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❘ ❙❚ ledare

AG HAR EN KÄNSLA att vårt samhälle har blivit så snabbt förändrat att
vi tappar fotfästet, inte bara gällande den nya TVns funktioner utan
också i vardagslivet. Inte hinner vi heller lära oss om saker vi inte begri-

per, då informationsflödet har vuxit så lavinartat att det bara passerar våra
öron utan att lämna bestående intryck i vår hjärna.

Vetenskapen har lärt oss att blint lita på tekniken. Det mesta begriper vi
inte, men det behöver vi inte heller göra. Vad spelar det för roll hur jag kan
prata i telefon och mina barn samtidigt kan ladda ner låtar på Internet, trots
att det endast är en ynka tråd som står till buds?

Nåväl, när nätet krånglar ringer vi till operatören och om saken inte fixas
inom rimlig tid (på stubben – tycker vi) ringer vi upprörda till någon myn-
dighet som har ansvaret att allt ska fungera. Så fungerar de flesta människor
och så fungerar vi veterinärer också.

Förväntningarna från mångas sida är att alla egenkontrollprogram, kvali-
tetssäkringssystem, tillsyn och kontroll ska ersätta individens ansvar. Det ska
vara säkert – från barnvagnen och leksakerna till flyget och inte minst
MATEN. Grejen är bara att maten kommer från djuren och jorden. De
första producerar och den sista tar emot skiten som gör att kretsloppet fort-
sätter som det ska. Och skit är farligt.

Det visste farmor också. Hon sköljde noggrant allt, kokade och stekte
maten väl. Än idag när jag har fyllt 50 frågar hon mig innan vi sätter oss till
bords: Har du tvättat händerna? Hon vet inget om listeria, EHEC eller sal-
monella och hon bryr sig inte om den svenska salmonellafriheten, hon fort-
sätter skölja riset och kycklingen före tillagning.

Kan myndigheterna skydda oss från alla världens faror? Kan EU lagstifta
om en ”paneuropeisk” supertvål? Och inte minst, kan vi veterinärer göra
någonting?

Ja – det tycker jag absolut. Vi måste kanske höja rösten och säga att det
är vi som kan smittskydd och livsmedelshygien. Det är vi som måste föra
fram budskapet om att inga myndighets- eller branschstyrda åtgärder i 
världen kan garantera en säker mat om vi glömmer det som 
redan mormor visste. Lösningen kan inte heller vara att 
vi bränner upp allt som kan uppfattas som problem.

Här tror jag att vi måste ta ansvaret och debatten 
med både media och kanske andra yrkeskategorier, 
genom att hävda att det är vi som är hemma genom 
hela kedjan mellan jord och bord.

ELÖD SZÁNTÓ

ledamot i förbundsstyrelsen

J

Har vi gått vilse 
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Rörmokare, radiopratare och veterinär

Monica är de djursjukhus-
anställdas nya ankare i AVF
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❘ ❙❚ reportage

Att prata i radio är en av Monica
Landströms bisysslor. Ibland avslutar
hon fråge stunden med att avliva en
myt, som till exempel att man kan
känna på hundens nos att den har
feber. 

När Monica får besök av veterinär-
tidningen ger hon reportern chansen
att avliva en ännu en väl förankrad
myt – nämligen den om den tysta
norrlänningen.

onica är Anställda Veterinärers
Förenings senaste tillskott i styrel-
sen. Hon är född och uppväxt i

Luleå, närmare bestämt i byn Örarna en bit
utanför sta'n. Hon har varit Norrbotten trogen
ända fram till veterinärstudierna i Uppsala.

Det finns två saker som genast lyser igenom
i Monicas personlighet – en sprudlande glädje
och ett högt tempo. Hon forsar fram genom
hyllorna på Coop ”mjölken är slut” och
Systembolaget ”jag måste ha en flaska glögg
hemma i påsk” innan vi slår oss ner i hennes
kök för att prata om hennes engagemang i
AVF. 

Vem är då den person som framför allt ska
bli de djursjukhus- och klinikanställdas nya
ankare i den fackliga världen?

Monica är sedan två år tillbaka anställd på
Läckeby Djursjukhus i Kalmar. Men vägen dit
har varit ganska krokig. Hon satsade från 
början på ett hantverksyrke och är utbildad
rörmokare.

– Jag gick naturvetenskaplig linje på gymna-
siet, men blev lite skoltrött. Efter två och ett
halvt år hoppade jag av och blev mattant i
samma skola, berättar Monica som inte ville gå
ut med dåliga betyg, utan planerade att läsa
upp dem senare. 

En av Monicas bästa vänner i unga år, hund -
uppfödaren Mona Jonsson, tyckte att Monica
skulle satsa på något praktiskt och föreslog just
rörmokare. Monica nappade på idén och hon
berättar att hon hade jätteroligt under utbild-
ningen. 

– Och jag skulle kunna installera diskmaski-

nen som står oanvänd i lägenheten, men det
har inte blivit gjort ännu, säger hon och tillägger
att den nyss avslutade specialistutbildningen
tagit all tid i anspråk. 

MONICA VRIDER TILLBAKA TIDEN lite och
berättar om Mona. Det var hos henne och hen-
nes newfoundlandshundar som djurintresset
växte fram på allvar. 

– Jag var väl i tioårsåldern då jag gick hem
till henne och frågade om jag fick hjälpa till
med hundarna. Mona avled i cancer för en tid
sedan men har varit en av mina allra bästa vän-
ner genom åren. Kontakten med henne och
hennes hundar har definitivt bidragit till att jag
är veterinär idag.

Även om den praktiska utbildningen var
mycket bra och Monica utan vidare skulle kun-
nat få både jobb och bra betalt som ”röris” blev
det fortsatta studier i form av Komvux. Monica
läste upp de naturvetenskapliga ämnena utan
att egentligen ha något uttalat mål med det.
Fysikläraren uppmuntrade Monica att söka till
Luleå tekniska universitet, LTU, och så blev
det. Monica tillbringade två år på civilingenjörs-
utbildningen ”väg och vatten” och trivdes väl-
digt bra i skolan.

M

Samma dag som SVT 
besökte Monica kom det 
nya kollektivavtalet med
posten. Till Monicas stora
glädje.

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

 SVT nr 5-08.fin:Layout 1  08-04-14  17.33  Sida 7



8 N U M M E R  5 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

– Det hade säkert passat mig att bli civil -
ingenjör, och förmodligen gett högre lön, men
någonstans innerst inne ville jag ändå försöka
mig på veterinärutbildningen, berättar Monica.

Hon läste upp engelskan till en femma, som
det var på den tiden, och kom sedan in på första
försöket. 

– Jag glömmer aldrig den dagen svaret skulle
komma med posten. Jag sprang förväntansfull
ut till ”postis” när han kom och ropade ”du ska
ha ett brev till mig”. Det hade han och det var
ett positivt besked. 

ATT LÄMNA ALLT, det vill säga Norrland, och
flytta till Uppsala var en stor omställning för
Monica och hon gjorde det med blandade
känslor. Efter att ha levt sitt eget liv rätt länge

hade hon svårt att tänka sig att bo i studentrum
och hyrde lägenhet i Gottsunda. 

– Det var helt ok. Jag trivdes på den här
utbildningen också även om det var en helt
annan stämning med i stort sett bara tjejer.
Jämfört med LTU var det väldigt ”präktigt”,
men trevligt, säger Monica.

HON BLEV FÄRDIG i februari 2003 och flyttade
hem till Luleå och började jobba på Djur -
kliniken i Öjebyn, en arbetsplats med fyra an -
ställda. Hon stannade ett år innan hon flyttade
söderut igen för att påbörja sin specialist ut -
bildning på Regiondjursjukhuset Ströms holm.
Efter ytterligare ett år styrdes kosan återigen
upp till Luleå, denna gång för arbete på
Djursjukhuset Gammelstad. Det blev ett år där
också och söderut igen; nu till nuvarande
arbetsplats på Läckeby Djursjukhus i Kalmar
där Monica arbetat i två år. 

– Det är en arbetsplats som vuxit väldigt
mycket med ett tjugotal veterinärer anställda
som även arbetar på de tre filialerna, berättar
Monica som tycker att hon fått en viss inblick
i olika sätt att lägga upp arbete och personal -
politik genom sina arbetsplatsbyten. 

INTRESSET FÖR det fackliga arbetet väcktes i
våras när konflikthotet hängde tungt över djur-
sjukhusen.

– Det behövdes en facklig förtroendeman på
jobbet och jag åtog mig uppgiften, berättar hon.

Monica ville veta mer om den stundande
konflikten och hade tid och ork att engagera
sig. Sedan rullade det bara på, hon blev invald
i AVFs styrelse ganska omgående. Hon har sin
far som förebild i rollen som facklig represen-
tant på sin arbetsplats. 

– Han försöker alltid lösa saker på ett lugnt
och metodiskt sätt. Det är verkligen något som
jag inte nog kan poängtera: det finns inte något
likhetstecken mellan facklig förtroendeman
och bråkstake. Det ligger i alla inblandades
intresse att komma fram till bra uppgörelser
som fungerar.

Monica menar också att de vanligaste skälen
till att många drar sig för att åta sig jobbet som
facklig representant på arbetsplatsen är att man
tror att det fackliga arbetet kommer att bli väl-
digt betungande och att man måste var otroligt
påläst och kunnig i alla avtal och liknande. 

– Så är det inte alls. Den som är kontaktper-
son ska fungera som länk mellan arbetsplatsen
och SVF. Man behöver inte alls kunna allaMonica är anställd på Läckeby Djursjukhus men pendlar även till filialen i Borgholm. 

 SVT nr 5-08.fin:Layout 1  08-04-14  17.33  Sida 8



paragrafer och vara insatt i precis allt utan
”bara” sköta kontakten.

