsen beslutade därför
på sitt möte i november 2006 att
administration och avisering skulle
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läggas över till AEA från och med den
1 januari 2007.

SACO
Generella akademikerfrågor
SACO är en viktig källa till informa-
tion och arrangerar regelbundet
möten kring aktuella frågor med cen-
trala resurspersoner och beslutsfattare
inbjudna. SACOs analysarbete och
samhällspåverkande arbete för akade-
mikergruppens intressen har under de
senaste åren varit viktigare än någon-
sin. Bättre grundfinansiering av högre
utbildning och forskning samt arbets-
lösheten bland akademiker har fort-
satt stått högt på agendan under
2006, liksom egenföretagarfrågor.
Förbundsordföranden och kansliche-
fen har såsom tidigare deltagit i
SACOs ordförandekonferenser (2)
respektive kanslichefsmöten (5) under
året. Kanslichefen är också med i
SACOs ekonominätverk. Vid dessa
möten har bland annat diskuterats in-
spirationsdagarna för egenföretagare,
inkomstförsäkring, förhandlingsläget
inom olika områden, medlemsrekryter-
ing, a-kassan, remisshantering inom
förbunden och SACOs studentmässa.

Regeringens drastiska förändringar
av a-kassan gjorde det till ett givet
ämne på höstens ordförandekonfe-
rens. Det bör noteras att det var
huvudsakligen genom SACOs ordfö-
randes agerande till Lagrådet som det
var möjligt att genomdriva en reduk-
tion av den föreslagna mycket höga
avgiften till AEA. 

SACOs egenföretagargrupp
SACO har sedan flera år satsat på att
bygga ut och förbättra sin service
gentemot de medlemmar som är före-
tagare. Sveriges Veterinärförbund del-
tar aktivt i SACOs satsning och har i
samverkan med ett tiotal medlemsför-
bund medverkat i olika inspirations-
kurser för företagare. SACO föreslår
ett annat namn för egenföretagande
akademiker – kunskapsföretagare. 

I en enkätundersökning under
december 2006 bland 500 kunskaps-
företagare framgick att den starkaste
drivkraften till att bli företagare är
möjligheten och utmaningen att
utvecklas. Många vill utöka sin verk-
samhet utan att anställa (51%).

SACO Lönesök
Förbundet är med i SACO Lönesök,
en databas för SACO-medlemmar
som bygger på statistikuppgifter från
160 000 privatanställda medlemmar
och 230 000 offentliganställda. SACO
Lönesök nås via förbundets hemsida.  

Förhandlingssammanträden
Under året har Anders Lefrell deltagit
i möten med Representantskapet i
SACO-S för förberedelser av kom-

mande centrala avtal på statliga sektorn
och Amelie Lothigius i motsvarande
möten med bland annat Akademiker-
Alliansen (kommunala sektorn) och
PTK/AK (privata sektorn).

KOLLEGIALT NÄTVERK
Veterinärförbundet bildade 1999 ett
nätverk som bestod av åtta veterinärer
som på ideell grund står till förfogande
som samtalspartner (SVT nr 13/99).
Medlemmar i SVFs kollegiala nätverk
2006 var Magnus Andersson, Sten
Berggren, Gunnar Bergsten, Håkan
Björklund, Karina Burlin, Eva von
Celsing, Erik Kjellgren, Herbert
Lundström, Anneli Grip-Hansson
och Florin Gurban-Marcu. De två
sistnämnda tillkom under året.

INTERNATIONELLT ARBETE
Det nordiska och baltiska
samarbetet 
Ordförandekonferenser
De nordiska och baltiska ländernas
veterinärförbund träffas en till två
gånger årligen för att utbyta informa-
tion och diskutera gemensamma 
frågor och problem. I regel deltar ord-
föranden och generalsekreteraren
eller verksamhetsledaren. Mycket
arbete fokuseras på en gemensam
nordisk strategi när det gäller val till
förtroendeposter och andra viktiga
frågor som behandlas inom FVE, 
för att ge våra synpunkter större
genomslagskraft i generalförsamling-
en. Mötena förläggs sedan flera år i
anslutning till FVEs generalförsam-
lingar bland annat för att minska
resekostnader för förbunden.

Under 2006 var Danmark värd för
mötena. En viktig gemensam fråga
under 2006 rörde verksamheten i
WVA (World Veterinary Association),
där Norden ville verka för att FVE
som regional representant för Europa
begär en plats och därmed får en
plattform inom WVA. Syftet skulle
vara att underlätta för de gemensamma
europeiska värderingarna att få
genomslag i WVA.

Nordisk grupp för fort- och
vidareutbildning
Den nordiska samarbetsgruppen för
fort- och vidareutbildningsfrågor hade
ett möte under hösten 2006 där man
bland annat diskuterade en gemen-
sam djurskyddskurs för att få ett större
underlag för deltagande. I Sverige har
en sådan kurs planerats två gånger
under de senaste åren men fått ställas
in på grund av för få deltagande.
Paradoxalt nog finns det samtidigt en
stark efterfrågan på en sådan kurs,
speciellt inom smådjur. Angående det
samnordiska programmet för utbild-
ning av så kallade ”ögonlysare”, hän-
visas till verksamhetsberättelse för
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

NKVet
The Nordic Committee for Veteri-
nary Scientific Cooperation, NKVet,
bildades i november 1977 av de fem
nordiska veterinärförbunden gemen-
samt för att öka samarbetet mellan
veterinärer och forskare inom Norden.
Det har hos båda parter upplevts att
det saknats regelbunden kontakt mel-
lan NKVet och förbunden under
många år. Därför tog de nordiska för-
bunden initiativ till ett möte med
NKVet:s styrelse och de nordiska ord-
förandena 2004 i Uppsala. Det bestäm-
des då att veterinärförbunden i de
nordiska länderna ska bjuda in det
egna landets representanter i NKVet
till ett förbundsstyrelsemöte årligen
samt att NKVet till sitt styrelsemöte
ska bjuda in veterinärförbundets ord-
förande i det land där aktuellt
NKVet:s styrelsemöte hålls. Vid för-
bundsstyrelsens septembermöte var
därför de svenska NKVet-represen-
tanterna Anders Engvall och Hans
Kindahl inbjudna. Mötet diskuterade
möjligheter till förbättrad samordning
mellan den nordiska fortbildnings-
gruppen och planeringsgruppen för
NKVets symposier, till gemensam
nytta.

Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE)
FVE är den europeiska gemenskapens
språkrör och kanal i veterinära frågor
och den instans som EU-politikens
olika strukturer vänder sig till. Den
har följaktligen en mycket betydelse-
full ställning och leds sedan några år
på ett mycket förtjänstfullt sätt och har
ett aktivt lobbyingarbete. Den svenska
delegationen i generalförsamlingen
och i FVEs olika sektioner har bestått
av förbundsordföranden, Evamari
Lewin, Margareta Widell, SVS gene-
ralsekreterare samt ordföranden i för-
bundets djurskyddskommitté.  

Aktuella frågor och verksamhet
Generalförsamlingarna 2006 hölls i
Benalmadena, Spanien och i Bryssel.
Rapporter har presenterats i SVT nr
10/06 och 1/07. Glädjande nog fattade
höstens generalförsamling beslut i
enlighet med de nordiska ländernas
förslag om att FVE ska försöka få en
plats som regional representant för
Europa inom WVA. 

I gemensamma frågor gör federa-
tionen ofta sammanställningar över
förhållandena i medlemsländerna.
SVF har under 2006 svarat på enkäter
rörande cross compliance, hygiene
package and status of the animal,
avian influenza and zoonoses, inspec-
tion frequencies, availability of veteri-
nary medicinal products, disciplinary
systems, identification of animals,
alternative medicines samt health and
consumer protection.  

Utöver de aktuella frågor som
speglas av enkäterna och arbetsgrup-
perna med svensk representation som
redovisas nedan förtjänar ytterligare
några att särskilt nämnas. I många
länder finns ingen tydlig författnings-
reglering av veterinär yrkesutövning.
En särskild arbetsgrupp arbetar med
att ta fram en rådgivande ”veterinary
act”, vilket är ett betydelsefullt ären-
de. Införande av Bolognamodellen i
veterinärutbildning har varit en
central och engagerande fråga under
2006. Det är förknippat med vissa
problem i en del länder och inte heller
så relevant för veterinärutbildningen.
Frågan om olika former av kompe-
tensutveckling för veterinärer, poäng-
beräkning och eventuellt obligatorium
har i olika forum diskuterats under
flera år. Praktikersektionen lade 2006
ett förslag om ”European Acknow-
ledged Veterinarians” vilket i korthet
innebär att för att få kalla sig praktiker
på ett visst djurslag, måste veterinären
kunna uppvisa viss erfarenhet och vida-
reutbildning med sådan inriktning.

Arbetsgrupper och permanenta
kommittéer 
Sverige fortsätter att vara framgångs-
rikt vad gäller representation i olika
arbetsgrupper tillsatta av FVE. SVF
var under 2006 verksamt i arbetsgrup-
per rörande djurskyddsutbildning av
officiella veterinärer (Johan Beck-
Friis), hygien (Margareta Widell),
”protection of animals at the time of
slaughter and killing” (Anders
Forslid), ”code of conduct” (Henrik
Eriksson). Vissa arbetsgrupper kvar-
står även 2007. Bildandet av en strate-
giskt viktig arbetsgrupp för alternativa
behandlingsmetoder lades av dunkla
skäl på is i slutskedet av processen.
Frågan om veterinärers praktiserande
av homeopati är en känslig fråga där
FVEs ledning tyvärr inte riktigt vill ta
ställning, trots att strategidokumentet
slår fast att federationen ska verka för
att all veterinär yrkesutövning ska
baseras på evidens och vetenskap. 

SVF är också representerat (Karin
Östensson) i den mera permanenta
europeiska policykommittén för ut-
bildningsfrågor som bildades i slutet
av 2005: the European Coordinating
Committee on Veterinary Training
(ECCVT).

Europeisk ackreditering av 
veterinärutbildningen
ECCVT är en övergripande kom-
mitté för utbildningsfrågor, gemen-
sam för FVE, EAEVE (European
Association of Establishments of
Veterinary Education) och EBVS
(European Board of Veterinary
Specializations). ECCVT ska driva
och handlägga utbildningsfrågor av
mera strategisk karaktär och verka för en
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kvalitetsutveckling av veterinär grund-
och vidareutbildning. Kommittén
hade två möten 2006. Inom FVE och
EAEVE har det sedan länge talats om
att införa ett ackrediteringssystem för
veterinärutbildningarna i Europa, lik-
nande de som finns i Nordamerika
och Oceanien. Under 2006 kom ett
genombrott då både FVEs och
EAEVEs generalförsamlingar beslutade
om att ett ackrediteringssystem med
vissa kriterier ska införas. En särskild
grupp arbetar vidare med detaljerna.
Ackrediteringen innebär att, utöver
direktivet och minimikraven på vete-
rinärutbildningarna, kommer det att
finnas ett system med högre kvalitets-
kriterier. ”Day 1 competences”, dvs
vad en nyexaminerad veterinär kan
och inte kan göra, kommer att få
central betydelse.

Under 2006 arrangerades två euro-
peiska utbildningskonferenser av
FVE respektive EAEVE där SVFs för-
bundsordförande medverkade som
föreläsare.

INFORMATIONSVERKSAM-
HETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är
medlemstidning för Sveriges Veteri-
närförbund. Förutom förbundets

medlemmar prenumererar ett antal
institutioner, bibliotek, myndigheter
och dagstidningar på tidningen.
Upplagan (TS Fackpress) var under
2006 3 000 exemplar.

Under 2006 var Johan Beck-Friis
chefredaktör och ansvarig utgivare,
med SVS generalsekreterare Christina
Arosenius som biträdande redaktör.
Under hela året arbetade Suzanne
Fredriksson som journalist vid tid-
ningen på 50 procents tillsvidare-
tjänst. Birgitta Ahlkvist var redaktio-
nens sekreterare på halvtid, tillsam-
mans med Brita Trybom. Brita
Tryboms tjänst hade omfattningen 50
procent i början av året, men utökades
till 80 procent på grund av ökad
arbetsbelastning främst avseende
annonshantering. Förutom att med-
verka i det redaktionella arbetet skötte
redaktionens sekreterare annonsack-
visition, uppgiftslämningar m m.
Prenumerationsregistret handlades av
Agneta Svensson.