– När jag blev invald i AVFs styrelse kunde
jag absolut ingenting. Jag har gått en facklig
kurs och jag kan erkänna att jag kände mig väl-
digt liten och osäker bland – som jag trodde –
alla elitfackpampar. Men jag upptäckte ganska
snart att alla var på ungefär samma nivå.

ARBETET I AVFS STYRELSE tar förstås mer tid
än att vara kontaktperson, dock inte så mycket
att det bör avskräcka enligt Monica. Som för-
troendevald på sin arbetsplats har man rätt till
viss ledighet för fackligt arbete. Monica upp -
lever inte att det finns något motstånd hos hen-
nes arbetsgivare till detta. Det kan kanske vara
lite knepigare på en mindre arbetsplats där rela-
tionen till arbetsgivaren ibland är så nära att
det känns svårt att föra fram åsikter eller krångla
till schemat med ledigheter. 

– Det är då man kan vända sig till oss, skju-
ter Monica in.

AVFS STYRELSE har möte ungefär en gång i
månaden, ofta via telefon, så själva mötena tar
inte särskilt mycket tid i anspråk. 

Vad är det främsta målet för dig i styrelse -
arbetet?

– Jag har inte satt upp några speciella mål
som typ ”inom fem år ska jag ha uträttat detta
och detta och detta” utan det är mer övergri-
pande frågor som jag ser att det är angeläget att
jobba med. Generellt ska lönerna upp, speciellt
djursjukhus- och klinikanställda ligger lågt,
men vid några arbetsplatser kan vi redan se en
positiv förändring. Vid ett par djursjukhus har
lönerna ökat med åtta – nio procent efter de
senaste förhandlingarna. 

– Jag är inte för kombinationen högre
grund lön men med sämre ersättning jourtid.
Att jobba på obekväm arbetstid måste ge rejält
utbyte i plånboken annars vill ingen jobba då. 

Men får man inte räkna med att jobba obe -
kväma arbetstider då och då…?

– Absolut. Men det är inte som förr i tiden.
Numera är alla mycket mer måna om sin fritid,
att kunna umgås med familjen, gå kurs på
brukshundklubben, spela golf eller vad det nu

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  5 • 2008 9

”
Numera är alla mycket
mer måna om sin fritid

Facklig förtroendeman
– deltar t ex i förhandlingar och har lagstadgad
rätt till betald ledighet för fackligt arbete.

Kontaktperson
– fungerar som länk mellan förbund och arbets -
plats, tar emot och ger information, har inte
samma rättigheter till t ex betald ledighet som
den förtroendevalda.

När Monica bestämde sig för att bli veterinär var hon tvungen att lämna
”allt”, läs Norrland, och flytta söderut. Nu har hon bott i Kalmar i två år
och trivs bra med det. 
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är man vill göra, har hög prioritet. Vill man få
någon att avstå för att arbeta istället måste det
ge bra ekonomiskt utbyte, säger Monica. 

– Det är klart att arbetsgivarens och de
anställdas intressen krockar där. Men det är ju
ingen som vill djävlas, alla talar för sin sak och
då gäller det att hitta skärningspunkten där
bägge parter kan känna sig nöjda. 

EFTER DET KONFLIKTHOT som väckte Monicas
fackliga intresse, beslöts det bland annat att det
ska finnas lokala avtal på alla berörda arbets -
platser. Det är inte genomfört på alla ställen
ännu. Det är heller inte alla arbetsplatser som
följer de nya reglerna om arbetstider. Där finns
det en hel del att bita i för AVF.

Monicas ”eget” mål är att det ska finnas en
facklig representant på varje arbetsplats. 

– På de större arbetsplatserna är det välorga-
niserat med arbetsgivarorganisation och fack-
klubb, men på många ställen finns det ingen
representant alls, säger hon och trycker än en
gång på att det varken är svårt eller speciellt
tidskrävande att engagera sig. 

DEN INSTÄLLNINGEN avspeglar sig verkligen i
hennes sätt att tackla tillvaron. Monica hann
knappt få sin specialisttitel förrän hon anmälde
sig till nästa utbildning – ögonspecialist. Sedan
väntar ytterligare en facklig kurs. Som sagt,
AVFs nyaste styrelsemedlem kan sammanfattas i
fyra ord – sprudlande glädje och högt tempo. ■

Nominera kandidater 
till förtroendeposter senast 1 juli 

Sedan 2005 ska veterinärförbundets medlemmar direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och fullmäktige
samt ordförande och vice ordförande i SVS. Valet sker under hösten men kandidater till posterna skall
nomineras senast den 1 juli.

Nominering – hur gör man?

• Valet 2008 avser: 

- Vice ordförande och två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen

- Vice ordförande i SVS

- 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till 
res pektive organ kan nominera kandidater till förtroen -
de pos terna och är också valbara. Mandatperioden för
samtliga poster är två år med tillträde den 1 januari
2009.

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post)
och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:

- Namn på den nominerade kandidaten, person nummer 
och alla kontakt- och adressuppgifter.

- Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 

- Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han 
accepterar att kandidera till den aktuella posten för den 
gällande mandatperioden. 

- Kontaktadresser till den person som står bakom 
nomineringen.

För att underlätta nomineringsförfarandet finns en
särskild blankett som bifogas SVT nummer 2, 5 och 7.
Blanketten finns också på veterinärförbundets hem -
sida www.svf.se.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser
kan naturligtvis nomineras för omval om de accepte -
 ra r det (vice ordförande i SVF Åsa Bergquist; SVS 
vice ordförande Birgitta Larsson; förbundsstyrelse -
 leda möterna Suzanne Sandquist och Peter Zaff). 

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen respektive 
SVS kollegium finns publicerade i varje nummer av
SVT. Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns
på den lösenordsskyddade delen på förbundets 
hemsida www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinär -
förbunds val 2007) och medlemmar kan även få den
informa tionen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda 
senast den 1 juli.
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Huggormsbett är vanligt förekom-
mande hos hund. I många fall är
symtomatisk behandling tillräcklig,
men vid en livshotande förgiftning
finns motgift att tillgå. Denna 
litteraturstudie, med jämförande
human medicinska aspekter, lyfter
fram sambandet mellan patofysio-
logi, diagnostik och val av behand-
lingsform för huggormsbitna hundar.

Artikeln utgör författarens examens-
arbete för specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.

INLEDNING
Huggormen (Vipera berus) är den enda
vilt förekommande giftiga ormen i
Norden (1) (Figur 1). Förgiftningen
som följer ett huggormsbett leder till allt
från total symtomfrihet till akut chock
och död hos hund (33). Hos människa
anses variationen bero på att mängden
injicerat gift varierar kraftigt liksom gif-
tets koncentration som beror på hugg -
ormens ålder, årstiden och när ormen
utfört föregående giftinjicering (44).
Ungefär en tredjedel av betten på män-
niska är defensiva utan giftinjicering (4).
Symtomfrihet innebär att ingen bety-
dande förgiftning skett, inte att giftet är
ofarligt (44). Stor variation i symtom-
bild och sjukdomsförlopp försvårar
forskning på naturligt förekommande
ormbett samtidigt som kontrollerade
randomiserade studier saknas. 

Symtom och behandling vid hugg -
ormsbett är väl beskrivet hos människa
medan det bara finns en svensk retro-
spektiv studie om huggormsbett på
hund (33). Veterinärmedicinsk informa-
tion om bett av andra ormarter finns
bland annat i amerikansk (8, 22, 38, 60),
sydafrikansk (34–35) och israelisk litte-
ratur (2, 3, 54). Läsaren bör observera att
referenserna ofta är humanmedicinska
och viss försiktighet bör iakttas vid extra-
polering mellan hund och människa.

GIFTVERKAN OCH SPRIDNING
Huggormens gift är en komplex bland-
ning av proteiner med enzymaktivitet
och andra komponenter med eller utan
toxiska egenskaper, bland annat poly-

pep tider, aminosyror och kolhydrater
(36). Det har in vitro proteolytisk, fibri-
nolytisk, koagulationshämmande och
fosfolipas A2-aktivitet (14, 58), med
syfte att snabbt paralysera bytet och
underlätta ormens matsmältning (36).
In vivo-studier på möss visar att giftet
orsakar lokal myonekros, ödem och
extravasation av erytrocyter (14). Lik -
nan de giftverkan har observerats hos
människa (36), där toxiska skador på
kärlendotel med ökad vaskulär perme -
abilitet som följd anses vara av central
betydelse för uppkomst av ödem.
Läckaget av plasma, protein och erytro-
cyter kan vara så kraftigt att hypovolemi
och cirkulationssvikt uppstår (44). 

Giftet och vävnadsskadorna leder till

JOHANNA MIEMOIS, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*

Huggormsbett hos hund

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1. Huggormen kan bli upp till tio år gammal. Övervintringsplatsen lämnas i
mars–april och honan kan föda 4–20 ungar i augusti–september (1).
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intensiv inflammationsreaktion med fri-
sättning av endogena vasoaktiva ämnen
som histamin, bradykinin, prostaglandi-
ner och serotonin (36) (Figur 2). Genom
kärldilatation kan dessa ytterligare för-
värra cirkulationssvikten hos människa
(44). Potent koagulationshämmande
verkan (14, 58) i kombination med ska-
dor på kärlendotel kan hos människa ge
ekkymoser, blödningar och hemolys (4).
Dessutom kan giftet även ha direkt toxisk
effekt på lever, njurar, hjärta och gastro -
intestinalkanal (44). 

Kinetikstudier på möss (14) och
kaniner (53) visar att giftet efter snabb
lokal vävnadsnedbrytning (14) sanno-
likt via lymfsystemet når blodet, där hal-

ten kan vara hög i mer än tre dagar (53).
Gifthalt i blodet hos människa är ofta
hög en halv timme efter bettet för att
därefter, sannolikt genom omdistribu-
tion, sjunka under 48 timmar (4).

SYMTOM HOS MÄNNISKA
Symtom ses oftast inom tre timmar och
förgiftningen tilltar under det följande
dygnet (4). Sent inträdande symtom
före kommer men symtomfrihet åtta
timmar efter bettet tyder på obetydlig
giftinjicering. 

Tidiga förgiftningstecken är smärta
och svullnad vid bettstället. Ödemet
kan öka under några dagar, breda ut sig
utmed bål och extremiteter samt anta

hemorragisk missfärgning. Kraftig gift -
exponering kan ge allvarlig cirkula-
tionsrubbning i form av blodtrycksfall,
chock och arytmier (44) men kliniskt
ökad blödningstendens är ovanlig (30,
31). Gastrointestinala symtom som
kräk ningar, diarré och intensiva buk -
smärtor ses ofta. Akut andningspåver-
kan i form av bronkospasm och slem-
hinnesvullnad förekommer, med risk för
luftvägsobstruktion (44). Små barn kan
tre till fem dagar efter bettet drabbas av
lungödem, sannolikt beroende på en
temporär fas av överhydrering då extra-
vaskulär vätska resorberas (31, 44).
Svullnaden minskar under en till två
veckor, men kroniska symtom i form av
långvarig eller återkommande svullnad,
lymfödem, stelhet och smärta har rap-
porterats (44).

SYMTOM HOS HUND
Liknande symtom som hos människa
finns beskrivet hos hund (32, 33). Trots
att hundar ofta blir bitna i nos och
huvud är akut andningspåverkan ovan-
lig, men lungödem och hydrothorax 
har dokumenterats vid obduktion. Över-
gående njurpåverkan ses ofta och hun-
dar som dött efter huggormsbett har
haft utbredda förändringar i njurarna.
Petekier, ekkymoser och större blöd-
ningar förekommer i anslutning till bett-
stället och annanstans i kroppen. Vid
obduktion har även tromboser, in farkter
och disseminerande intravasku lär koa-
gu lation (DIC) dokumenterats. Sena
symtom ses sällan, men långvarig ned-
sättning av konditionen har rapporterats
(33).

DJURÄGARÅTGÄRDER VID 
ORMBETT
All manipulering av bettstället avråds
(44). Hunden ska istället hållas i absolut
vila, speciellt vid bett i en extremitet
(33). Fysisk aktivitet anses öka lymfa-
tiskt flöde med risk för snabb giftsprid-
ning och allvarlig systempåverkan (3,
33, 54). Eftersom allvarliga komplika-
tioner som njurpåverkan, hemolys,
anemi och blödning uppträder relativt
sent under akutskedet (33) rekommen-
deras veterinärkontakt utan dröjsmål för
snabbt inledd behandling och fortsatt
observation (9).
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LABORATORIEFYND
För att bedöma om betydande giftexpo-
nering skett analyseras hos människa
hematokrit, leukocyter, trombocyter
och urin (44). Tecken på kraftig förgift-
ning är tidig uttalad leukocytos, initial
hemokoncentration, trombocytopeni och
hemolys (31, 44, 45) medan proteinuri
och hematuri kan indikera njurpåver-
kan. Vid tydliga förgiftningstecken ana-
lyseras även lever- och njurparametrar,
kreatinkinas, protein, albumin, elektro-
lyter och koagulationsvärden. Vid tecken
på koagulopati görs blodgruppering och
korstest (44).

Hypoalbuminemi och anemi för-
knippas med kraftig ödemutveckling,
hemolys och blödning (30). Vid cirkula-
tionssvikt kan serumkreatinin stiga (44)
och risken för tubulära njurskador ökar
vid betydande hemoglobin- eller myo -
globinuri (5). Förhöjt kreatinkinas tyder
på omfattande rabdomyolys och steg-
ring av leverenzym på sannolikt direkt
toxisk effekt (44).

Laboratoriefynd hos hund (32, 33)
motsvarar det som beskrivs hos männi-
ska väl.

PROGNOS
Under tidigt akutskede är det svårt att
baserat på symtombild förutspå förgift-
ningsförlopp (14, 29). Hos människa
korrelerar hög gifthalt i blodet fyra tim-
mar efter ormbettet väl med allvarlig
förgiftning 12–24 timmar senare (4)
men kommersiella test för mätning av
gifthalt saknas. Gradering av förgiftning
(Tabell 1) och kunskap om laboratorie-
förändringar kan stödja tidigt beslut om
motgift på människa, vilket minskar

både morbiditet och mortalitet vid all-
varliga huggormsbett (30, 44). 

Mortalitet efter huggormsbett av
hund uppges vara 3,5 procent. Dödsfall

är vanligare vid bett i extremiteter, tunga
eller hals, vilket kan bero på god blod-
cirkulation i de kroppsdelarna och liten
andel mjukdelsvävnad för giftabsorption
(Figur 3). Tidig eller betydande anemi,
hypoproteinemi och uremi indikerar
sämre prognos, men samband mellan
hundstorlek och utgång har inte rappor-
terats vid huggormsbett (33) såsom vid
skallerormsbett, där mortaliteten är
högre för små hundar (60).

BEHANDLINGSPRINCIPER VID 
ORMBETT
Grundprinciperna för behandling är
desamma vid olika ormbett hos män -
niska (7, 31, 40, 44–46) och hund (3, 8,
22, 33, 34, 38, 54, 60). Symtomatisk
behandling och noggrann observation är
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FIGUR 3. Bett i extremiteter kan ha sämre prognos, men den här dalmatinern tillfrisknade
utan komplikationer.

grad förgiftning kliniska symtom

0 Ingen betydande giftinjicering Bitmärken utan lokal eller systemisk reaktion

1 Lindrig förgiftning Svullnad och smärta lokalt

2 Måttlig förgiftning Omfattande lokala symtom med minimal 
systemisk påverkan eller lindrig lokal 
svullnad men uppenbar systemisk påverkan, 
kortvarig chock, god behandlingsrespons

3 Kraftig förgiftning Omfattande lokala förändringar och/eller
omfattande systemiska symtom, långvarig 
eller återkommande chock

Tabell 1. KLINISK GRADERING AV HUGGORMSFÖRGIFTNING KORRELERAT TILL UPPMÄTT GIFTHALT HOS

MÄNNISKA (4, 45).

 SVT nr 5-08.fin:Layout 1  08-04-14  17.33  Sida 13



ofta tillräcklig, men vid livshotande för-
giftning kan specifikt motgift ges (3, 7,
8, 22, 31, 33, 34, 38 40, 44-46, 54, 60).

SYMTOMATISK BEHANDLING
Följande stycke innehåller sammanställda
riktlinjer från veterinärmedicinsk och
humanlitteratur – individuell symtom-
bild och klinisk bedömning styr val av
behandling. 

Den första, ibland kraftiga hemokon-
centrationen på grund av vätskeutträde
till vävnader korrigeras snabbt med tidigt
insatt adekvat vätsketerapi (33). Hypo -
ten sion behandlas primärt med kristal-
loider och vid behov även med kolloider
som anses speciellt viktiga vid hypopro-
teinemi. Utöver aggressiv vätske  terapi
kan inotroper (44) och antiarytmisk
medi cinering behövas (60). Före byg -
gan de av och monitorering för an- eller
oliguri är viktigt (33, 34, 44), och upp-
rätthållande av god diures betonas spe -
ciellt vid hemolys och rabdomyolys (5,
44). Vid kraftigt förändrade koagula-
tionsvärden ges färsk plasma för att
ersätta av toxiner skadade koagulations -
faktorer (8), och vid anemi eller blöd-
ning kan även erytrocytkoncentrat eller
helblod vara indikerat (17). Eftersom
motgift inte korrigerar redan uppkom-
men trombocytopeni eller anemi, kan
blodprodukter behövas även då motgift
givits (16). 

Vid huggormsbett hos människa ses
sällan infektioner och noggrann patient-
selektion rekommenderas om antibio -
tika ges (31). Trots få rapporterade in fek-
tioner används oftast antibiotikaprofy-
lax vid olika ormbett på hund (3, 22, 34,
35, 38, 54, 60). En sydafrikansk studie
(34) föreslår att antibiotika begränsas 
till kritiskt sjuka hundar och vid tyd -
liga tecken på nekros. Mot smärta ges
opioider, då NSAIDs är kontraindicerade
vid cirkulationssvikt (34). Antihista min
används ibland hos hund men någon
inverkan på mortalitet har inte påvisats
(54).

SPECIFIK BEHANDLING MED 
MOTGIFT
Studier om serumbehandling till hund
vid V berus-bett saknas och avsnittet är
därför huvudsakligen baserat på human-
forskning.

Indikationer
Då allvarligt förlopp väntas är det vik-
tigt att snarast häva förgiftningen med
motgift, som hos människa snabbt ger
klinisk förbättring (44) och minskar ris-
ken för allvarliga komplikationer som
koagulopatier (29). Ormserum rekom-
menderas till människa vid den allvarli-
gaste förgiftningsgraden i Tabell 1 (44,
45). Ytterligare indikationer är kraftiga
gastrointestinalsymtom eller progression
av ödem med risk att bål eller luftvägar
involveras. I tveksamma fall stöder föl-
jande tecken på betydande toxicitet
behandling med motgift: leukocytos,
trombocytopeni, hemolys, koagula-
tionsrubbningar, metabolisk acidos eller
EKG-förändringar (30, 44, 45).

Olika typer av motgift
Motgift tillverkas genom immunisering
av stora djur, ofta hästar, med gift från
en eller flera ormarter och det innehåller
antikroppar som neutraliserar toxiner
genom direkt bindning (47). Risken för
biverkningar är lägre om serumet renas
till en slutprodukt bestående av endast
aktiva delar av antikroppar (så kallade
Fab fragment) (30). I Sverige finns för
bruk till hund European Viper Venom
Antiserum® (SBL Vaccin AB), en av
hästserum tillverkad antidot som består
av renade fragment mot gift från euro-
peiska huggormar. Det kostar ca 3 500
kr per ampull (augusti 2007). Humant
används Vipera Tab® (Swedish Orphan),
ett motgift tillverkat genom immunise -
ring av får med gift från endast V berus.
Det har få biverkningar hos människa
jämfört med en biverkningsfrekvens på
tio procent vid användning av tidigare
ormserum från häst (30), men en
ampull kostar drygt 28 000 kr. Bägge
preparaten har lika god klinisk effekt
både akut och långsiktigt (30, 52).