Material till tidningen inkom
under året i stor mängd, såväl veten-
skapliga artiklar som reseberättelser,
insändare etc. Tidningens layout från
2003 vidareutvecklades under 2006.
Layoutuppdraget sköttes under hela
året av Exponera.

Det samarbetsavtal som 1997

knöts mellan SVT och annonsförsälj-
ningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2006. Annonshuset
sålde randannonser för SVT i samma
omfattning som under föregående år.
Liksom tidigare resulterade arbetet i ett
ekonomiskt överskott för tidningen.

Volym 58 av Svensk Veterinär-
tidning utkom med 16 ordinarie
nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 940.

Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida
www.svf.se utvecklades vidare under
2006. Den utformning på hemsidan
som infördes 1 juni 2002 fortsatte att
användas under 2006. Sajten har tre
rubriker av nyhetskaraktär på sin
förstasida, och tydliga länkar till övriga
ämnen på hemsidan. Hemsidans tek-
nik byggde under året på hemsides-
verktyget Sitecore. Med hjälp av detta
verktyg kan medarbetarna på vete-
rinärförbundets kansli själva direkt
ändra eller skriva in text på hemsidan.
Det gör att sidan inte behöver uppda-
teras via en extern webmaster. Under
2006 var det tre personer på kansliet
som regelbundet förnyade hemsidans
innehåll.

SVF-sidan används för direktinfor-
mation till förbundets medlemmar i

ärenden som kräver snabb publicering.
Under 2006 fortsatte föregående års
framgångsrika interaktiva verksamhet
med elektroniskt ifyllande av lönesta-
tistik och röstning i SVFs personval
via hemsidan.

Huvudansvarig för utformningen av
hemsidan och för den fortsatta driften
var under 2006 informationschefen.

Informationsmöten för 
studenter
Förbundet har genomfört ett flertal
sedvanliga informationsmöten för
ordinarie veterinärstudenter och
TUVE-studerande vid SLU. 

YTTRANDEN M M
Under 2006 lämnade förbundet ytt-
randen och framställningar i närmare
50 frågor. Remisställare var Jordbruks-
departementet, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Läkemedelsverket,
Djurskyddsmyndigheten, Stiftelsen
Svensk Hästforskning, KRAV, Arbets-
miljöverket, Finansdepartementet och
Socialdepartementet. Samtliga remiss-
svar finns publicerade på förbundets
hemsida www.svf.se.

PERMANENTA RÅD OCH
NÄMNDER
Beträffande verksamheten i För- ➤
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troenderådet, Rådet för veterinär-
historisk och biografisk forskning,
Redaktionskommittén och Djur-
skyddskommittén hänvisas till sär-
skilda årsberättelser som kan rekvire-
ras från veterinärförbundets kansli.

ÖVRIG DJURSKYDDSVERK-
SAMHET
Förbundet har aktivt deltagit i djur-
skyddsdebatten i samhället, via inlägg
i olika media. Veterinärförbundets
ståndpunkt i djurskyddsärenden
efterfrågas regelbundet, såväl av
media som av politiker. Veterinärför-
bundets djurskyddsansvarige har
bland annat deltagit i årets djur-
skyddsdagar anordnade av länsstyrel-
sen i Stockholm, medverkat vid
Österrikes EU-konferens om djur-
skydd i Bryssel den 30 mars, deltagit
i möte med Riksdagens djurskydds-
forum den 10 maj, medverkat i TV3-
programet Insider om extremavel på
hund den 28 september och föreläst
vid Djurskyddsinspektörernas Riks-
förbunds årsmöte den 23 november.
Förbundet har även aktivt deltagit i
Djurskyddsmyndighetens djurskydds-
råd under hela året, och medverkat
som föredragshållare vid djurskydds-
kvällar anordnade av studentkåren
VMF. 

Jordbruksdepartementet påbörjade
i slutet av 2006 en översyn av hur
djurskyddsarbetet ska fungera med
syfte att göra arbetet mera effektivt
och ge bättre möjlighet att bedöma
djurens välbefinnande. Med anled-
ning av det genomförde departementet
hearings med olika avnämare, där
SVF medverkade (förbundsordföran-
den och djurskyddskommitténs ord-

förande). SVF skickade också in ett
skriftligt inlägg med förbundets syn-
punkter.

FÖRBUNDETS EKONOMISKA
FÖRVALTNING
Förbundets ekonomi består av flera
delar. Först kommenteras delresul-
taten och därefter det sammanlagda
resultatet. Avslutningsvis lämnas
kommentarer om kapitalförvaltning-
en, samt om tillgångar som förbundet
förvaltar men inte äger.

Allmänna kassan och Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap
Det är under denna rubrik som den
dagliga verksamheten bedrivs. Hit
betalas medlemsavgifterna och här
finns kostnaderna för kansliet, styrel-
sen, veterinärtidningen med mera.

Allmänna Kassan/SVS resultat före
finansiella intäkter och kostnader
samt skatter visar ett underskott på
805 000 kronor. 

Allmänna Kassan/SVS kapitalför-
valtning redovisar ett överskott på 2,5
miljoner kronor. 2,0 miljoner kronor
kommer av realisationsvinster och 0,5
miljoner kronor kommer av aktieut-
delningar och ränteintäkter. 

Skatt på årets resultat före finan-
siella poster består av skatt på annonser
i Svensk Veterinärtidning på 506000 kr.
Skatt på reavinster, utdelningar, rän-
tor och kapital uppgår till 635 000 kr. 

Det sammanlagda resultatet under
denna rubrik visar ett överskott på
0,5 miljoner kronor.

Stödfonden
I Stödfonden förekommer ingen
verksamhet men den ingår i förbun-

dets totala ekonomi. Detta är medel
som är avsedda att användas vid en
eventuell konflikt och här finns även
ett konfliktåtagande gentemot
SACO-S. Medel ur Stödfonden kan
vid akut behov användas till driften
av förbundet. 

Stödfondens resultat före skatt
visar ett överskott på 607 000 kronor.
Skatt på Stödfondens reavinster,
utdelningar och kapital uppgår till
214 000 kronor. Resultatet efter
skatt visar ett överskott på 393 000
kronor.

Fastighetsförvaltningen
Förbundet äger en hyresfastighet på
Kungsholmen i Stockholm, och den
ingår i den totala ekonomin. 

Fastighetsförvaltningens resultat
före skatt visar ett överskott på
345 000 kronor. Skatt på fastighets-
förvaltningens resultat uppgår till
86 000 kr. Resultatet efter skatt visar
ett överskott på 259 000 kronor.

Sammantaget resultat
Allmänna kassan och SVS, Stöd-
fonden samt Fastighetsförvaltningen
utgör tillsammans Sveriges Veterinär-
förbunds ekonomi. Summan av samt-
liga poster visar att verksamheten
under 2006 resulterade i ett överskott
på 1,1 miljoner kronor. 

Det kan konstateras att utan kapi-
tal- och fastighetsförvaltningen hade
SVF inte kunnat driva verksamhet i
den omfattning som sker idag. Av de
totala kostnaderna täcker medlemsav-
gifterna cirka tre fjärdedelar. Hela en
fjärdedel av kostnaden för att driva
verksamheten täcks av förbundets
förvaltning.

Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två
externa förvaltare: Enskild Kapital-
förvaltning och Carlson Investment.
Det totalt förvaltade kapitalet är
ungefärligt jämnt fördelat på de två.
Förbundsordföranden och kansliche-
fen har regelbundna möten med båda
aktörerna. Det genomförs fem till sju
möten per år med varje förvaltare.

Förbundsstyrelsen har uttalat
inriktningen att portföljen inte behö-
ver växa, men vi ska heller inte tära på
kapitalet. Styrelsen har därför nog-
grant tillsammans med förvaltarna
lagt upp långsiktiga strategier för hur
förvaltningen ska bedrivas så att för-
bundet uppnår en stabil och bra
avkastning över tid. Denna avkast-
ning täcker underskottet i verksam-
hetsbudgeten.

Stiftelser som förvaltas av
Sveriges Veterinärförbund
Förbundet förvaltar ett antal stiftelser.
Dessa tillgångar tillhör inte SVF och
kan således inte användas i driften av
förbundet. 

Understödsfonden är en gemensam
förvaltning av 18 olika stiftelser.
Dessa delar ut understöd till veteri-
närer och anhöriga till veterinärer,
samt till forskning.

Enskilda pensionsfonden, eller
Herofonden som den också kallas,
utbetalar pension till dem som är med.

Agria Försäkringsbolags understöds-
fond för veterinärer delar ut under-
stöd till veterinärer och anhöriga till
veterinärer.

Stiftelserna har separata redovis-
ningar. De återfinns därför inte i
denna årsredovisning.  ■
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Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps
(SVS) kollegium avger härmed be-
rättelse över verksamheten under år
2006. Kollegiet har under 2006 haft
följande sammansättning: Per Jonsson,
ordförande, Henrik Ericsson, vice ord-
förande, Anna Ingvar Forslid, hus-
djurssektionen, Anne Haglund/Maria
Lendau, hästsektionen, Karin Granath,
livsmedelssektionen, Anna Einarsson,
smådjurssektionen, Therese Edström,
försöksdjurssektionen.

SAMMANTRÄDEN
Kollegiet har under året sammanträtt
sex gånger. Årets första sammanträde
hölls under två dagar i Uppsala med
deltagande av sektionernas utbild-
ningsansvariga för gemensam plane-
ring av programmet till Veterinär-
mötet. Årets andra sammanträde
hölls gemensamt med förbundsstyrel-
sen under två dagar i april på en kon-
ferensanläggning. Årets fjärde möte
hölls i september på Helsingborgs
djursjukhus där kollegiet samtidigt
gjorde ett av sina årliga studiebesök på
en veterinär arbetsplats. Återstående
tre möten har hållits på förbunds-
kansliet.

MEDLEMMAR
Samtliga medlemmar i Sveriges Vete-
rinärförbund är automatiskt även
medlemmar i SVS. Därutöver har
SVS 20 stödjande medlemmar. Dessa
är främst veterinärer från övriga nor-
diska länder samt representanter för
läkemedelsföretag.

SVS består av fem sektioner, hus-
djurssektionen (271 medlemmar),
hästsektionen (423), livsmedelssek-
tionen (102), smådjurssektionen (529)
och försöksdjurssektionen (56). Med-
lemskap i en sektion är frivilligt. En
SVS-medlem kan också vara medlem
i flera sektioner. 

ADMINISTRATION
SVS centrala administrativa funktion
består av en generalsekreterare och 
en assistent på deltid placerade på
veterinärförbundets kansli. De admi-
nistrativa resurserna avsätts främst för
kollegiet och specialistutbildnings-
programmen men vid behov och i mån
av tid ges hjälp även till sektionerna.
En stor arbetsuppgift under hela året
är också organisationen av det årliga

Veterinärmötet. SVS generalsekre-
terare deltar även i övrigt rutinarbete
på kansliet, t ex AU- och styrelsemö-
ten, svarar på frågor från veterinärer
och från allmänheten, handlägger
remisser, gör reportage och skriver
artiklar till Svensk Veterinärtidning
samt handlägger huvuddelen av det
internationella samarbetet med
Norden och övriga Europa via FVE
och övriga samarbetsorganisationer.
Ett möte med den Nordiska fortbild-
ningsgruppen hölls i Köpenhamn i
juni och då beslöts bland annat att
anordna en gemensam kurs i djur-
skydd för smådjursveterinärer under
2007. 

Christina Arosenius har varit säll-
skapets generalsekreterare under
2006. Assistent har under året varit
Marianne Lundquist. SVS har även
vid behov fått hjälp av övriga anställda
på förbundskansliet, framför allt i
samband med Veterinärmötet då
samtliga i personalen deltar.

SPECIALISTKOMPETENS
Vid kollegiemöte i september togs
beslut om att höja samtliga avgifter
inom specialistprogrammen 2007
och införa 50 procents rabatt för för-
bundsmedlemmar. Samtidigt togs
beslut om att införa viss ersättning för
medlemmarna i de olika ESK-grup-
perna. Dessa beslut godkändes sedan
av förbundsstyrelsen. 