Motgiftsbehandling
Serum ges alltid intravenöst, eftersom
effekten intramuskulärt är långsammare
och giftneutraliseringen sämre (52).
Intradermal testning för överkänslighet
rekommenderas inte då metoden är
opålitlig och fördröjer motgiftsbehand-
ling (40). Förutsatt att bettet inträffat
under det senaste dygnet ses snabb kli-
nisk förbättring när toxinnivån sjunker

(30). Mängden motgift bör reflektera
mängden injicerat gift snarare än patien -
tens kroppsstorlek (28), men då gift-
mängd är okänd styr individuell terapi-
respons doseringen. I de flesta fall är en
ampull tillräcklig, men vid kvarvarande
systempåverkan, tilltagande svullnad
eller återkommande symtom ges ytterli-
gare doser (44). 

Tidigt beslut om serum eftersträvas
(21, 52), men ännu ett dygn efter orm-
bettet har cirkulationsrubbningar korri-
gerats snabbt hos människa (30). Vid sen
motgiftsbehandling är den omedelbara
effekten på svullnaden inte lika tydlig,
eftersom redistribution av toxiner gör
att det tar längre tid för immunkomplex
att bildas (57). Motgift kan ha effekt
upp till en vecka efter ormbettet (52).

Akut hypersensitivitet
Dokumentation om biverkningar av
huggormsserum till hund saknas. Milda
reaktioner såsom klåda, illamående,
kräkning, diarré, huvudvärk eller feber
kan förekomma hos människa medan
allvarlig anafylaxi i form av bronko -
spasm, hypotension eller angioödem är
ovanligare (40). Noggrann övervakning
och beredskap för komplikationer är
viktigt (8) (Figur 4). Vid tecken på
biverkning avbryts seruminfusionen,
som oftast kan återupptas med lägre
hastighet efter att patienten stabiliserats
(16). Låg dos adrenalin subkutant rever-
serar i allmänhet snabbt en akut över-
känslighetsreaktion. Kortison används,
men effekten inträder inte direkt – vid
upprepade serumbehandlingar kan det
ha viss betydelse (40). Antihistamin är
inte effektivt vid akut hypersensitivitet,
men ger sällan biverkningar (18, 28, 40).

Sen hypersensitivitet
Sen överkänslighet, så kallad serumsjuka,
kan inträffa en till två veckor efter mot-
giftsbehandling och orsakar hos männi-
ska bland annat feber, klåda, ledsmärta,
lymfadenopati och albuminuri (40).
Serumsjuka finns beskrivet hos hund
och kan misstänkas vid försämring efter
initialt god terapirespons (8). Serum -
sjuka orsakas av immunkomplex och
behandlas med kortikosteroider och
eventuellt antihistamin hos både männi-
skor (40) och djur, även om reaktionen
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i allmänhet är självbegränsande och till-
frisknande sker inom fem till sju dagar
(8).

Erfarenheter av motgift till hund
Motgift till hund vid allvarliga hugg -
ormsbett har diskuterats (32, 33, 50)
men publicerad utvärdering av behand-
lingen saknas. I Sydafrika rekommende-
ras lämpligt ormserum vid försämring
eller tilltagande systemiska symtom
(34). Hundar bitna av skallerorm i USA

ges motgift vid chock, hjärtarytmi och
gravare hematologiska avvikelser som
hemolytisk anemi, förändrade koagula-
tionsvärden eller trombocytopeni (60).
Serum anses speciellt viktigt om hunden
är liten eller bettet lokaliserat i en extre-
mitet (28). 

Ett frågeformulär till australiensiska
veterinärer visade att både motgift och
intravenös vätska användes vid olika
ormbett till 85 procent av hundarna och
att motgiftet upplevdes effektivt (24). I

en sydafrikansk studie gavs motgift i 25
procent av fallen på grund av kraftig 
förgiftning, vilket sänkte mortaliteten
markant (35). Effekten var svårare att
bedöma i en amerikansk studie där 
hundarna sällan visade kardiovaskulär
kollaps eller andra uppenbara symtom,
och det polyvalenta motgiftet inte var
specifikt för ormarten (22). I en israelisk
studie av hundar bitna av en asiatisk
släkting till vår huggorm gavs alltid
serum om ekonomisk restriktion sakna-
des. Drygt 60 procent fick motgift, men
effekten bedömdes tveksam och morta-
liteten oförändrad (54) trots att samma
motgift har dokumenterat god effekt
hos människa (7). Mängden motgift var
lägre än den rekommenderade dosen,
vilket bedömdes vara en möjlig orsak till
bristande terapisvar (54).

KORTISON VID ORMBETT
Kortison har använts för att minska
svullnad och cirkulationsrubbningar vid
huggormsbett, men effekten är tveksam
(31). Endast motgift minskar ödemut-
bredning (44) och sänkt mortalitet asso-
cierat till kortisonanvändning vid olika
ormbett har inte påvisats hos vare sig
människa eller djur (15, 17, 35, 44). Till
huggormsbitna människor anses korti-
son lämpligt framför allt som komple-
ment till adrenalin vid angioödem och
bronkospasm (31), till känd allergiker
innan motgift från häst (44) eller vid
upprepade serumbehandlingar (16). 

I en amerikansk studie av skaller -
ormsbitna hundar gavs en intravenös
dos kortison baserat på antagandet att
det minskar inflammation och smärta.
Varken komplikationer eller inverkan på
klinisk utgång kunde rapporteras, men
långtidsuppföljning för utvärdering av
exempelvis försenad sårläkning sakna-
des. Författarna bedömde det osanno-
likt att en anti-inflammatorisk dos var
skadlig (22). 

Restriktivitet med kortison föresprå-
kas i två israeliska studier, där data från
ormbitna hundar visade högre morta -
litet associerat till kortisonanvändning
(3, 54). Studierna påvisar inte samband
mellan orsak och verkan, och det är
möjligt att kortison gavs framför allt till
hundar med sämre prognos på grund av
allvarlig förgiftning (9).
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UPPFÖLJNING
Efter ett allvarligt huggormsbett rekom-
menderas hos människa klinisk under-
sök ning två veckor senare och om motgift
givits analyseras urinprov för att utesluta
albuminuri på grund av serumsjuka
(44). Hos hund kontrolleras vid återbe-
söket allmän blodbild, lever- och njur-
värden samt att avvikande blodvärden
normaliserats (33).

DISKUSSION
Jämfört med människor blir hundar
oftare ormbitna och risken för allvarliga
symtom är större på grund av hundens
storlek. Standardiserade behandlingsru-
tiner försvåras av att förgiftningsgraden
varierar och att följderna av olika
behandlingsåtgärder är svåra att utvär-
dera vid spontant förekommande orm-
bett. Symtomatisk vård med intravenös
vätska och vid behov blodprodukter är
okontroversiell. Motgift vid livshotande
förgiftning är etablerad behandling vid
huggormsbett hos människa (30, 31, 44).
Vid andra typer av ormbett används
serum till hund (21, 24, 28, 34, 35, 38,
60) (Figur 5).

I brist på vetenskapliga bevis går åsik-
terna om kortison isär. Effekten ifråga-
sätts men användningen är omfattande i
referenslitteraturen (22, 31, 32, 35).
Frågan kvarstår: kan behandlingen anses
förnuftig, men svårdokumenterad, eller
handlar det snarare om en ritual – i
bästa fall en onödig sådan? Det är oklart
om kortison omedelbart efter giftinji-
cering kan minska den av gift och väv-
nadsskador aktiverade inflammations-
kaskaden (10) och det är svårt att efter
ett medicineringstillfälle mäta antiin-
flammatorisk effekt på morbiditet eller
påvisa biverkningar (22). Kortison
hindrar inte ödem som beror på toxin -
skadade läckande blodkärl, och utan
bevisad effekt är långtidsbehandling
med kortison kontraindicerad. Om
akutkortison föreskrivs, får inte detta
fördröja uppenbart viktiga åtgärder som
strikt vila, symtomatisk vård och vid
behov motgift (50).

Ytterligare studier på hund behövs för
att verifiera likheter mellan huggorms-
förgiftning hos människa och hund.
Skillnader i giftets kinetik hos människa
(53) jämfört med gnagare (14, 53) tyder

på att olikheter mellan djurslag kan
förekomma. Humanmedicinsk forsk-
ning om motgiftsbehandling kan dock
bidra med värdefull information där
veterinärmedicinsk sådan ännu saknas.
Serumbehandling vid huggormsbett av
människa minskar förutom förekomst
av omfattande ödem och anemi även
tiden på sjukhus (29). Kostnader för
ormserum kan jämföras med minskat
behov av långvarig intensivvård (4).

Jämförande studier på hund även ur
ekonomiskt perspektiv vore intressanta:
kan tidig serumbehandling vara kost-
nadseffektiv vid allvarlig förgiftning?
Ormserum har relativt kort hållbarhet
(23) och eventuell serumbehandling
kan vara skäl att koncentrera till större
djursjukhus, eftersom intensivvård och
blodprodukter kan behövas vid kraftig
giftexponering. Även om huggormens
gift kan vara livsfarligt för hund (33)
sker inte alltid giftöverföring vid orm-
bett och därför utgör individuell be döm -
ning grunden för val av behandling.