Specialistkompetens avseende
hundens och kattens sjukdomar
Den 31 december 2006 fanns det 291
av Jordbruksverket godkända specia-
lister på hundens och kattens sjukdo-
mar. Under 2006 godkändes 39 nya
veterinärer som ansökt om att påbörja
utbildning vid 16 olika djursjukhus.
Den 31 december 2006 var samman-
lagt 134 veterinärer vid 28 djursjuk-
hus registrerade som aspiranter inom
specialistutbildning avseende hun-
dens och kattens sjukdomar. Ett
hundratal veterinärer med specialist-
titel fungerade som handledare för
dessa aspiranter. 

Examinations- och styrkommittén
för specialistutbildning avseende
hundens och kattens sjukdomar
(ESK-hund och katt) har under 2006
bestått av Anna Einarsson (ordföran-
de), Torkel Falk, Jan Frendin, Birgitta

Lövdahl och Nanna Åkerlund Denne-
berg. Sekreterare i ESK-hund och
katt har varit SVS generalsekreterare.
ESK-hund och katt sammanträdde
fem gånger under året. Den 11 feb-
ruari genomfördes en examination av
nio aspiranter som samtliga godkän-
des och erhöll sina specialisttitlar och
diplom direkt från SVS. I november
genomfördes ett handledarmöte i
Jönköping med dryga dussinet delta-
gande handledare. 

Specialistkompetens avseende
hästens sjukdomar
Den 31 december 2006 fanns det 91
av Jordbruksverket godkända specia-
lister på hästens sjukdomar. Under
2006 godkändes sex veterinärer som
ansökt om att påbörja utbildningen
vid fem djursjukhus och kliniker,
varav en del var inom ATGs utbild-
ningsprogram. Den 31 december var
sammanlagt 53 veterinärer registrerade
vid åtta djursjukhus och åtta 
ATG-kliniker som aspiranter inom
specialistutbildning avseende hästens
sjukdomar. 27 veterinärer med specia-
listtitel fungerade som handledare för
dessa aspiranter. 

Examinations- och styrkommittén
för specialistutbildning i hästens sjuk-
domar (ESK-häst) bestod under 2006
av Susanne Demmers (ordförande),
Hans Näslund, David Weckner och
Roland Werner. Sekreterare i ESK-
häst har varit SVS generalsekreterare.
ESK-häst sammanträdde fyra gånger
under året. Den 16 mars genomför-
des en examination av fem aspiranter
som samtliga godkändes och erhöll
sina specialisttitlar och diplom direkt
från SVS.

Specialistutbildning avseende
nöt, svin och livsmedel
Samtliga tre ESK-grupper (ESK-svin,
ESK-nöt,  ESK-livs) avslutade under
året arbetet med dispensansökningar.
Grupperna har under 2006 haft föl-
jande sammansättningar: 

ESK-svin: Claes Fellström (ordfö-
rande), Jan-Olof Lindqvist, Monika
Löfstedt och Per Wallgren. ESK-nöt:
Hans Gustafsson (ordförande), Rauni
Niskanen, Mats Törnquist och Kerstin
Vikman. ESK-livsmedel: Marie-Louise
Danielsson-Tham (ordförande), Kris-
ter Scherling och Per Kvarnfors.

Vid utgången av 2006 hade totalt 26
specialister i sjukdomar hos svin fått
sina dispensansökningar godkända.
ESK-svin har under året hållit två
möten och en examination av två
aspiranter var planerad till november
men fick skjutas upp till våren 2007.
Inga nya aspiranter har anmält sig för
att ingå i utbildningsprogrammet
under året.

Vid utgången av 2006 hade totalt
47 specialister i sjukdomar hos nöt fått
sina dispensansökningar godkända.
ESK-nöt har under året hållit tre
möten och arbetat vidare med de
återstående dispensansökningar som
var i behov av komplettering. I maj
genomfördes en examination av en
dispenssökande som sökt i kategori B,
undantag från utbildning men inte
från examination. Aspiranten blev
godkänd. Ingen ny aspirant anmälde
sig för att ingå i utbildningen under
året. 

Vid utgången av 2006 hade totalt
25 specialister i livsmedelshygien fått
sina dispensansökningar godkända.
ESK-livs har under året hållit ett
möte. Ingen ny aspirant anmälde sig
för att ingå i utbildningen under året. 

Steg-II specialisering inom
smådjurssjukvården
Under året har den interimistiska
övergripande examinations- och styr-
kommittén (IÖSK) för Steg II haft
följande sammansättning: Anna Tid-
holm (ordförande), Astrid Hoppe,
Bodil Ström-Holst, Kerstin Hansson
och Lennart Sjöström. Gruppen har
under året haft tre möten och hand-
lagt 14 dispensansökningar. Under
året har sex nya specialister godkänts,
två i kirurgi, en i oftalmologi och tre
i bilddiagnostik. Den 16–17 februari
samlades 13 av de godkända specialis-
terna till ett möte för att arbeta fram
utbildningsplaner inom sex områden,
internmedicin, kardiologi, kirurgi,
dermatologi, bilddiagnostik och repro-
duktion. De framtagna förslagen
insändes sedan till SJV i november för
godkännande.

SAMNORDISK UTBILDNING 
I DIAGNOSTIK AV ÄRFTLIGA
ÖGONSJUKDOMAR
Under 2006 har den gemensamma
nordiska kommittén utgjorts av Ellen

Verksamhetsberättelse för Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap 2006

Verksamhetsberättelsen för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2006 presenteras här i sin helhet.
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Bjerkås, ordförande, Lena Karlstam,
Sverige, Finn Boserup, Danmark,
Tarja Kolisoja, Finland och Ernst Otto
Ropstad, Norge. Den 31 december
2006 var 33 veterinärer registrerade
som aspiranter i Sverige inom den
samnordiska utbildningen och 32
veterinärer med speciell kompetens
att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos
hund och katt fanns registrerade. En
examination genomfördes i mars i
Norge men ingen svensk aspirant del-
tog i årets examination.

SVS INITIATIVÄRENDEN
Under 2006 har följande initiativ-
ärenden pågått eller initierats:

Utarbetande av riktlinjer för 
veterinär stuteripraktik (”Code of
practice”)
Detta initiativärende från hästsektio-
nen har pågått sedan 2000 och slut-
rapport är ännu inte inlämnad trots
att arbetet enligt uppgift är slutfört.

Utbildningsplatser i specialist-
utbildningen steg 1 smådjur
Detta initiativärende påbörjades och
avslutades under våren 2004. Önske-
mål har framförts från flera håll om
att även mindre kliniker skulle kunna
bli godkända som utbildningsplatser
inom specialistutbildningsprogram-
met och målsättningen var att ta fram
lämpliga kriterier för sådana utbild-
ningsplatser. Det förslag som framtogs
inskickades till SJV för godkännande
i juni 2004. Under hösten 2006
påbörjade SJV arbetet med detta
ärende men det slutfördes inte före
årsskiftet.

Anestesi av försöksdjur
Detta initiativärende påbörjades av
försöksdjurssektionen 2004 med
målsättningen att sammanställa ett
dokument om förekommande narkos-
metoder inom försöksdjursanvänd-
ningen och beskriva deras för- och
nackdelar. Dokumentet ska kunna
användas både av försöksdjursveteri-
närer, forskare och i undervisning om
anestesi både på grund- och vidareut-
bildning. En mycket omfattande och
gedigen slutrapport inlämnades till
kollegiet i december och arbete pågår
för att publicera denna i Svensk
Veterinärtidning samt på förbundets
hemsida. 

Kursplan för Steg II-utbildning 
i tandvård för hund och katt.
Detta initiativärende från smådjurs-
sektionen påbörjades under 2004
efter en gemensam diskussion i för-
bundsstyrelsen och kollegiet om
behovet av att öka kårens kompetens
på området tandvård. Rapport inkom

till kollegiet i september. Efter diskus-
sion beslöts att denna utbildning ska
kunna vara en Steg II-utbildning.

Vidareutbildning i hästtandvård
Under 2005 påbörjades ett initiativ-
ärende rörande tandvård även av häst-
sektionen. Under året har en del
ansvarsfrågor och det ökande antalet
alternativa behandlare aktualiserat
behovet av att veterinärerna själva ska
kunna utföra tandvårdsbehandlingar. 

Specialistutbildning för allmän-
praktiker
Ett önskemål har uttryckts om att
utarbeta en specialistutbildning även
för allmänpraktiserande (fältverksam-
ma) veterinärer inom ramen för SVS
specialistutbildningsprogram. Under
2005 presenterades ett sådant initiativ-
ärende av husdjurssektionen med del-
tagande av representanter även från
häst-, smådjurs- och livsmedelssektio-
nerna. Ärendet beräknas ta två år.

VETERINÄRMÖTET
Veterinärmötet genomfördes på
Ultuna med ett tvådagarsprogram
den 9–10 november. Temat för årets
plenarprogram var ”Veterinäryrke i
förvandling” och det genomfördes på
torsdagen, med deltagande av alla
sektioner. Smådjurssektionen genom-
förde en tvådagarskurs om anestesi
och analgesi med två inbjudna förelä-
sare, Linda Barter och Bruno Pypen-
dop från USA. Hästsektionen ägnade
båda dagarna åt antiinflammatorisk
behandling och terapi med Jennifer
Davies från USA som huvudföre-
läsare. Husdjurs- och livsmedelssek-
tionerna hade ”Nedsmutsade djur och
påverkan på djurhälsa och livsmedel”
som första dagens gemensamma pro-
gram. Dag två behandlades ”Djurhälsa
och välfärd hos nötkreatur” respektive
”Livsmedelshygienen i ladugården/
primärproduktionen”. Inbjudna före-
läsare var Kristina Landsverk och
Knut Framstad från Norge samt Dan
Weary från Kanada. Försöksdjursek-
tionen ägnade en heldag åt anestesi
och analgesi för exotiska djur, något
som även lockade en del smådjurs-
veterinärer. En av föreläsarna var
Gidona Goodman från Skottland. Ett
reproduktionssymposium med titeln
”Gränslös reproduktion – risk eller
möjlighet” fanns också med på pro-
grammet. Deltagarantalet var i år
något mindre än året innan, ca 880
deltagare, inklusive 258 studenter.
”Get-together”-partyt hölls återigen i
genuin Uppsalamiljö, denna gång på
Östgöta Nation, på onsdagskvällen.
Närmare 300 personer försåg sig från
det varierade utbudet av rätter på
buffén, drack gott vin och umgicks

med kurskamrater, föreläsare och
utställare. 

KURSVERKSAMHETEN
Under året ansvarade kollegiet till-
sammans med de utbildningsansvariga
i respektive sektion för planeringen av
programmet vid Veterinärmötet.
Kollegiets vice ordförande har enligt
tradition ett särskilt ansvar för SVS
efterutbildningsfrågor och för plenar-
sessionen vid veterinärmötet. Denna
post innehades under året av Henrik
Ericsson. Kurser arrangerades under
året av sektionerna ensamma eller i
samarbete med andra kursgivare. De
utbildningsansvariga i SVS sektioner
var Madeleine Tråvén (husdjurssektio-
nen), Miia Riihimäki (hästsektionen),
Anders Sandberg (livsmedelssektionen),
Aina Moe (försöksdjurssektionen)
och Alexandra Vilén (smådjurssek-
tionen). 

ÖVRIGA FRÅGOR
Under 2006 har SVS kollegium dis-
kuterat och arbetat med ett antal
aktuella frågor och även deltagit i för-
bundets handläggning av en del av
dessa. I september hölls ett semina-
rium i ämnet homeopati på SLU för
veterinärstudenter där SVS deltog
som sponsor och medarrangör.
Organisationen sköttes dock i huvud-
sak av en student, Sofia Fransson.
Kollegiet har under året påbörjat en
kontakt med professorn i djur-
skyddsfrågor vid SLU och vid kolle-
giemötet i december deltog Karl-Erik
Hammarberg och Håkan Landin från
SLU för att med kollegiet diskutera
utbildning i djurskydd för olika grup-
per samt vilka behov som föreligger
vad gäller djurskyddsutbildning inom
veterinärkåren. Per Sahlander från

förbundsstyrelsen deltog också i
mötet såsom ansvarig för förbunds-
styrelsens utredning av SVFs djur-
skyddskommitté. SVS har också
under året fortsatt diskussionen om
SVS framtida arbete och det önske-
mål om utökat kursutbud som för-
bundsstyrelsen framfört.

REMISSER
Sällskapets sektioner deltog under
året i förbundets remissarbete. De
behandlade remisserna kom från
olika myndigheter och departement
och finns redovisade inom SVF.

EKONOMISK FÖRVALTNING
Genom beslut i 1989 års fullmäktige
om organisationsförändringar och
stadgeändringar har SVS ingen egen
ekonomisk förvaltning. Enligt ett
särskilt beslut i 1990 års fullmäktige
reserverades dock det egna kapitalet vid
omorganisationen (466 412 kronor)
att disponeras av SVS för initiativ-
ärenden och efterutbildningsaktivi-
teter. Beslut om användande av dessa
medel tas av SVS kollegium. Den 1
januari 2006 återstod 180 331 kronor
av dessa medel. Budgetposten ”SVS
initiativärenden” som godkänns av
förbundsstyrelsen i 2006 års budget
uppgick till 100 000 kronor. Inga nya
initiativärenden inkom dock under
året.

Per Jonsson, ordförande
Birgitta Larsson
Therese Edström

Bodil Ström-Holst
Thomas Manske
Karin Granath

Bengt Ronéus
Christina Arosenius, generalsekreterare

50 N U M M E R  8–9 • 2007 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

SEMESTERSTÄNGT PÅ 
FÖRBUNDSKANSLIET VECKA 29

Vid mycket brådskande fall kan kontakt
tas med nedanstående personer:

AVFs ordförande Hans Boström, 
tel: 070-347 85 55

FVFs ordförande Lennart Granström, 
tel: 070-505 288 68

Kanslichef Per Carlsson, 
tel: 070-567 12 35
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Veterinär Ingrid Hansson, institu-
tionen för biomedicin och veteri-
när folkhälsovetenskap SLU/
avdelning för bakteriologi, SVA,
försvarade den 25 maj sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln:
”Bacteriological and epidemiolo-
gical studies of Campylobacter
spp in Swedish broilers”. Oppo-
nent var professor Jaap Wagenaar,
Utrecht universitet, Nederländerna.

Campylobacter är den bakterie som
rapporteras orsaka de flesta bakteriella
mag/tarminfektionerna hos människa
i Sverige. Kyckling och produkter av
kyckling utgör en viktig smittkälla,
och smittöverföring sker oftast via
otillräckligt värmebehandlat kött eller
bristfälligt rengjorda köksredskap. 

Förekomsten av Campylobacter i
kycklingflockar varierar mellan olika
regioner och uppfödare i Sverige. Cirka
en tredjedel av uppfödarna levererar
nästan aldrig kycklingar med Campy-
lobacter till slakt. Avhandlingsarbetet
har undersökt orsaker och riskfakto-
rer för Campylobacter-infektion hos
slaktkyckling i såväl uppfödar- som
slakteriled.

Resultaten tyder på att det är olika

stammar av Campylobacter vid olika
uppfödningsomgångar, vilket kan 
tolkas som att bakterien inte över-
lever i stallarna mellan uppfödnings-
omgångarna. Det finns ett samband
mellan hög andel Campylobacter i
kycklingens kloak och hög halt av
bakterien i den konsumtionsfärdiga
kycklingen. De kycklingar som blivit
kontaminerade i samband med trans-
port och slakt hade en lägre halt jäm-
fört med kycklingar som blivit smit-
tade under uppfödningsperioden.

De tre faktorer som utgör de största
riskerna för att en kycklingflock ska
smittas av Campylobacter är: 1) bris-
tande allmän ordning på gårdsnivå,
2) förekomst av andra animalieprodu-
cerande djur på gården och 3) delad
slakt. Då en kycklingflock slaktas vid
minst två olika tillfällen finns det risk
för att Campylobacter kommer in i
kycklingstallarna vid det första slakt-
tillfället och därefter sprids till de
kvarvarande kycklingarna. 

Under 2000-talet har andelen
Campylobacter-positiva kyckling-
flockar visat en nedåtgående trend i
Sverige. Studierna tyder dock på att
andelen infekterade kycklingflockar
kan reduceras ytterligare.

Ett övervakningsprogram av Cam-
pylobacter hos svensk slaktkyckling
bedrivs i Svensk Fågels regi sedan
1991. Studierna i avhandlingen har
gjorts i anslutning till övervaknings-
programmet.  ■

Epidemiologiska studier
av Campylobacter hos
slaktkyckling

disputationer

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster som 
kortare vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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Fil mag och fil kand Robert Jonas-
son-Kruse, Enheten för komparativ
fysiologi och medicin, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, för-
svarade den 20 april sin avhandling
för filosofie doktorsexamen med
titeln: ”Experimentally induced
swine dysentery with special refe-
rence to alterations in lymphocyte
sub-populations, cytokines and
amino acids in blood”. Opponent
var överläkare och docent Jan
Fohlman, Växjö universitetssjukhus.

Svindysenteri är en grovtarmsjukdom
med mukös och blodig diarré som
främst vållar problem i besättningar med
växande tamgrisar. Den bakomliggande
orsaken är en bakteriell infektion med
Brachyspira hyodysenteriae som sprids via
smittade djurs avföring. Grisarna tappar
ofta i tillväxt och mortaliteten kan vara
hög om de inte behandlas. Drabbade
besättningar kan saneras och behandlas
med antibiotika, men resistenta stammar
av bakterien blir allt vanligare. Därför
behövs en ökad kunskap om grisens för-
svar mot infektionen för att kunna
utveckla effektiva vacciner. 

För att undersöka det immunologiska
och metabola svaret vid svindysenteri
utfördes försök där blodet från B hyody-
senteriae-infekterade grisar analyserades
före infektionen och vid upprepade till-
fällen under inkubations-, dysenteri- och
återhämtningsperioden.

De grisar som före infektionen hade
ett stort antal CD8+ lymfocyter och få
γδT-celler var mindre mottagliga för
dysenteri, vilket kan vara en del i för-
klaringen till varför vissa djur inte
insjuknar. De djur som insjuknade hade
höga nivåer av monocyter, neutrofiler
och aktiverade CD8+ lymfocyter under
dysenterin. Detta var intressant då
CD8+ lymfocyter främst ansetts vara
involverade i virusinfektioner. De
inflammatoriska cytokinerna IL-1β‚ och
TNF-α och akutfasproteinet serum-
amyloid A detekterades dessutom under
dysenterin. Under återhämtningsperio-
den kunde man se en ökande produktion
av det antiinflammatoriska cytokinet
IL-10 samt specifika antikroppar mot B
hyodysenteriae.

Vid diarré kan näringsupptaget från
tarmen vara begränsat och då immun-
försvaret under en infektion kräver stora
mängder energi för celldelning, fagocytos
m m kan en katabolism av företrädesvis
muskulatur initieras. Grisarna hade nor-
mala glukosnivåer under dysenterin, men
stora förändringar i ett flertal betydelse-
fulla aminosyror sågs, framför allt de
som kan omvandlas till glukos för att
bevara en normal glukoshomeostas.
Koncentrationen av lysin, en aminosyra
som i stor utsträckning konsumeras av
tarmen, steg under dysenterin vilket kan
vara relaterat till en minskad konsum-
tion av den skadade tarmen. Koncentra-
tionerna av glutamin och alanin, som är
viktiga substrat för leukocyter, sjönk där-
emot drastiskt under dysenterin. Dessa
aminosyror kan ha använts till protein-
produktion eller energisubstrat av det
stora antalet aktiva leukocyter under
dysenterin.  ■

Svindysenteri – 
immunologi och 
metabolism

disputationer

Smidigare
än de
flesta!

Snabbare. Enklare. Smartare.

Det ska vara lätt att 
handla veterinär-
produkter. Och man 
ska få bra service. 

Hos SweVet ser vi 
till att det går både 
snabbt och enkelt, 
när på dygnet du än 
vill beställa. En flexibel 
och smidig partner 
– testa själv!

SweVet Piab AB
Tel 0416-25825
Fax 0416-25831
info@swevet.se
www.swevet.se
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Veterinär Katja Höglund, institutio-
nen för anatomi och fysiologi, SLU,
försvarade fredagen den 1 juni sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: ”Systolic
ejection murmurs and the left 
ventricular outflow tract in boxer
dogs”. Opponent var dr Virginia 
Luis Fuentes, The Royal Veterinary
College, Hertfordshire, Storbritannien.

I avhandlingen visas att en digital analys
av blåsljud från hjärtat kan upptäcka de
lindriga hjärtfel som sällan upptäcks vid
normal besiktning. Forskningsarbetet
har specifikt studerat aortastenos hos
hund, på grund av de allvarliga följder
denna defekt kan få. Lidandet drabbar
främst raser som boxer, new foundlands-
hund, golden retriever och rottweiler. I
avhandlingen har Katja Höglund följt
boxervalpar ur tio olika kullar. Valparna
har studerats från sju veckors ålder och
sedan vid flera tillfällen fram till ett års
ålder. Ur varje kull har man valt ut två
valpar, en med blåsljud och en utan blås-
ljud. En del av studierna har gjorts på
hundar som har utsatts för ansträngning
eller annan typ av stress i form av ljud.

Att boxervalpar har svaga blåsljud
från hjärtat är relativt vanligt, det upp-
träder hos cirka 50 procent, men en
mindre andel valpar föds med kraftiga
blåsljud. Det är därmed viktigt att
kunna urskilja om ett blåsljud orsakas av
aortastenos eller inte. Med ny avancerad
medicinsk teknik har frekvensinnehållet
i blåsljuden analyserats. Dessutom har
fraktaldimensioner använts för att ana-
lysera komplexiteten hos blåsljuden.
Denna teknik har utvecklats i samarbete

med forskare vid Linköpings universitet
och har aldrig tidigare använts för analys
av blåsljud, varken på djur eller männi-
skor.

Ett elektroniskt stetoskop, kopplat till
en dator, spelade in ljudsignaler från
hjärtat under cirka tio sekunder. Digital
analys av blåsljudsinnehållet visade att
varaktigheten av blåsljudets förekomst
över 200 svängningar per sekund är
användbart för att skilja ut om ett lind-
rigt blåsljud är orsakat av aortastenos
eller inte. Denna analys i kombination
med analys av blåsljudets komplexitet

visade sig effektiv för att skilja mellan
hundar med och utan stenos.

En av målsättningarna med forsk-
ningen var att kunna bedöma betydelsen
av ett blåsljud hos en åtta till tolv veckor
gammal valp. Om valpen kommer att
utveckla ett hjärtfel eller om blåsljudet
kommer att försvinna har stor betydelse
för uppfödare och valpköpare. 

Resultaten kan också ge viktiga kom-
parativa effekter inom humansjukvården.
Med den studerade tekniken skulle man
kunna ställa en bättre prognos för barn
som föds med blåsljud på hjärtat.  ■

Ny teknik kan ge tidig diagnos
av hjärtfel

disputationer
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Arbetskrävande blodprovstagningar 
i köttdjursbesättningar blir allt fler,
orsakade av bland annat bekämp-
ningsprogram och nationella scree-
ningar. Nu har Svensk Mjölk utvecklat
ett system där blodproven kan 
samlas från slaktkroppar på slakte-
rier istället för från levande djur.

Förra året genomfördes ungefär 11 000
besök i köttdjursbesättningar, för att ta
blodprover i sjukdomsövervakande syfte.
I första hand används proverna till be-
kämpningsprogrammen för BVD, leukos
och IBR, men de används också för de
återkommande screeningar för brucellos,
leptospira m m som SVA genomför. 

Provtagningen i fält är arbetskrävande
och därmed kostsam. Därför har Svensk
Mjölk, som är huvudman för program-
men, drivit frågan rörande utveckling 
av ett system för uttag av blodprover i
slakten. På det sättet får köttdjursägarna
en motsvarighet till mjölkböndernas

tankmjölkprovtagning. Förutom att sjuk-
domsövervakningen blir mer kostnads-
effektiv finns förbättrade möjligheter att
styra provuttag som gör att vi får en
bättre (mer representativ) dokumentation
av det svenska djurhälsoläget. Systemet
blir också en naturlig del av den allmänna
sjukdomsberedskapen.

DANSK FÖREBILD
I Danmark har man sedan ett par år ett
liknande system. Man har dessutom
utvecklat en smidig metod för att ta ut
proverna. Den går ut på att överarmen
på utsidan av slaktkroppen förs uppåt,
samtidigt som blod samlas upp från
överarmsvenen som mynnar ut på insidan
(Figur 1). Provtagningen tar bara ett tio-
tal sekunder att utföra.