SUMMARY
Vipera berus snakebites in dogs
Vipera berus snakebites are common in
dogs in Scandinavia. Symtomatic treat-
ment is in many cases successful but for
serious life threatening envenomation
there is antivenom available. In a review
article with comparative aspects from
human medicine, the connection
between patophysiology, diagnostics
and choice of treatment plan for dogs
bitten by the common adder is presented.
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Epizteln handlar denna gång om idisslarsjukdomen

bluetongue. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och

Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA

och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

VACCINATIONSPLAN FÖR BLUETONGUE
Sverige har liksom de flesta medlemsstaterna i
EU lämnat in en vaccinationsplan för blue -
tongue som ett led i den gemensamma
bekämpningen mot idisslarsjukdomen. De
medlemsstater som bekämpar bluetongue med
vaccination ska ersättas för stora delar av kost-
naden från EU. Kommissionen godkänner
planen och fastställer ersättningen efter en
bedöm ning att planen uppfyller specifika
gemensamma mål, bland annat att ytterligare
spridning av sjukdomen förhindras genom
vaccinationsplanen. I skrivande stund har
Sveriges plan inte varit uppe för godkännande.

Jordbruksverket kommer endast att påbörja
en vaccination efter en noggrann utvärdering
av situationen. Detta förutsätter bland annat
att smittan har kommit in i landet eller att 
risken bedöms som mycket stor att smittan
kommer in i landet. Ambitionen är då att 
vaccinera alla mottagliga djur, framför allt nöt-
kreatur, får och getter, inom ett område på
runt 150 km från påvisad smitta för att på så
sätt stoppa en spridning.

VACCIN MOT BLUETONGUE SEROTYP 8
(BTV8)
Ännu finns inga kommersiellt tillgängliga vac-
cin mot BTV8, men flera vaccinproducenter
har tagit fram vaccin och har enligt uppgift

börjat leverera till medlemsstater som gjort
beställningar. Både levande och avdödat (inak-
tiverat) vaccin har använts mot bluetongue.
Levande vaccin är effektivare och ger en lång-

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Jordbruksverket kommer endast att påbörja vaccination av nötkreatur efter 
en noggrann utvärdering av situationen. Det förutsätter bland annat att blue-
tongue kommit in i landet eller att risken för detta bedöms som mycket stor.
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varig immunitet, medan inaktiverat vaccin är
säkrare men kräver regelbunden vaccination
för att upprätthålla immunitet. För svenskt
vidkommande är det bara aktuellt att använda
inaktiverat vaccin, främst på grund av risken
för kontamination med BVDV. Alla nya
BTV8-vaccin utom ett är inaktiverade.

SVA arbetar med en vaccinupphandling och
övriga förberedelser för att kunna tillhandahålla
vaccin enligt vaccinationsplanen.  ■
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■ ■  Telefonnumret till SVAs epizootolog -
jour är 018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer kan enbart användas
då SVAs växel är stängd, dvs utanför ordi -
narie arbetstid. Epizootijouren ger råd och
hjälp till veteri närer vid misstanke om
epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta nummer.

N O R D VA C C
 

AEA sänker avgiften igen
❘❙❚ Akademikernas a-kassa, AEA, sänker
avgiften för arbetslöshetsförsäkringen till
150 kr i månaden från och med första maj.

– Att vi ännu en gång kan sänka avgif-

ten beror på att kassans kostnader för 
arbetslösheten är mycket lägre än vi 
vågade räkna med i höstas, främst för 
att arbetslösheten har sjunkit så snabbt,
säger AEAs ordförande Anna Ekström.

– Men man måste räkna med att avgif-
ten kommer att öka när arbetslösheten
går upp igen, och det kommer den att
göra förr eller senare. Om jag tyder teck-

nen i ekonomin rätt, så kommer arbets -
lösheten att stiga ganska snart, säger
Anna Ekström.

AEA är den a-kassa som gäller för 
Sveriges Veterinärförbunds medlemmar.
AEA har sänkt sin avgift tre gånger under
det senaste året, och var redan innan den
första maj billigast av samtliga a-kassor i
landet.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik
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En häst som tidigare hoppat bra, undersöktes
för att den inte längre ville gå fram vid ridning.
Fallet är tolkat av Margareta Uhlhorn vid Bild -
diagnostiska kliniken, Universitetsdjursjuk huset
och inskickat av Karin Roethlisberger Holm vid
Hästkliniken, Universitetsdjursjukhuset, SLU.

Svenskt halvblod, valack, nio år
ANAMNES: Hästen har tidigare klarat 1,40 m under
hoppning, men sedan ett flertal månader tillbaka
protesterar han och vill inte gå fram vid ridning.
Hästen har undersökts av ett flertal olika veterinärer
som bland annat misstänkt problem i knälederna
(gonit), vilka behandlats utan påtaglig förbättring.
För ca tre månader sedan gjordes även en scintigrafisk
undersökning av bland annat ryggen, vilken var
negativ. Vid en kort försöksbehandling med Finadyn

svarade hästen positivt och ridproblemen försvann,
vilket tolkades som att problemet var smärtutlöst.

KLINISK UNDERSÖKNING: Hästen var initialt ohalt i
skritt och trav både på rakt spår och vid longering.
Böjprov av hela benet på båda bakbenen var utan
anmärkning och på båda frambenen noterades 0,5
grads reaktion. Vid ridprov stannade hästen ofta upp
och ryggade istadigt med huvudet högt. Den satte
inte bakbenen under sig ordentligt när den reds i trav,
och i galopp slog den hela tiden om till korsgalopp
bak i höger varv. Hästen var måttligt öm och irriterad
vid palpation av sadelstad/främre ländryggen där häs-
ten också bedömdes vara sämre musklad än normalt.
Hästen ömmade framför allt vid palpation över torn -
utskotten.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Undersökningen omfattade
lateralprojektioner av tornutskotten ca T13–L3.
Figur 1 visar aktuellt ryggparti, omfattande ca T13–18.

FIGUR 1. Lateralprojektion av
tornutskotten ca T13–18.
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Första steget mot konkur-
rensutsatt apoteksmarknad
❘❙❚ Utredaren i den aktuella Apoteks -
utredningen, Lars Reje, bedömer att ett
80-tal produkter kommer att säljas i 
allmän handel. Reje föreslår att Läke -
medelsverket är den instans som ska 
föreskriva vilka produkter som ska få 
säljas och att de ska väljas ut utifrån ett
antal tydliga kriterier. En åldersgräns för
inköp är också satt till 18 år.

– Vi tycker det är positivt att förslaget
är så tydligt, säger Apotekets vd Stefan

Carlsson. Det ökar tillgängligheten av
receptfria läkemedel, men försäljningen
ska ske under kontrollerade former. De
begränsningar som Lars Reje föreslår är
därför bra, anser Stefan Carlsson. Den 
1 mars började nikotinläkemedel säljas
fritt i allmän handel, vilket var första steget
mot en konkurrensutsatt apoteksmarknad.

– Att vi förlorar ensamrätten på försälj-
ningen av receptfria läkemedel innebär
självklart ytterligare en mycket tuff ut -
maning för Apoteket. Vi kommer helt
nödvändigt att tappa försäljningsvolym 
till både andra branscher och andra 
apoteksaktörer, säger Stefan Carlsson 
i ett pressmeddelande den 1 april.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Den 12–13 mars anordnade Svenska
Djurhälsovården sin årliga fortbild-
ningskonferens på Vildmarks -
hotellet i Kolmården. Aktuella data
om bluetongue, MRSA, PRRS,
PMWS, VTEC/EHEC och andra 
bokstavssjukdomar varvades med
kollegial samvaro och delfinshow.
Trots de lättsamma inslagen fram-
gick tydligt att Sverige idag hotas
av fler smittsamma djursjukdomar
än på många år.

Runt 160 veterinärer, myndighetsföre-
trädare och rådgivare inom lantbruks-
djurssektorn hade mött upp när Svenska
Djurhälsovården startade sin årliga fort-
bildningskonferens på Kolmårdens vild-
markshotell. Det stora intresset för kon-
ferensen gladde organisationens VD Jan
Åke Robertsson, samtidigt som han i sitt
välkomsttal uttryckte en oro över de
smittor som närmar sig eller redan finns
i landet. Raden av bokstavskombinatio-
ner som betecknar för Sverige nya infek-
tionssjukdomar hos djur blir längre för
varje år. Svenska Djurhälsovården utgör
ett av de viktigaste försvaren mot dessa
smittor, vilket Jan Åke Robertsson
märkt genom ett ökande antal statliga
utredningsuppdrag och telefonkonfe-
renser under det senaste året.

MRSA ALLMÄNFARLIG
Ett av de oönskade bokstavsproblemen,
MRSA (meticillinresistenta stafylokoc -
ker), redogjorde Ulrika Grönlund från
SVA för. I Sverige har man hittills hittat
åtta fall hos hund och ett fall hos häst,
men inga fall hos lantbrukets djur. I

Nederländerna däremot är MRSA-före-
komst vanlig hos gris, med 23 procent
av undersökta besättningar positiva i en
aktuell studie från 2006. Även de hol-
ländska gödkalvsbesättningarna har en
stor andel positiva djur, och MRSA har
påträffats i två mjölkkobesättningar så
nära oss som i Finland. De aktuella bak-
terierna är ofta multiresistenta och klas-
sade som allmänfarliga. Många gånger
är människan smittokälla för djuren,
men inköp av koloniserade djur och
överdrivna antibiotikabehandlingar är
andra tänkbara spridningsfaktorer, kon-
staterade Ulrika Grönlund.

ANDRA BOKSTAVSSJUKDOMAR
Mats Törnquist från Svenska Djur hälso -
vården fortsatte med bokstavsexercisen
genom att redogöra för det aktuella läget

kring VTEC/EHEC (enterohemorragisk
E coli ). Dagens två problemområden i
Sverige ligger i Jämtlands och Hallands
län. I ett av dessa områden har man
upptäckt en drabbad besättning där
djurägaren kör kadavertransport till
stora delar av övriga landet, vilket kan
utgöra en ökad risk för smittspridning.