I slutet på 2005 fördes diskussioner
med Jordbruksverket om hur ett mot-
svarande svenskt projekt skulle kunna
genomföras och finansieras. Mötet
resulterade i att Svensk Mjölk sökte, och
beviljades, statliga medel för utveck-
lingen. I projektet har ett IT-system
utvecklats som dels identifierar vilka
besättningar/djur som ska provtas, dels
signalerar på slakteriet när en ”marke-
rad” individ dyker upp. Hela kedjan
från provbeställning till analys involverar
Svensk Mjölk, Jordbruksverket (CDB),
slakterierna och slutligen SVA som leve-
rerar provsvar till Svensk Mjölk. 

SVENSK PROVTAGNING PÅBÖRJAD
Projektets första fas kom att omfatta sex
slakteriföretag (Swedish Meats, KLS,
Skövde slakteri, AJ Dahlbergs slakteri,
Dalsjöfors slakteri, Siljans chark). Detta
motsvarar de slakterier som hämtar hem

CDB-data på fil, vilka tillsammans har
ca 80 procent av slakten. 

Systemet sjösattes för leukos och
IBR-provtagning den 28 maj i år. BVD-
provtagningen börjar efter sommaren, i
mitten av augusti, efter att en omfattande
informationsinsats riktad till berörda
lantbrukare har genomförts.

Många producenter har uttryckt upp-
skattning över att få provtagningen
utförd vid slakt, och det är angeläget att
alla företag bereds möjlighet att erbjuda
tjänsten. En andra fas av projektet har
därför inletts, vilken riktar sig till
mindre och småskaliga slakterier. Om
allt går väl ska alla som vill, ha tillgång
till systemet innan 2007 är slut.

ANN LINDBERG, VMD
Svensk Mjölk Forskning

Sjukdomsövervakningen på köttdjur
flyttar in i slakten

❘ ❙❚ insänt

insänt

FIGUR 1. Blod samlas från överarmsvenen,
som mynnar ungefär där röröppningen är
på bilden. Man får ut blodet genom att
lyfta benet uppåt. Proceduren tar inte mer
än ett par sekunder.

Inarbetad smådjursklinik
i Smålands hetaste tillväxtregion
behöver ny ägare. Nuvarande
veterinärer byter inriktning efter
20 år. Här är det du som sätter
ribban själv. Underlaget verkar
obegränsat. Mycket generöst

erbjudande. 

Ring 0708-77 96 16!
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I förra numret av SVT (nr 7/07) 
kritiserade insändaren att Svenska
Kennelklubben tillåter tävling med
kuperade hundar, trots ett svenskt
kuperingsförbud. SKKs VD Ulf
Uddman svarade i samma tidning
att huvuddelen av kuperade hundar
födda efter årsskiftet 2007/2008
inte längre ska få delta i SKK-
utställningar. Insändaren är dock
fortsatt skeptisk till kennelklubbens
inställning i frågan.

Den alerte läsaren inser direkt av Ulf
Uddmans replik i SVT 7/07 att utställ-
ningsförbudet bara kommer att gälla
valpar födda efter den 1 januari 2008,
och att dessutom ett antal av SKK ut-
valda raser kommer att undantas. Efter-
som ”hund-VM” äger rum på sommaren
2008 kommer inga vuxna hundar att
drabbas av utställningsförbudet. I ett
flertal raser riskerar vi att få ett VM för
stympade hundar, där svenskfödda hun-
dar med 30 års avelsframsteg när det
gäller t ex höftledsdysplasi kommer att
slås ut av vackra kuperade konkurrenter,
många även med kuperade öron, ett
ingrepp vi förbjöd i Sverige redan 1963.

Det är beklämmande hur man har
förhalat beslutet om ett utställningsför-
bud och dess ikraftträdande för att inte
stöta sig med kuperingsivrarna. Att
svansen är hundarnas viktigaste sociala
kontaktorgan, som hjälper både andra
hundar och människor, inte minst vete-

rinärer, att avgöra om hunden är snäll 
och glad eller rädd eller arg borde vara
högsta prioritet för den organisation som
gör anspråk på att föra hundarnas och
hundägarnas talan.

Min insändare var även riktad till
veterinärförbundet. Nu när vi vet att

SKK tänker tillåta stympade hundar att
vara med på ”hund-VM” hoppas jag att
förbundet och dess djurskyddskom-
mitté agerar för hundarnas bästa.

LARS AUDELL

leg veterinär

Kort genmäle till Ulf Uddman
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❘ ❙❚ replik

www.drbaddaky.com

Ett rekommenderat dagligt
kosttillskott för alla hundar,

katt och häst. 

Dr. Baddakys Fiskolja
OMEGA 3 av högsta kvalitet

Pb 44, 67321 Charlottenberg
tel 0571 20230

replik

Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nor-
diska veterinärförbunden, publicerar sedan den 1 januari 2007 sina artiklar
enbart elektroniskt på Internet. Allt material i tidskriften ligger i sin helhet fritt
åtkomligt på adressen: http://www.actavetscand.com/. Utgivningen finansieras
via en avgift från de publicerade författarna, med de nordiska veterinärförbun-
den som ekonomisk garant. 

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan http://www.actavetscand.com/.

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica
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Figur 4. Omfaloflebit. Förstorad umbilikalven ca 
5 cm kranialt om navelresten. Mätning 1 visar 
vertikal diameter (16,4 mm). Mätning 2 visar 
horisontell diameter (21,1 mm). 

Figur 5. Omfaloflebit. Förstorad umbilicalven ca 10 cm kranialt
om navelresten. Mätning 1 visar vertikal diameter (19,1 mm).
Mätning 2 visar horisontell diameter (18,3 mm). Kärlets vägg 
är förtjockad och centralt i venen ses ett anekoiskt område 
som representerar vätska.

Vilken är din diagnos? – Svar

ULTRALJUDSUNDERSÖKNING: Umbilikalvenen är förstorad
från navelresten vid abdominalväggen till ca 5 cm från
övergången till levern. Diametern är 16–21 mm (Figur 4).
Kärlväggen är kraftigt förtjockad och på enstaka lokalisa-
tioner ses anekoiska områden centralt vilket tolkas som
vätska i kärlet (Figur 5). Umbilikalartärerna är inom nor-
mala gränser med en diameter på 7–8 mm (Figur 6).
Urakus ses som en indistinkt avgränsad blandekoisk yta
mellan de två artärerna (Figur 6). Den horisontella diame-
tern på artärer och urakus tillsammans strax kranialt om
urinblåsan var ca 37 mm, vilket är större än vad som anges
som normalt. I kaudala urakus kan ett anekoiskt område

ses centralt. Det kan ses på Figur 6 som ett litet anekoiskt
område ca 3 mm i diameter (pil). Vid undersökningen
noterades att detta område ökade i diameter kaudalt och
successivt övergick i urinblåsans lumen. 

ULTRALJUDSDIAGNOS: Omfaloflebit och urakusdivertikel,
eventuellt i kombination med urakit.

UTGÅNGEN AV FALLET: Fölet behandlades medicinskt med
en kombination av intravenös antibiotika, antiinflamma-
torisk terapi och understödjande behandling. Allmän-
tillståndet förbättrades snabbt. Efter fem dagar var naveln
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Val av fakultetshus klart

❘❙❚❘ SVT rapporterade i nummer 7/07 om

det påbörjade arbetet med ett nytt hus

för veterinär- och husdjursfakulteten vid

SLU. Den 4 juni meddelade universitetets

utvärderingsgrupp under rektor Lisa

Sennerby Forsse att man fattat beslut om

❘ ❙ ❚ noterat

Så här kommer entrén till VH-fakultetens nya hus att se ut, enligt Nyréns arkitektkontor.
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torr men den lindriga svullnaden kvarstod. Umbilikal-
venen hade minskat i storlek och sågs inte innehålla någon
vätska vid ny ultraljudsundersökning efter en vecka. Den
sammanlagda diametern på urakus och artärer hade mins-
kat men konturstörningen på urinblåsan kvarstod. Fölet
skrevs ut efter åtta dagars stationärvård med fortsatt
behandling hemma. Enligt ägarna mår fölet bra och visar
inga symtom på sjukdom.

DISKUSSION
Undersökning av de interna umbilikalstrukturerna med
ultraljud är relativt enkelt att utföra, och ger information
som annars bara fås vid kirurgi eller obduktion.

Det är inte ovanligt att föl med sepsis, septiska artriter
och andra infektiösa sjukdomar också har en infektiös
process i umbilikalstrukturerna. Det är också relativt van-
ligt att det inte ses några yttre symtom på navelinfektion
trots en kraftig påverkan på de interna delarna.

Ultraljudsundersökningen utförs efter klippning och
rengöring av huden samt applicering av riklig mängd 
kontaktgel. I litteraturen rekommenderas en 7,5 MHz
konvex ultraljudsgivare men merparten av strukturerna
ligger ytligt och där fungerar en 10 MHz linjär givare
mycket bra. De fyra strukturerna som är intressanta att
undersöka är umbilikalvenen, två umbilikalartärer samt
urakus. Samtliga strukturer undersöks både transversellt
och longitudinellt. Patologiska förändringar är förstorad
diameter med förtjockad och/eller heterogen kärlvägg, vil-
ket är tecken på en inflammatorisk process i kärlväggen.
Eventuellt innehåll av anekoisk, blandekoisk eller hyper-
ekoisk vätska kan representera purulent sekret. Förekomst
av små mängder innehåll i lumen kan dock vara normalt
på neonatala föl som ett resultat av kvarvarande blod eller
koagel. Innehåll av hyperekoiska strukturer med akustisk
skugga indikerar förekomst av gas, vilket kan vara tecken
på en anaerob infektion. Avgränsade vätskeinnehållande

strukturer i navelområdet är tecken på abscess-
bildning eller hematom.

Persisterande urakus och urakit är de vanli-
gaste patologiska fynden, men även omfaloflebit
och omfaloarterit ses relativt ofta. Det är också
mycket vanligt med en kombination av olika
patologier i området.

Figur 6. Urakus och umbilikalartärer ca 3 cm kranialt om över-
gången till urinblåsa. Mätning 1 visar sammanlagd horisontell 
diameter på urakus och umbilikalartärer, vilken bör ligga under 
5 mm. Mätning 2 visar vertikal diameter på urakus. Mätning 
3 och 4 visar vertikal diameter på vänster respektive höger um-
bilikalartär. Centralt i urakus ses ett litet anekoiskt område (pil), 
vilket motsvarar urin. Vid undersökningen sågs detta område 
vidgas kaudalt till urinblåsans lumen.

vilket av de fyra arkitektförslagen SLU

kommer att gå vidare med. 

Enligt utvärderingsgruppen ger Förslag

Nyrén de bästa förutsättningarna för en

anläggning som motsvarar syftet att

skapa en miljö för samverkan inom

forskning och utbildning, där djursjuk-

huset spelar en viktig roll. Arbetet med

fakultetshuset kommer nu att fortsätta

utifrån det förslag som lagts av Nyréns

arkitektkontor AB. I den fortsatta plane-

ringen kommer man även att ta med

goda detaljlösningar från de andra 

arkitektkontoren. Dag Beskow från

Nyréns konstaterade vid SLUs offentlig-

görande att arbetet blir bland det mest

komplicerade som kontoret ställts inför.

Historiskt sett har svenska veterinär-

högskolor överlevt i bara 30–60 år. Den

nu planerade byggnaden hoppades 

dekanus Arvid Uggla ska ha längre var-

aktighet, på grund av bättre framsynthet

och flexibilitet. Byggstart blir sommaren

2009. ■

PROVA PÅ ”EGET”
Smådjurspraktik uthyres centralt i

Nyköping, januari–juni 2008.

150 m2 veterinärpraktik med ultra-
ljud, inhalationsnarkos, litet labb

och butik. Möjlighet finns att hyra
lägenheter (20 m2 och 290 m2) som

är belägna i samma fastighet.

Frågor mailas till:
camilla_almqvist@hotmail.com
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Djurskyddskontrollen i
Sverige ska bli bättre

❘❙❚❘ Djurskyddsmyndigheten har infört en
ny föreskrift om den offentliga djurskydds-

kontrollen i Sverige. Tidigare reglerades
djurskyddskontrollen genom allmänna
råd, men nu finns alltså en bindande 
föreskrift som kommer att träda i kraft
den 1 juli 2007.