Susanna Sternberg Lewerin, SVA,
belyste situationen beträffande HPAI
(högpatogen fågelinfluensa), och kon-
staterade att inget akut hot eller högt
smittryck finns i Sveriges närområde för
tillfället. Detta kan dock snabbt ändras,
då många olika virusstammar gör nya
varianter av smittan möjlig. Det när-
maste fallet av HPAI under början av
2008 finns registrerat i Storbritannien,
där två svanar i södra England konstate-
rats ha dött i fågelinfluensa.

Fortbildningskonferens 
i vildmarksmiljö
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS, MARIA JACKERT JERNBERGER
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Jan Åke Robertsson uttryckte oro över de smittor som närmar sig eller redan finns i 
landet. Raden av aktuella ”bokstavssjukdomar” blir längre för varje år.
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Beträffande PMWS (Postweaning
Multi systemic Wasting Syndrome)
berättade Nils Holmgren från Svenska
Djurhälsovården att antalet fall i Sverige
har minskat. Bara tre nya smittade
besättningar påträffades under sista
kvartalet 2007. Antalet sjukdagar per
besättning har också minskat drastiskt
från januari 2004 till mitten av förra
året. Det beror troligen på att grisarna
håller på att utveckla en viss immunitet
mot sjukdomen, menade Nils Holmgren.

HANDEL MED LEVANDE DJUR 
VIKTIGASTE SMITTKÄLLAN
Susanna Sternberg Lewerin återkom
som talare flera gånger under dagen, och
föredrog både sina egna och insjuknade
kollegers ämnesområden. 

I en historisk tillbakablick reflekterade
hon över vad vi kan lära oss av de senaste
årens epizootiutbrott. Smittorna har
spridits på fem huvudsakliga sätt, där
det viktigaste är genom handel med
levande djur. Övriga spridningssätt är
genom fordon och djurtransporter, med
hjälp av matavfall, genom reservoarer
(vilda djur eller insekter) och genom
andra indirekta vägar. Nya, hittills okända
spridningsvägar måste också hela tiden
beaktas.

Från Jordbruksdepartementet talade
Agneta Norgren bland annat om EUs
djurhälsopolitik. I det strategidokument
som EU givit ut framgår att ”det är 
bättre att förebygga än att behandla”.
Dokumentet tar noggrant upp hur man
ska stoppa illegal smuggling av djur till
EU-området, men nämner bara kort -
fattat problemen med alla legala och 
frekventa djurtransporter inom EU.
Europaparlamentet anser att problemen
med djurtransporter måste belysas bättre
i djurhälsostrategin, medan den svenska
regeringen inte tycker det behövs. Det
sistnämnda ställde sig flera av Kol mår den-
mötets deltagare frågande till, speciellt
efter att Susanna Sternberg Lewerin just
presenterat fakta om de viktigaste smitt-
vägarna för epizootisjukdomar.

KLICKERTRÄNING
Som sig bör när man är i Kolmårdens
djurpark, avslutades den första mötes -
dagen med en delfinshow. Delfinerna
lär sig snabbt olika konster med hjälp av

en ”klicker”-inspirerad inlärningsmetod,
som konferensdeltagarna även fick
pröva på. Den som utför önskat beteende
får en belöning, samtidigt som tränaren
avger en tydlig ljudsignal. Snart räcker
det med bara ljudsignalen för att locka
fram det önskade beteendet. Jonas
Carlsson från Svensk Mjölk var snabb
på att lära sig den kvinnliga tränarens

önskemål med hjälp av denna teknik.
Under mötets andra och sista dag

delades deltagarna upp i två separata
djurslagsseminarier, gris och nötkreatur.
I det senare fick deltagarna fördjupad
information om den aktuella bluetongue-
smittan, som står vid landets gränser
inför kommande knottsäsong. Susanna
Sternberg Lewerin hade föregående dag
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Susanna Sternberg Lewerin var en flitig talare under konferensen. Hon konstaterade
bland annat att den vanligaste orsaken till epizootispridning är handel med levande djur
och djurtransporter.

Jonas Carlsson från Svensk Mjölk lärde sig snabbt delfintränarens önskemål med hjälp av
”klicker”-teknik.
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särskilt poängterat att det korrekta nam-
net på sjukdomen är ”bluetongue”, inte
”blåtunga” som den ibland försvenskas
till.

BLUETONGUE – ERFARENHETER
FRÅN HOLLAND
Veterinär Evert van Leeuwen hade kom-
mit till Kolmården för att tala om de kli-
niska erfarenheterna av bluetounge i
Holland och då framför allt om hur
sjukdomen drabbar nötkreatur. Evert
van Leeuwen arbetar till vardags som
kliniker på Diergezondheitscentrum 't
Widsjeland i Doesburg. I distriktet där
han är verksam finns 150 mjölkkobe-
sättningar varav 55 officiellt registrerats
som smittade med bluetounge. 

Holland fick sina första fall av blue-
tounge i augusti 2006 och man fann att
det var serotyp 8 (BTV-8) som orsakat
sjukdomsutbrotten. Hur smittan intro-
ducerades i landet är fortfarande oklart.
Under 2006 noterades 468 fall av sjuk-
domen, vilken sedan spreds snabbt och
2007 registrerades över 6 000 fall. Inga
”vanliga” smittskyddsbekämpningsåt-
gärder har kunnat stoppa svidknotten
och sjukdomen finns nu endemiskt i
Holland.

De holländska veterinärerna har haft
problem med att ställa diagnosen blue-
tounge hos nöt. Man har inte känt igen
symtomen utan trott att det rört sig om
bland annat fotosensibilisering eller
infektiös bovin rhinotrakeit. Evert van
Leeuwen berättade att han själv vaccine-
rat en hel besättning mot IBR innan han
slutligen kom fram till att djuren hade
bluetounge. Det är viktigt att utbilda
veterinärerna så att de snabbt känner
igen sjukdomen. Djurägarna måste
också få information. ”Train your skills
of observation” menade van Leeuwen
och visade ett antal bilder som vägled-
ning för hur man ser skillnad på djur
som insjuknat i bluetounge och mul-
och klövsjuka.  

Vid bluetounge ses tecken på sjukdo-
men hos ett antal av korna i besättningen.
De vanligast förekommande symtomen
är måttlig feber, sår och krustor på
nosens slemhinna, erosioner i munslem-
hinnan och på läpparna, salivering, kon-
junktivit och kronrandsinflammation.
Såren i munslemhinnan sitter oftast

bakom tänderna. Även sår på spenarna
kan förekomma. Dessa sår sitter på spe-
nens utsida och kan lätt förväxlas med
fotosensibilisering. Dock kan man tänka
på att vid fotosensibilisering syns bara
skador på vita delar av djuret och många
gånger är det bara ett enstaka djur som
drabbats.

Till skillnad från bluetounge kan man
vid mul- och klövsjuka se att epitelet
helt lossnar från erosionerna i munslem-
hinnan. Ett annat typiskt tecken på mul-
och klövsjuka är att djuren smackar med
munnen, man kan höra ljudet direkt när
man kommer in i stallet. 

De långsiktiga effekterna av blue-

tounge i en besättning kan vara för-
ödande och innebära stora ekonomiska
förluster för djurägarna. 

Från enheten för virologi, immun -
biologi och parasitologi på SVA kom 
Jan Chirico och informerade under
rubriken ”Smått och gott om knott”. En
inventering av svidknott gjordes under
2007 i Sverige och insekter samlades in
från 15 platser i Sverige. Det visade sig
att 93 procent av dem var potentiella
vektorer för bluetoungeviruset (BTV).
Man har konstaterat att det bara är 0,3
procent av svidknotten i de endemiska
områdena som bär på BTV. Jan Chirico
anser att risken inte är särskilt stor att
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Krustor på mulen och sår på spenarna är vanliga men otydliga symtom på bluetounge.
Såren sitter på spenens utsida och kan lätt förväxlas med fotosensibilisering.
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smittan sprids till Sverige endast genom
att smittade svidknott kommer in i 
landet. Dessutom har Sverige oftast 
östliga vindar under sommaren då tem-
peraturen är som mest gynnsam för
knotten, vilket gör det mindre troligt att
insekten ska blåsa in i landet. Det krävs
med största sannolikhet att ett viremiskt
djur förs in i landet och att det sedan
blir bitet av en potentiell vektor, för att
smittan ska kunna börja spridas.

FOTRÖTA HOS FÅR
Ulrika König och Andrea Holmström
från Svenska Djurhälsovården bidrog
med ett intressant föredrag om fotröta
hos får. Sjukdomen är vitt spridd i
många länder och den orsakar stort
lidande för djuren samt produktions -
bortfall och merarbete för djurägarna.
Sedan det första svenska fallet diagnosti-
serades 2004 har ytterligare 67 besätt-
ningar i landet drabbats. 

Fotröta är en nekrotiserande inflam-
mation i klövarna hos får. För att sjuk-
domen ska utvecklas krävs att djuren
hålls i en fuktig miljö samt förekomst av
Fusobacterium necrophorum och Dichelo -
bacter nodosus. Benämningen benign
fotröta används när skadorna i huvud-
sak hittas i fårens klövspalt, virulent då
sulan förändrats och djuren drabbats av
olika grad av underminerat klövhorn.
Ett scoringsystem används i flera länder
för att avgöra om en besättning är drab-
bad av benign eller virulent fotröta.

Storbritannien och Australien har
utvecklat behandlingsprogram som har
till syfte att utrota fotröta på besätt-
ningsnivå. En viktig del är att slakta ut
kroniska smittbärare. Kännetecknande
för dessa är att de har deformerade klö-
var. Fotbad i zinksulfatlösning och anti-
biotikabehandling vid virulent fotröta är
andra delar av programmen som krävs
för att avdöda smittan.

MAGSÅR HOS SVENSKA GRISAR
På grissidan fick åhörarna ta del av lika
mycket aktuella rön som de som besökte
nötseminarierna.