Några problem som lyfts fram är att
samordning, uppföljning och återkoppling
mellan kontrollmyndigheterna fungerat
dåligt. Regeringen har uttalat att den

statliga styrningen av kontrollmyndig-
heterna behöver bli tydligare för att
säkerställa en effektiv och likriktad djur-
skyddskontroll.

Föreskriften riktar sig till kommuner, läns-
styrelser, polismyndigheter och slakteriernas
officiella veterinärer och assistenter. Den
ska ge en tydlighet som tidigare saknats
om de förväntningar som staten har på
främst kommunerna. Föreskriften innebär
också en ökad tydlighet för djurhållare
och andra som är föremål för kontroll, 
t ex djurtransportörer, slakterier, personer
med djurförbud m fl.

Från och med 1 juli 2007 är det den
centrala myndigheten Jordbruksverket,
men även länsstyrelserna, som ska säker-
ställa att föreskriften efterlevs. 

Källa: pressmeddelande från Djurskydds-

myndigheten den 4 juni 2007.  ■

Liten hund lever längre 

❘❙❚❘ Norrbottenspets, bichon havanais och
siberian husky är de hundar som lever
längst och som mest sällan går till veteri-
nären. Det finns dock några större hundar
bland dem som har minst 75 procents
chans att överleva sin tioårsdag, bland
andra labrador och golden retriever. Det,
och mycket annat, går att utläsa ur den
sammanställning av skadestatistik som
Agria Djurförsäkring offentliggjorde den
31 maj. 

En som medverkat i arbetet med sam-
manställningen, som har tagit tre år, är
Brenda Bonnett, adjungerad professor 
i epidemilogi vid universitetet i Guelph,
Kanada. Hon menar att materialet ur ett
internationellt perspektiv är unikt. Det
faktum att Agria har en så stor andel 
försäkrade hundar gör underlaget så
komplett att skillnaderna blir relevanta 
för hela hundpopulationen. 

Den vanligaste kända dödorsaken för
hundar är trafikolyckor, knappt 1 500
hundar dör i trafiken varje år. En av de
olycksdrabbade raserna är taxar. Av alla
taxar som avlider dör var tredje i någon
form av olycka, eller försvinner. Andra
vanliga dödsorsaker är cancer, epilepsi
och diabetes. Den vanligaste diagnosen
vid ett större veterinärbesök är annars
pyometra och juvertumörer hos tikar.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

*Insecticide Resistance Action Committee.

För mer information kontakta CEVA eller 

besök www.fass.se 

S
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M
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25–40 kg

XL
40–50 kg

Ny verknings-

mekanism
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Effekt mot 
fästingar
& loppor

I en klass för sig.
TM

Sällan kan en produkt anses tillhöra en klass för sig. ProMeris DuoTM

innehåller metaflumizon, en Na-jonkanalblockerare, samt en ny säker 

formulering av amitraz. Tillsammans kontrollerar de effektivt fästingar 

och loppor. Metaflumizon och amitraz tillhör två IRAC* klassificerings-

grupper till vilka inga andra ektoparasitsubstanser hör. 

Detta gör ProMeris DuoTM unikt i jämförelse med alla andra fästing-

och loppmedel.

Spot-on lösning till hund

amitraz 150 mg/ml

metaflumizon 150 mg/ml

CEVA Vetpharma AB 
Tel: 046 - 12 81 00 

www.cevavetpharma.se 

SVT nr 8-9 07 final  07-06-18  12.37  Sida 60



IN MEMORIAM

Gunnar Fogdegård 
– till minne
F länsveterinären Gunnar Fogdegård har
avlidit, 86 år gammal. Hans närmaste är
makan Ann-Marie, sonen Göran med
familj samt svärdottern Birgitta Fogde-
gård.

Gunnar Fogdegård var sprungen ur
den västgötska myllan, född i Färed,
Skaraborgs län. Han tog studenten i
Skövde 1941 och inskrevs samma år 
vid Kungliga Veterinärhögskolan och
avlade veterinärexamen 1949. Han tjänst-
gjorde åren 1947–1950 omväxlande
som vikarierande distriktsveterinär och
som assistent vid patologisk-anatomiska
avdelningen vid högskolan.

Han arbetade som veterinär vid Nykö-
pingsortens seminförening 1950–1957,
chefveterinär där från 1954, som
distriktsveterinär i Smedjebacken 1957–
1968 och i Flen 1968–1972. Han var
länsveterinär i Uppsala 1972–1986,
pensionerad 1986, samt även lärare i
veterinär författningskunskap vid vete-
rinärmedicinska fakulteten vid lant-
bruksuniversitet 1977–1987. 

Uppvuxen i en lantbrukarfamilj till-
hörde han den generation av blivande
veterinärer där flertalet kom från den
agrara miljön. Årskurserna på den tiden
bestod nästan hundraprocentigt av man-
liga studenter och påtagligt många var
bondpojkar eller veterinärsöner. Att syssla
med sällskapsdjur var för dessa primärt
ganska främmande. Det var lantbrukets
djur som stod i förgrunden och därför
valde flertalet distriktsveterinäryrket. 

Efter slitsamt fältarbete kunde Gunnar
avrunda med en tjänst som länsveterinär,
en karriär som många i vår generation
ansåg idealisk. I sin yrkesutövning var
Gunnar en prydnad för kåren. En kun-
nig, plikttrogen och omdömesgill kollega
med höga etiska värderingar. Umgänget
med djurägare och andra personer han
kom i kontakt med underlättades av
hans rättframma, jovialiska sätt och hans
humoristiska kommentarer. 

Gunnars engagemang för veterinär-
kåren tog sig många uttryck. Han har
således gjort värdefulla insatser som ord-
förande i distriktsveterinärföreningen

och som vice ordförande i veterinär-
förbundet. Han har också varit ledamot
i veterinärförbundets förtroenderåd,
verkställande ledamot i veterinärernas
Kamratgåva samt ledamot i styrelsen för
veterinärhögskolan och i veterinärväsen-
dets ansvarsnämnd.

Gunnar Fogdegårds tjänstetid som
länsveterinär i Uppsala inföll under en
period då vårt lantbruk gick igenom en
omfattande rationalisering och konkur-
renssituation. Tidens krav ledde till att
djurens hälsa och välfärd kom i kläm när
animalieproduktionen alltmer övergick
till stordrift och fick en mer industriell
prägel. Gunnar Fogdegård befann sig i
situationen att samtidigt som han ville

vara lojal mot modernäringen syntes han
ibland motverka dess utveckling. Han till-
hörde dem som tidigt insåg sprängkraften
i samhället när skiftande uppfattningar
om djuretik ställdes mot ekonomiska
intressen. Här gjorde hans goda omdöme
honom mycket lämpad för sitt arbete
som länsveterinär.

Efter pensioneringen fortsatte han att
arbeta inom djurskyddet, nu på det 
ideella planet. Han fick också möjlighet
att odla sitt intresse för svensk veterinär-
historia. Han har bidragit med flera
skrifter inom detta ämnesområde, bland
annat en biografi över distriktsveterinären
Nils Heró, mannen som blev en fram-
stående industriman och som skapade
Herófonden vars betydande avkastning
går till pensionerade veterinärer.

Som erkänsla för sina insatser för vete-
rinärkåren och inom djurskyddet valdes
Gunnar Fogdegård till hedersledamot i
Svenska Distriktsveterinärföreningen
och Sveriges Veterinärförbund. Han
utsågs till hedersordförande i Nordiska
Djurskyddsföreningen i Uppsala och till-
delades Sveriges Djurskyddsföreningars
Riksförbunds guldmedalj.Gunnar var en
omtänksam, glad och positiv vän och
kollega.

Bengt Ehn
Sten Hedner

John-Erik Trollsten
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Vännäs – ett långtidsvikariat 100 % (dnr 06-5291/07)

Karlshamn – en tillsvidareanställning (dnr 06-5376/07)

Piteå – en tillsvidareanställning 100 % med möjlighet till 
stationschefsansvar (dnr 06-5357/07)

Fullständig annons finns på Internet där det även går att finna 
korttidsvikariat och eventuellt ytterligare lediga tjänster: 

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 23 juli 2007 om inget annat anges 
i annonsen.

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

Jan-Erik Ringmar till minne
Veterinärkollegan Jan-Erik (Janne) Ring-
mar avled den 11 maj 2007. Med
honom gick en av veterinärkårens mer
kända profiler ur tiden. 

Ringmars livsverk spänner över veteri-
nära ansvarsområden av de mest skiftande
slag. Han uppehöll sålunda olika tjänster
som lärare vid dåvarande Veterinärhög-
skolan i Stockholm, som administratör
vid Kungl Veterinärstyrelsen och som
distriktsveterinär – han uppehöll distrikts-
veterinärtjänsten i Ljugarn och därefter i
Visby fram till pensioneringen 1991.
Jannes kunskaper och intresse för veteri-
nära kårfrågor utnyttjades av Sveriges
Veterinärförbund, där han var styrelse-
ledamot under åren 1967–1979 och
ledamot av djurskyddsutskottet (namn-
byte till djurskyddskommittén 1975)
1971–1989.

I samband med pensioneringen för-

värvade Janne och hustrun Margaretha
gården Hvalsta i Sköldinge, som varit i
den Ringmarska släktens ägo sedan
1820. De flyttade dit 1996. Janne efter-
lämnar hustrun Margaretha, född Fryk-
man, och sönerna Richard (bosatt i USA),
Magnus och Mattias (båda bosatta i
Stockholm). 

Född i Piteå, där fadern var agronom
och modern lanthushållslärarinna, in-

skrevs Janne vid Veterinärhögskolan
1948, blev vet kand 1950 och legitime-
rad veterinär 1957. Som student och
kurskamrat blev den varmhjärtade,
omtänksamme och alltid lika spirituelle
Janne en naturlig centralgestalt.

Den akademiska lärarbanan inleddes
1957 efter avlagd veterinärexamen med
tjänst som amanuens vid medicinska
institutionen för idisslare, följd av en 
rad förordnanden som lärare vid institu-
tionen för obstetrik och gynekologi, kul-
minerande i en tjänst som tf laborator
1963.

Janne hade en ovanlig förmåga att
”lära det bästa” från sina berömda chefer
Hoflund och Lagerlöf, vilka blev hans
förebilder speciellt i diagnostisk medi-
cin. I sin kliniska undervisning kunde
han med sin utpräglade pedagogiska för-
måga göra även vanliga rutinfall till en
spännande upplevelse för studenterna.
Han blev därigenom en enastående
mentor för studenter och yngre kolleger.
Janne ägde förmågan att bedöma per-
soner och hjälpte därför till med råd vid
rekryteringen av unga veterinärer till
forskarutbildning och högre undervis-
ningstjänster. För praktiserande veteri-
närer, som ville ha hjälp och konsultation
rörande fall i sina distrikt var Janne ett
”mekka”. 

Som lärare hade Janne inte bara den
formella undervisningen i blickfånget
utan var också intresserad av studenti-
kosa aktiviteter. Av många exempel vill vi
framför allt nämna hans bejublade upp-
trädande som profeten Mika ur Klago-
visorna (Lagerlöf ) i VMFs jubileums-
spex 1968. Medspelare var bland andra
Ingmar Månsson (Jona – Åkerblom) och
Börje Gustafsson (Nahum–Bane). Janne
var alltid på topp när han vid sådana till-
fällen fick visa sin enastående förmåga
som imitatör.

Som praktiserande veterinär var Janne
ett föredöme för veterinärkåren. Han
arbetade hårt och var angelägen att
tillämpa nya forskningsrön i sin dagliga
veterinära gärning. Han sågs ofta som
deltagare vid fortbildningskurser där han
med liv och lust deltog i diskussionerna.

Saknaden efter Janne är stor. Vi hade
unnat honom flera år tillsammans med
sin Margaretha på den vackra gården
Hvalsta, som de med gemensamma kraf-
ter hade rustat upp. Minnet av honom
kommer alltid att vara ljust.

Stig Einarsson
Börje Gustafsson

Göran Jönsson  
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Då en av våra veterinärer skall vara mammaledig till hösten söker
vi nu en klinikveterinär på deltid-heltid från oktober 2007. Tjänsten
är ett vikariat för ca 12 månader med eventuell möjlighet till vidare
anställning. Helst ser vi sökanden med specialistkompetens i hun-
dens och kattens sjukdomar men även andra sökanden är av in-
tresse. Arbetstiderna kan diskuteras. Vi arbetar vardagar mellan
07.00 och 18.00.

Göteborgs Djurklinik är en smådjursklinik med fyra veterinärer och
åtta djursjukvårdare. Vi har ca 9 000 besök om året. Vi har funnits
i Hisings Backa sedan 1991och har en väl inarbetad kundkrets.

Vid frågor om tjänsten kontakta:

• Vet Johanna Matsson, 031-7421740, 0706-339993 eller 
• Margareta Delborn, 0705-713128

Ansökan med CV och löneanspråk vill vi ha senast 2007-06-10
till adressen:

• Göteborgs Djurklinik AB, 
Backa Bergögata 7, 422 46  Hisings Backa
eller 

• matsson@goteborgsdjurklinik.se

Göteborgs Djurklinik 
söker en 

KLINIKVETERINÄR

SVT nr 8-9 07 final  07-06-18  12.37  Sida 62



Strejkvarsel för smådjurs-
veterinärer

Med anledning av att förhandlingar
mellan Sveriges Veterinärförbund
och SLA (Skogs- och lantarbetsgiva-
reförbundet) om nytt kollektivavtal
om löner och allmänna anställnings-
villkor strandat, varslade förbundet
den 31 maj om strejk för samtliga
veterinärer, såväl legitimerade som
med begränsad behörighet, samt
nyanställningsblockad.

Varslen gällde i första steget smådjurs-
kliniken, Regiondjursjukhuset i Helsing-
borg AB och Djursjukhuset Albano AB,
från och med fredagen 15 juni kl 07.00.

Vidare varslade förbundet om nyan-
ställningsblockad samt strejk för samtliga
veterinärer, såväl legitimerade som med
begränsad behörighet, från och med 
fredagen 29 juni kl 07.00, vid följande
företag:

AB Läckeby Djursjukhus, Djursjuk-
huset Bagarmossen AB, Djursjukhuset i
Hässleholm AB, Djursjukhuset i Jönkö-
ping AB, Smådjursakuten i Göteborg AB,
Hallands Djursjukhus AB, Håkan Björk-
lunds Djurklinik i Stockholm AB, Lunda-
bygdens Djursjukhus KB, Norsholms

Djurvårdscenter AB, Regiondjursjuk-
huset i Malmö AB, Södra Djursjukhuset
AB, Västerorts Djursjukhus AB, Växjö
Djursjukhus AB, Valla Djurklinik
(Östergötlands Djursjukhus AB). Enligt
etablerad praxis undantas de veterinärer
som har semester, såväl påbörjad som
utlagd samt tjänstlediga och föräldra-
lediga.

Just i denna tidnings pressläggning med-
delas att konflikten mellan veterinärför-
bundet och SLA är avblåst. Torsdagen
den 14 juni enades SVF och SLA om 
ett nytt, treårigt kollektivavtal att gälla 
fr o m den 1 juni 2007. Först och främst
innebär avtalet att regler om arbetstidens
förläggning, jourtjänstgöring m m fast-
ställs efter förhandlingar vid varje enskild
arbetsplats. Inga regler om detta finns i
det centrala avtalet. Uppgörelsen medför
att den varslade strejken ställs in. ■

Nya händelsehäften från
PTK

Privattjänstemannakartellen (PTK) ger
ut en rad häften som beskriver försäk-
ringsskyddet för privattjänstemän vid
olika försäkringshändelser. Häftena är
skrivna på ett enkelt och lättförståeligt
sätt och de uppdateras kontinuerligt.
Nya händelsehäften för 2007 finns nu
tillgängliga. De handlar om lagstadgade
och kollektivavtalade försäkringar för
privatanställda, bland annat rörande
arbetsskada, föräldraledighet, sjukdom,
avgångspension, ITPK-valet och arbete
utomlands. Häftena går att beställa gra-
tis från veterinärförbundets kansli, eller
från PTKs hemsida www.ptk.se. ■
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kanslinytt

VETERINÄR MED SPECIALISTKOMPETENS

ÖSTERSUNDS DJURSJUKHUS ÅRE VETERINÄRERNA är ett 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Inspektörsvägen 19

831 48 Östersund

www.ostersundsdjursjukhus.se

förhandlingsnytt
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SVENSKA

■ Nya
6–8/9 -07. KURS I INTENSIVVÅRD FÖR HUND

OCH KATT arrangeras i Knivsta av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: Tel: 0220-291 30, Internet:
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

18–21/9 07. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖTKREA-
TUR arrangeras i Uppsala av Sektionen
för idisslarmedicin, Institutionern för
kliniska vetenskaper, SLU. Info:
Charina Gånheim, tel: 018-671927, 
e-post: Charina.Ganheim@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

20/9 07. SEMINARIUM – SVENSK HUND- OCH

KATTFORSKNING 2007 arrangeras i Uppsala
av SVS Smådjurssektion, Institutionen
för Kliniska Vetenskaper och Kompe-
tenscentrum Smådjur vid SLU. 
Info: Susanne Petterson, e-post:
Susanne.Pettersson@kv.slu.se och 
Bodil Ström Holst, e-post:
Bodil.Strom-Holst@kv.slu.se. 
Båda nås på tel: 018-67 10 00. 
(Se annons i denna tidning)

5-6/10 -07. KURS I IMMUNOLOGI arrangeras
i Knivsta av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info: 
Tel: 0220-291 30, Internet: 
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

5–6/10 -07. KURS I KLINISK CYTOLOGI

arrangeras i Knivsta av Svenska Djur-
sjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: Tel: 0220-291 30, Internet: 
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

12–13/10 -07. GRUNDKURS I ULTRALJUD

arrangeras i Uppsala av Svenska Djur-
sjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: Tel: 0220-291 30, Internet:
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

19/10 -07. GRUNDKURS I ÖGONSJUKDOMAR

arrangeras i Hudiksvall av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: tel: 0220-291 30, Internet:
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

14–16/11 -07. KURS I ANESTESIOLOGI HUND

OCH KATT arrangeras i Knivsta av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: Tel: 0220-291 30, Internet:
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

23–24/11 -07. KURS I DERMATOLOGI, STEG 1
arrangeras i Knivsta av Svenska Djur-
sjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: Tel: 0220-291 30, Internet:
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning)

23–24/11 -07. KURS I BLODTRYCKSMÄTNING

INOM SMÅDJURSMEDICINEN arrangeras i
Göteborg av Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info: 
Tel: 0220-291 30, Internet: 
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

4–5/12 -07. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

arrangeras i Göteborg av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
Info: Tel: 0220-291 30, Internet:
www.djursjukhusforeningen.com. 
(Se annons i denna tidning) 

■ Tidigare publicerade
10/4–30/11 -07. ESAVS KURSPROGRAM FÖR

”ADVANCED VETERINARY STUDIES” OCH

”EXCELLENCE IN VETERINARY THERAPY” UNDER

2007, Sverige, Europa och Asien. Info:
www.esavs.org. (SVT 1/07)

6–8/9 -07. KURS I INTENSIVVÅRD FÖR HUND

OCH KATT, STEG 1, Göteborg. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 16/06)

21–23/9 -07. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Arr:
Avd f kirurgi och medicin, stordjur,
Inst f kliniska vetenskaper, SLU. 
(SVT 5/07)

27/9 -07–23/4 -08. ANESTESIOLOGI FÖR

DJURSJUKVÅRDARE 15HP (10P). Arr: Avd 
f djuromvårdnad, Inst f Husdjurens
miljö och hälsa, SLU. (SVT 5/07) 

1–5/10 -07. KURS I DENTISTRY I, Halmstad.
Arr: ESAVS. (SVT 16/06)
8–9/11 07. VETERINÄRKONGRESSEN 2007,
Atrium Konferens i Uppsala. Arr:
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
och Sveriges Veterinärförbund. 
(SVT 4/07)

23-24/11 -07. 1ST NOVOS SYMPOSIUM,
Helsingborg. Arr: Nordic Veterinary
Orthopaedic Society. (SVT 6/07)

24–25/11 -07. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Arr:
Avd f kirurgi och medicin, stordjur,
Inst f kliniska vetenskaper, SLU. 
(SVT 5/07)

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
29–30/8 -07. CATTLE CONSULTANCY DAYS

anordnas i Nyborg, Danmark av
Boehringer Ingelheim. Info:
Conference secretariat, Cattle

kongresser
& kurser

ALINGSÅS DJURKLINIK

söker ytterligare en 

VETERINÄR
Vi erbjuder god lön, trevlig arbets-

gemenskap, ändamålsenligt
byggda lokaler, bra utrustning

och flexibel arbetstid.

Vi behandlar ca 7 000 patienter
per år, mest hund och katt men

även häst.

Vidare information får Du på 
telefon 0322-63 20 00.

Alingsås djurklinik
Ridhusvägen 4, 441 93 Alingsås

SVT nr 8-9 07 final  07-06-18  12.37  Sida 66



Consultancy Days, c/o DDD-Kursus,
Emdrupvej 28A, DK-2100
Köpenhamn, Danmark. 
Tel: +45-3871 0888, 
fax: +45-3871 0322, 
e-post: kursus@ddd.dk. 
(se annons i denna tidning)

7–9/9 -07. KURS I VETERINARY OCULAR

PATHOLOGY arrangeras i Köpenhamn,
Danmark av Svenska Sällskapet för
veterinär oftalmologi. Info: Internet:
clausbundgaard@mail.dk. 
(se annons i denna tidning)

22–24/11 -07. BCVA CONGRESS arrangeras
i Glasgow, Skottland av British Cattle
Veterinary Association. Info: BCVA
Office, The Green, Frampton-on-Severn,
Gloucesershire, GL2 7EP, UK, e-post:
office@cattlvet.co.uk, Internet:
www.bcva.org.uk 
(se annons i denna tidning) 

■ Tidigare publicerade
10/4–30/11 -07. ESAVS KURSPROGRAM

FÖR ”ADVANCED VETERINARY STUDIES” OCH

”EXCELLENCE IN VETERINARY THERAPY” UNDER

2007, Sverige, Europa och Asien. Info:
www.esavs.org. (SVT 1/07)

9–20/7 -07. KURS I DERMATOLOGY II, Wien,
Österrike. (SVT 16/06)

11–15/7 -07. KURS I DIAGNOSTIC ULTRA-
SOUND II, Bern, Schweiz. 
(SVT 16/06)

18–22/7 -07. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V, INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/07)

25–27/7 -07. EQUINE BACK DAYS, Wien/
Breitenfurt, Österrike. (SVT 3/07)

28–29/7 07. EQUINE NUTRITION CONFERENCE,
Wien, Österrike. (SVT 3/07)

6–17/8 -07. KURS I DERMATOLOGY III,
Wien, Österrike. (SVT 16/06) 

10–12/8 -07. THE ULTIMATE SKIN SEMINAR,
Bangkok, Thailand. (SVT 3/07)

19–23/8 -07. WORLD CONGRESS OF WSAVA,
Sydney, Australien. (SVT 7/06)

20–24/8 -07. KURS I EMERGENCY AND CRITICAL

CARE II, Bern, Schweiz. 
(SVT 16/06)

29/8–1/9 -07. ANNUAL MEETING OF THE

EUROPEAN ASSOCIATION OF VETERINARY

DIAGNOSTIC IMAGING, Thessaloniki/
Chaldiki, Grekland. 
(SVT 2/07)

30/8–3/9 -07. KURS I SOFT TISSUE SURGERY,
Wien, Österrike. (SVT 16/06)

3–7/9 -07. KURS I CARDIOLOGY I,
Luxemburg. (SVT 16/06)

3–7/9 -07. KURS I FELINE MEDICINE &
SURGERY III, Zürich, Schweiz. 
(SVT 16/06) 
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6–8/9 -07. KURS I UTREDNING AV NEVROLO-
GISKE KASUS, HUND OG KATT, Oslo, Norge.
(SVT 7/07)

12–15/9 -07. XV CONGRESS OF THE

WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION

(WVPC2007), Kina. 
(SVT 10/06)

13–15/9. KURS I PATELLA OCH FALLBESKRIV-
NINGAR, Köpenhamn, Danmark. 
(SVT 7/07)

17–21/9 -07. KURS I EXOTIC PETS MEDICINE &
SURGERY, Brno, Tjeckien. (SVT 16/06)

19–23/9 -07. ANNUAL CONFERENCE OF THE

EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIMAL

REPRODUCTION AND THE EUROPEAN AI
VETERINARIANS, Celle, Tyskland. 
(SVT 3/07)