Bland annat berättade Malin Cerne,
djurhälsoveterinär från Falkenberg, om
sin upptäckt av magsår hos svenska gri-
sar. Hon hade varit på en grisveterinär-
konferens i Danmark, där man redo-

gjort för problemet magsår hos gris och
hur det kan förebyggas. Någon svensk
statistik eller undersökning om motsva-
rande problem i Sverige fanns inte, var-
för Malin Cerne beslutade att själv göra
en studie. Under en vecka undersökte
hon 3858 grismagsäckar från ett slakteri,
och bedömde förändringarna enligt den
danska mallen. 

Till sin förvåning upptäckte hon att
fler svenska grisar hade allvarliga föränd-
ringar i magslemhinnan än i den danska
studien. 11,6 procent av de undersökta
magsäckarna visade förändringar i grad
3–5 på en femgradig skala. Det innebar
i verkligheten skador från erosioner och
ärr till blödande magsår. Problemet ver-
kade också vara mycket besättningsrela-

Malin Cerne upptäckte ett oroväckande stort antal slaktsvin med allvarliga magsårsföränd-
ringar, när hon studerade slakterimaterial under en vecka.
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Ett långt gånget fall av fotröta från Västsverige, där sulan som en följd av rötan blivit 
invaderad av maskar. Sjukdomen orsakar stort lidande för djuren.
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terat, eftersom vissa besättningar inte
hade några magsårsgrisar alls medan i
några fall hade i princip alla grisar från
samma besättning magsår. Enligt danska
erfarenheter visar grisar med magsår inga
tydliga, lättolkade symtom, men man
utgår ifrån att skadorna medför både
produktionsbortfall och djurli dande.
Riskfaktorerna för magsår är välkända
och omfattar bland annat hur finmalet
fodret är, om grisarna får tillgång till
halm, ojämn fodertillgång eller sjukdom
som orsakar svält, cirkovirus typ 2 (PCV

2) och Helicobacter pylori. Att problemet
med magsår hos svenska grisar är så
omfattande var dock en nyhet, och en
kunskap som kräver kraftfulla profylak-
tiska åtgärder.

ANGELÄGEN KONFERENS
Grisseminariet belyste också de kliniska
erfarenheterna från Sveriges framgångs-
rika PRRS-bekämpning, bogsår hos sug -
gor, senaste nytt om PCV 2-vaccinatio-
ner i Sverige och hälta hos diande grisar.

Mycket ny kunskap och en del nyttig

repetition serverades fortbildningskon-
ferensens deltagare. Detta möte börjar
bli en institution för veterinärer inom
lantbrukssektorn, och en viktig mötes -
plats för praktiker, myndighetsföreträdare
och forskare. Inte minst mot bakgrund
av det ökande antalet hotande smittor
runt Sveriges gränser, känns Svenska
Djurhälsovårdens fortbildnings initiativ
mycket angeläget. Ett besök på kom-
mande konferenser kan rekommenderas
för den veterinär som på något sätt är
inblandad i vård av lantbrukets djur.  ■
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AVFs Representantskapsmöte 
behöver delegater

Du som är medlem i Anställda Veterinärers Förening (AVF) – ta chansen att påverka din förening!
Nominera dig själv eller någon annan du litar på till AVFs tredje Representantskapsmöte! 

AVF ska den 22–23 oktober 2008 hålla Representantskapsmöte (RM). Valprocessen börjar med nomi-
neringar till de 20 delegatplatserna. Nomineringar sker den 21 april till 30 maj. RM väljer ny styrelse,
bestämmer om verksamheten, drar upp riktlinjer för förhandlingsarbetet m m. 

Representantskapsmötet är indelat i 5 Valkorporationer – VK 1 till VK 5, där antalet anställda styr antalet
delegater. Inom de olika valkorporationerna ska i år delegater och reserver väljas enligt nedanstående:

VK 1 anställda vid djursjukhus och -kliniker 5 st (4 ordinarie + 1 reserv)

VK 2 statligt anställda distriktsveterinärer inom DVO 2 st (2 ordinarie)

VK 3 statligt anställda besiktningsveterinärer inom BVO 1 st (1 ordinarie)

VK 4 övriga offentligt anställda i stat, kommun, länsstyrelser m m 4 st (3 ordinarie + 1 reserv)
(SJV, SLV, DM, Lst, SLU, SVA, Läkemedelsverket, 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna, m m)

VK 5 Enskilt anställda (läkemedelsföretag, husdjursföreningar, m m) 2 st (1 ordinarie + 1 reserv)

Lämna dina förslag på delegater, med fullständigt namn och adress, skriftligt eller via e-post till
Valberedningens ordförande Olle Rydell, Kvistgårdsvägen 4, 784 63 Borlänge, olle.rydell@w.lst.se,
0243-23 90 77, 070-697 73 28. Vi måste också få ett yttrande, t ex via e-post, från dem du nominerar
att de har accepterat och kan komma den 22–23 oktober, annars gäller inte nomineringen. Vi vill själv-
klart också veta namnet på dig som nominerar.

När nomineringsperioden är slut kommer vi att lägga ut kandidaterna på AVFs hemsida. Valet sker
sedan elektroniskt på SVFs hemsida från den 9 juni till och med kl 24 den 30 juni. På hemsidan
www.avf.nu, eller via www.svf.se, kan du läsa mer om nomineringar och val. Där kan du även se vilka
som redan är valda för ytterligare ett år och vilka som är i tur att avgå och alltså kan nomineras på nytt.

AVFs styrelse
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Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips 2008
TEXT: ANDERS LEFRELL

Den årliga inkomstdeklarationen
börjar nu närma sig för många, 
och SVT ger som vanligt tips om 
aktuella avdrag och regler speciellt
för veterinärer.

INKOMSTSKATTESYSTEMET

✔ Det finns tre inkomstslag: Inkomst
av tjänst, kapital eller näringsverksam-
het. Inkomster som inte kan hänföras
till dessa är inte skattepliktiga.
✔ Fysiska personer och dödsbon betalar
både statlig och kommunal inkomst -
skatt.
✔ Juridiska personer utom handels -
bolag och dödsbon erlägger endast stat-
lig inkomstskatt.
✔ Ett handelsbolags inkomster beskat-
tas hos delägarna.
✔ Inkomstslaget kapital behandlas inte
nedan.

DEKLARATIONSFÖRFARANDET
Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande. I
månadsskiftet mars–april får de en ifylld
deklarationsblankett tillsänt sig för god-
kännande och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av närings -
verksamhet, delägare i fåmansföretag
och närstående till dessa samt de som
inte varit bosatta i Sverige hela inkomst -
året, undantas dock. 

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga i månads-
skiftet mars–april, har skattemyndig -
heten fyllt i samtliga uppgifter från de
kontrolluppgifter, som tidigare har sänts
in från olika uppgiftslämnare till såväl
den skattskyldige som till skattemyndig-
heten. 

Felaktiga/ofullständiga uppgifter änd-
ras/kompletteras av den skattskyldige.

Blanketten undertecknas och ska vara
skattemyndigheten tillhanda senast den
5 maj. Vissa skattskyldiga kan också
deklarera på Internet eller telefon. Detta
framgår av en specifikation som man får
samtidigt med deklarationsblanketten.

TAXERINGEN
När det gäller taxeringen, dvs vilka
inkomster som ska tas upp i deklaratio-
nen och vilka avdrag man får göra, bör
följande påpekas:

Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats är avdragsgilla endast i
den mån de överstiger 8 000 kronor.
Avdrags begränsningen gäller också för
motsvarande resa vid beräkning av
inkomst av näringsverksamhet. För den
som har inkomster både av tjänst och
näringsverksamhet avser begränsningen
de sammanlagda kostnaderna och i första
hand ska avdraget i inkomstslaget tjänst
minskas. 

Övriga kostnader som täcktes av det
tidigare schablonavdraget är avdragsgilla

till den del de överstiger 5 000 kronor.
Avdragsbegränsningen omfattar dock
inte följande kostnader som alltså är
avdragsgilla ”från första kronan”:

• ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa, dubbel bosättning 
och tillfällig anställning

• kostnader när den privata bilen 
använts i tjänsten och för annan
färdkostnad för resa i tjänsten

• vissa hemresekostnader

Man får inte göra avdrag för SVFs frivil-
liga grupplivförsäkring, den nya grupp-
sjukförsäkringen med 90 dagars karens,
olycksfallsförsäkringen och barnförsäk-
ringen (kapitalförsäkringar).

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att skattemyndigheterna har
möjlighet att bedöma yrkandets skälig-
het. Gör man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om taxerings-
myndigheterna bedömer att avdragsrätt
inte föreligger.
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TRAKTAMENTEN M M
Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa medges endast om tjänsteresan
varit förenad med övernattning utanför
den vanliga verksamhetsorten. Med 
vanlig verksamhetsort menas ett område,
vars yttre gräns ligger på ett avstånd av
50 kilometer (närmaste färdväg) från
såväl den anställdes tjänsteställe som
bostad. 

Betalas traktamente ut vid arbete inom
det område, som utgör vanlig verksam-
hetsort, betraktas ersättningen som lön.

Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etc, som överensstämmer
med schablonbeloppen eller ersättningar
som motsvarar gjorda utlägg behöver
inte deklareras, förutsatt att de kryssats
på kontrolluppgift. 

När arbetsgivaren betalar ut dagtrakta -
mente som överstiger schablonbeloppen
200 respektive 100 kronor eller nattrakta-
mente över 100 kronor (se vidare Skatte-
verkets  informationsmaterial) ska den
överskjutande delen deklareras som lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges för dag
avdrag med antingen styrkta merkostna-
der för måltider och småutgifter eller
med schablon – 200 kronor per dag eller
100 kronor för halv dag. 

För logikostnad medges endast av -
drag med styrkt kostnad som man själv
har betalat. Alternativt kan du göra ett
schablonavdrag med 100 kr/natt. 