22–26/9 -07. KURS I NEUROPATHOLOGY

– INTENSIVE COURSE FOR PATHOLOGISTS,
NEUROLOGISTS AND MRT USERS, Bern,
Schweiz. (SVT 16/06)

24–25/9 -07. 21ST NKVET SYMPOSIUM: 
THE ROLE OF THE VETERINARIAN IN ANIMAL

WELFARE – TOO MUCH EMPHASIS ON ANIMAL

WELFARE FOR SOME, TOO LITTLE FOR OTHERS,
Værløse, Danmark. (SVT 5/07)

1–5/10 -07. KURS I ENDOSCOPY INTENSIVE

COURSE, Giessen, Tyskland. 
(SVT 16/06) 

5–8/10 -07. CONFERENCE OF THE

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HUMAN-
ANIMAL INTERACTION ORGANIZATIONS

(IAHAIO), Tokyo, Japan. 
(SVT 4/06)

6–7/10 -07. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE

DAYS, Bonn, Tyskland. (SVT 3/07)

6–10/10 -07. KURS I NEUROLOGY II, Bern,
Schweiz. (SVT 16/06)

12–14/10 -07. VETERINARY NURSING COURSE,
Bangkok, Thailand. (SVT 3/07)

13–17/10 -07. KURS I NEUROLOGY III /

ADVANCED NEUROLOGY / NEUROSURGERY,
Bern, Schweiz. (SVT 16/06)

20–24/10 -07. KURS I NEUROLOGY I, Bern,
Schweiz. (SVT 16/06)

31/10–4/11 -07. KURS I OPHTHALMOLOGY

AND INTERNAL MEDICINE – EXCELLENCE IN

VETERINARY THERAPY, Palma de Mallorca,
Spanien. (SVT 16/06) 

19–30/11 -07. KURS I INTERNAL MEDICINE III,
Utrecht, Nederländerna. 
(SVT 16/06) 

14–16/12 -07. KURS I HOW TO DO SURGERY

WITHOUT FEAR, Pakchong, Nakorn-
ratchisma, Thailand. (SVT 3/07) 

27–31/7 -08. WORLD VETERINARY CONGRESS

2008, Vancouver, British Columbia,
Kanada. (SVT 2/07)

20–25/8 -08. WORLD CONGRESS OF

WSAVA, Dublin, Irland. (SVT 7/06)
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
MIKAELA HEIDRICH 070-540 93 17 
PER JONSSON 0155-28 33 18 
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
ELÖD SZANTO 0501-101 68
MARGARETA WIDELL 018-31 50 28
PETER ZAFF 070-216 69 80

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
HANS BOSTRÖM 070-347 85 55 

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

Vice sekreterare
ARJA KAUTTO 070-373 51 45

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

KAJSA GUSTAVSSON 070-924 56 86
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

Sekreterare
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16
Kassör
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

Tidigare riksföreningar inom Sveriges
Veterinärförbund (DVF, BVF, SYVF, FVET,
VIAT, FVVI, DaVF) ingår från 1 januari 
2006 inte längre i förbundets organisation. 

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

THERESE EDSTRÖM

KARIN GRANATH

THOMAS MANSKE

BENGT RONÉUS

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
AINA MOE BÄCK

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
BENGT RONÉUS

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN GRANATH

Sekreterare
NASERSHA ARZOOMAND

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

➤
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FÖLJANDE EPISOD utspelade sig på den gamla goda tiden då
pentobarbitalflaskorna fortfarande var gjorda av mörkbrunt
glas och hade en svart skruvkork av plast. Ja, för en fyra, fem
år sedan alltså.

UNDERTECKNAD BLEV en fredag eftermiddag utringd till
traktens kriminalvårdsanstalt. Anstalten var av det slag där
man med hjälp av lättare husdjursskötsel försökte anpassa
tyngre kriminella till ett liv utanför murarna. Jag hade varit
där förr och det var ett rätt så trevligt ställe. 

Den aktuella fredagen hade en liten getabock kommit lös
och hamnat i slagsmål med den stora baggen. Geten hade
dragit det kortaste strået och gått som förlorare ur matchen.
När jag kom låg han utslagen på sidan med snabb och ytlig
andning, näsblodet rinnande och de vackra hornen på
trekvart. Vid närmare kontroll upptäcktes att kraniet mellan
ögon och horn var intryckt. ”Beslut om avlivning fattades i
samråd med djurägarna” kom det senare att stå i journalen.

Eftersom jag är lite skotträdd hämtades således flaskan
med pentobarbitallösning. Bultpistolen brukar jag spara till
större djur. En liten get skulle det väl gå att spruta ihjäl. Med
allvarsam min förklarade jag för den allt mer tilltagande 
åskådarskaran att getter är känsliga för sövningsmedel och att
det här skulle gå fort och lätt. Den lilla geten fick 50 ml i
jugularen och hela ladugården väntade i tystnad på de sista
suckarna. Sekunderna tickade iväg och plötsligt ställer sig
geten upp på vingliga ben. Intresserat sniffar den på höet i
boxens ena hörn. Ett ögonblick senare står den och mumsar
i sig tugga efter tugga med glupande aptit. Från att ha varit
halvdöd utstrålar nu den lilla idisslaren livskraft och glädje.
Det går viskningar genom åskådarleden och pannorna läggs i
fundersamma veck, så även min. Tankarna trillar genom
huvudet; sprutade jag verkligen allt utanför kärlet? Nej, det
gick ju lätt och fint att injicera. Nåväl, geten får 50 ml till och
efter några sekunder segnar den ner. Åskådarna nickar bekräf-
tande; så ska det gå till. 

Nu ligger geten där bekvämt på bröstet. Lugnt och säkert
lägger den ner huvudet, sluter ögonen och… börjar att snarka.
Djupa, lugna andetag, bröstkorgen häver sig regelbundet.
Geten stensover. Mumlet i publiken tilltar. Jag känner svetten

bryta fram under undersökningsrocken. Drar upp 50 ml till
och injicerar i det sovande djuret. Först händer ingenting
men efter en evighet avtar snarkningarna och den lilla päls-
kroppen blir stum. Kontroll med fonendoskop bekräftar,
geten är död! Tyst applåderade jag för mig själv men i ladu-
gården kunde en knappnål höras falla.

VÄN AV ORDNING frågar sig nu vad som egentligen hände, så
även jag.  

Flaskan kontrollerades. Jo, det stod pentobarbital på etiket-
ten. Fundersamt tittar jag genom det bruna glaset. På botten
av flaskan virvlar en vit fällning omkring i skvätten avliv-
ningsvätska som är kvar. Ur hobbykemistens ögon en typisk
”vid-avlivning-behöver-man-inte-nödvändigtvis-ta-ren-kanyl”-
fällning, antagligen pentobarbital och någon mer okänd sub-
stans. (Experten får gärna komma med invändningar här) På
etiketten står ytterligare att läsa att blandningen innehåller
”etanolum (96 percentum) 290 g”. Hm, tre sprutor à 50 ml
ger således 43,5 g etanol 96 %. 

Geten söp alltså ihjäl sig. Måtte han ha dött lycklig!

HANNA LOMANDER

Sprit dödar – ett inlägg
i alkoholdebatten

❘ ❙❚ kåseri

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  8–9 • 2007 69

ILL
: 

K
A

RI
N

Å
ST

RÖ
M

-B
EN

G
TS

SO
N

SVT nr 8-9 07 final  07-06-18  12.37  Sida 69



Födelsedagar i augusti 2007
ULF MAGNUSSON, Knivsta, 50 år den 4/8
PER-OLOF NILÉHN, Skanör, 80 år 
den 7/8
GUNILLA BLOMQVIST, Broddetorp, 50 år
den 8/8
GUNILLA BLOMQVIST, Knivsta, 60 år 
den 8/8
SVEN ELANDERSSON, Höganäs, 70 år 
den 15/8
MARGARETA WIDELL, Uppsala, 60 år 
den 23/8
KJELL ROSBERG, Tidaholm, 75 år 
den 24/8
DOROTHY LINDER, Arvika, 50 år 
den 27/8
LENNART BOSAEUS, Österskär, 80 år 
den 29/8
BENGT NORDBLOM, Bankeryd, 70 år 
den 29/8
KARIN JÄRPE, Fränsta, 70 år den 29/8

Avlidna
F distriktsveterinär JAN-ERIK RINGMAR har
avlidit den 22 november 2006. Han 
föddes 1911 i Tukums, Lettland, avlade
studentexamen där 1929 och veterinär-
examen i Riga 1937. Se in memoriam
på annan plats i denna tidning.

F länsveterinär GUNNAR FOGDEGÅRD har
avlidit den 20 maj 2007. Han föddes
1921 i Färed, Skaraborgs län, avlade
studentexamen i Skövde 1941 och vete-
rinärexamen 1949. Se in memoriam på
annan plats i denna tidning.

Professor emeritus KARL BORG har avlidit
den 28 maj 2007. Han föddes i Södra
Åsum, Malmöhus län, avlade student-
examen vid Solbacka läroverk 1937 och
veterinärexamen 1946. Han var konsu-
lent i viltpatologi vid SVA 1947, dispute-
rade som veterinärmedicine doktor 1953
och utnämndes till docent i viltpatologi
1960. 1969 erhöll han professors namn
och 1971 var han statsveterinär vid
SVA, vilken tjänst han innehade till sin
pensionering 1982.

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

70 N U M M E R  8–9 • 2007 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FAC K P R E S S U P P L AG A 2006
– 3 000 E X

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
BOX 12 709
112 94  STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7
TELEFON: 08-545 558 30
TELEFAX: 08-545 558 29
HEMSIDA: www.svf.se

REDAKTION:
JOHAN BECK-FRIIS

ansvarig utgivare & chefredaktör
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

SUZANNE FREDRIKSSON

journalist
TELEFON: 08-545 558 32
E-POST: suzanne.fredriksson@svf.se

BRITA TRYBOM

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 34
E-POST: brita.trybom@svf.se

BIRGITTA AHLKVIST

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 31
E-POST: birgitta.ahlkvist@svf.se

LILL OCH KJELL EFVERGREN, EXPONERA

layout
TELEFON: 08-587 630 11, 08-587 630 14
E-POST: info@exponera.net

WIKSTRÖMS TRYCKERI AB, UPPSALA

tryckeri

ISSN 0346–2250

UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2007 ANNONSMATERIAL

1 23 JANUARI 3 JANUARI

2 13 FEBRUARI 23 JANUARI

3 6 MARS 13 FEBRUARI

4 27 MARS 6 MARS

5 18 APRIL 26 MARS

6 9 MAJ 19 APRIL

7 5 JUNI 9 MAJ

8–9 28 JUNI 4 JUNI

10 14 AUGUSTI 24 JULI

11 4 SEPTEMBER 14 AUGUSTI

12 25 SEPTEMBER 4 SEPTEMBER

13 16 OKTOBER 25 SEPTEMBER

14 6 NOVEMBER 16 OKTOBER

15 27 NOVEMBER 6 NOVEMBER

16 18 DECEMBER 27 NOVEMBER

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

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2007
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

PERSONNOTISER 

Arninge Djurklinik i Täby
söker Klinikveterinär

Arninge Djurklinik är en 5-veterinärs smådjursklinik i helt nybyggda
lokaler, med stor kompetens, bra kundstock och mycket trevliga
medarbetare. Vi satsar på kompetensutveckling, vi har ultraljud,
lab, operation, digital direktröntgen, tandvårdsenhet, rehabavdel-
ning med bassäng. Till kliniken hör också en satellit-klinik i Åkers-
berga. Läs mer om oss på www.arningedjurklinik.se.

Vi söker en allmän medicinsk poliklinikveterinär med katt som
specialintresse för ett föräldravikariat på heltid med tillträde
senast 15 oktober 2007 eller enligt ök. Vi värdesätter ordnings-
sinne, samarbetsförmåga, egna initiativ och personlig utstrålning.

Information om tjänsten kan lämnas av chefveterinär Eva Linders
på tel 0708-24 53 44 eller 08-510 518 43, säkrast kväll. Det går
också bra att maila på eva.linders@arningedjurklink.se. 

Ansökan skall vara kliniken tillhanda snarast dock senast 15/8
och kan ställas till Eva Linders eller Ulrika Magni
(ulrika.magni@arningedjurklinik.se).

Arninge Djurklinik AB, Mätslingan 18, 187 66 Täby
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