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, dvs

• arbetet avser endast en kortare tid
eller

• arbetet visserligen inte är kortvarigt
men tidsbegränsat eller sådant att
en fast anknytning till den tidigare
bostadsorten krävs eller

• arbetet ska bedrivas på flera olika
platser eller

• det finns annan anledning att inte
kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logikostnad på
arbetsorten samt för måltider och små -
utgifter antingen med styrkta merkost-
nader eller schablon. Det går att få
avdrag för bostadskostnader även om

man inte haft dubbla hyror, dvs bostads-
kostnader på hemorten, enligt en dom i
Regeringsrätten. 

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna
för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente ändras reglerna
för avdrag. Se broschyren ”Trakta men -
ten och andra kostnadsersättningar”
(SKV 354).

För övriga, bland annat vikarier, gäl-
ler i första hand att avdrag medges för
visad kostnadsökning. Om denna inte
kan visas men den anställde gör sanno-
likt att han haft sådan kostnad, medges
i andra hand avdrag med 100 kronor
per dag för de första tre månaderna och
därefter med 60 kronor per dag. Något
avdrag för halva dagar medges inte. För
logi medges endast avdrag med styrkt
kostnad. 

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

HOTELLKOSTNADER FÖR VIKARIER
Ersättningen för hotellkostnader ska 
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotell räkningen. Arbetsgivaren ska betala
sociala avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration. 

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt ska arbetsgivaren ta
upp ett schablonvärde för hotellkostna-
den i vikariens kontrolluppgift. Vikarien
får göra avdrag för samma värde i dekla-
rationen. Arbetsgivaren ska betala sociala
avgifter och dra skatt på schablonvärdet.
När det gäller dessa värden hänvisas 
till Skatteverkets informationsmaterial
enligt ovan.

HEMRESOR
Den som på grund av sitt arbete vistas
på annan ort än hemorten, kan få
avdrag för kostnaden för en hemresa i
veckan. Förutsättningen är att avståndet
mellan hemorten och arbetsorten är
längre än 50 kilometer. 

Avdrag medges normalt för kostna-
den för billigaste färdsätt. Denna regel
har dock luckrats upp. Så är skälig kost-
nad för t ex flygresa eller resa med tåg i
första klass också avdragsgill även om
det inte skulle vara det billigaste färd-
medlet. 

Om det inte finns godtagbara all -
männa kommunikationer, medges av -
drag för bilresa enligt den schablon som
gäller avdrag för resor mellan bostaden
och arbetsplatsen (18 kronor per mil).
Det kan också finnas särskilda skäl för
veterinärer att yrka avdrag för bilresa på
grund av behovet av att medföra veteri-
närutrustningen. 

Har man fått traktamente under vistel-
sen i hemmet, ska avdraget för hemresor
reduceras med belopp som motsvarar
erhållet dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemresor är
förmån och finns därför i regel med på
kontrolluppgift. Avdrag får ske om för-
månen redovisats som intäkt.

RESOR MELLAN BOSTAD OCH
ARBETSPLATS
För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats, ska arbets-
platsen vara belägen minst två kilometer
från bostaden. Avdrag godkänns normalt
för en resa till och en resa från arbets -
platsen per arbetsdag. Kost naderna är
avdragsgilla endast i den mån de över -
stiger 8 000 kronor. Avdrag för resor för
lunch eller middag medges däremot
inte. I allmänhet medges avdrag endast
för kostnaden för billigaste färdsätt.

För att få avdrag för
kostnader för resor
med bil mellan bostad
och arbets plats krävs i
regel dels att av stån det
mellan bostad och
arbetsplats är minst fem
kilometer, dels att det
klart framgår att man
regelmässigt tjänar minst
två timmar sammanlagt
för fram- och återresan
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genom att använda bil istället för all-
mänt kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid resor
mellan bostaden och arbetsplatsen med-
ges med 18 kronor per mil. Om man
har fått ersättning utöver 18 kronor från
arbetsgivaren ska denna tas upp som
skattepliktig intäkt.

Om tjänsteresan görs med förmåns-
bil, ska den del av ersättningen som är
högre än 6 kronor per mil för kostnaden
för diesel respektive 9 kronor per mil för
kostnaden för övriga drivmedel, redovisas
som lön.

KÖRJOURNAL
Många skattskyldiga måste föra körjour-
nal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal ska kunna tillmätas något större
bevisvärde måste man föra den löpande
under beskattningsåret. Följande krav
bör uppfyllas:

1. Mätarställningen vid årets början
och slut.

2. Mätarställningen vid tjänsteresans
början.

3. Var tjänsteresan börjar och slutar
samt antalet körda kilometrar.

4. Vilken ort och vilket företag eller
patient som besökts.

5. Namnet på den person på företaget
eller patienten som besökts.

6. Uppgift om antal privat körda mil.

VETERINÄRUTRUSTNING MED MERA
Arbetsredskap som inköpts under
beskatt ningsåret är avdragsgilla om de
varit nödvändiga för tjänsten. 

En ytterligare förutsättning är att
skattefri ersättning inte har lämnats för
att täcka kostnaderna. Beträffande
offent liganställda veterinärer brukar

skattemyndigheten utgå ifrån att huvud -
mannen tillhandahåller sådan utrust-
ning.

Nedan följer en förteckning över så -
dana kostnader som kan vara avdragsgilla
och vad som kan vara värt att tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/instru ment
som man behöver i verksamheten. Här
gäller att kostnad för dyrare redskap,
över 2 000 kronor och med minst tre års
livslängd, bör fördelas på flera år. Tre till
fem års avskrivning är att rekommendera.
Exempel på sådan vara är en mobiltele-
fon eller en fax.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs bland annat
för att förhindra överföring av smitt-
samma sjukdomar är en avdragsgill post,
dock inte om kostnaden avser arbets -
kläder.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel beviljas om
det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

FACKLITTERATUR OCH 
REPRESENTATION
Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten och
de krävs för att man ska upprätthålla den
på ett tillfredsställande sätt. Böckerna
ska även finnas tillgängliga på arbets -
plat sen. Facktidskrifter är i regel avdrags-
gilla. 

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje år
ger Skatteverket ut rekommendationer

för med vilket högsta belopp per person
och gång man kan beviljas avdrag. För
2007 är det högsta avdraget 90 kr/person.
Den som inte är skattskyldig till moms
får öka avdragsramen med momsen.
Avdragsramen gäller för såväl extern
som intern representation. 

För andra måltidsutgifter än lunch,
middag och supé är avdraget högst 60 kr
plus moms per person och tillfälle.

Skälig avdragsgill kostnad för t ex 
teater biljett, eller vid extern representa-
tion för greenfee vid golfspel, får anses
vara högst 180 kronor plus moms per
person.

FÖRSÄKRINGSPREMIER
Som redan angetts får inte särskilt
avdrag yrkas för premier som erlagts för
frivillig grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkring och barn-
försäkring (kapitalförsäkringar). Avdrag
för pensionsförsäkringar får dock yrkas
som tidigare. 

Observera emellertid att det numera
gäller en kraftig begränsning av avdrags-
rätten för pensionsförsäkringar. Endast
upp till ett halvt prisbasbelopp, dvs 
för 2007 högst 20 150 kronor, får dras
av. Om du tjänar mer än 403 000 kronor
får du dra av 5 procent, dock max pris-
basbeloppet för 2007 = 40 300 kronor.
Saknar du så kallad tjänstepension 
i din anställning får du dock göra ett
större avdrag, nämligen 20 150 kronor
samt dessutom 35 procent av anställ-
ningsinkomsten, dock högst 10,5 pris-
basbelopp (423 150 kro nor).

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring 2007,
bör yrka avdrag med 252 kronor under
den förvärvskälla där inkomsten redo -
visats (tjänst eller rörelse). Detsamma
gäller veterinärutrustningsförsäkringen.
Premien för denna försäkring för hela
2007 är 235 kronor. 

Premien för tjänstegrupplivförsäk-
ring, som gäller för alla stats- och kom-
munaltjänstemän och för flertalet privat-
anställda, betalas av arbetsgivaren och
något avdrag härför i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

SKATTEREDUKTION
Numera får du automatiskt avdrag på
skatten för den avgift du under 2007
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inbetalt till SVF och AEA. Skattereduk -
tion för fackföreningsavgiften medges
dock endast om den sammanlagda
avgiften uppgått till minst 400 kronor.
Du ska inte själv göra avdrag för dessa
avgifter i deklarationen. De rapporteras
direkt till skattemyndigheten som redu-
cerar din skatt med 25 procent av avgif-
ten till SVF och 40 procent av avgiften
till AEA. Du har i januari fått en kon-
trolluppgift för 2007 med uppgift om
vad SVF rapporterat till skattemyndig-
heten.

I beloppet under rubriken ”Avgift till
arbetstagarorganisationen” ingår inbe-
tald medlemsavgift till SVF och prenu-
merationsavgift för Svensk Veterinär -
tidning samt medlemsavgift till AVF
eller FVF. Serviceavgiften till FVF ingår
inte. Den betalas av ditt företag och är
avdragsgill där. Att vi inkluderar avgiften
för veterinärtidningen i fackförenings -
avgiften beror på att prenumerationen
är obligatorisk för alla medlemmar och

därmed betraktas som en medlemsavgift
av skattemyndigheten och inte som
facklitteratur. Avgiften till AEA som står
på kontrolluppgiften är under året inbe-
tald avgift.

UTBILDNINGSKOSTNADER
Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning samt fortbild-
ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst.
Sådana kostnader likställs med kostna-
der för köp av förvärvskälla, dvs som en
slags investering. Praxis beträffande
kostnader för yrkesutbildning är helt
klart – inget avdrag. 

För fortbildningskostnader är läget
annorlunda. Med fortbildningskostnader
avses kostnader för sådan utbildning
som en anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kostnaderna

kan gälla deltagande i kurser, studieresor
eller inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller inte
för fortbildningskostnader synes i praxis
bero på i vems huvudsakliga intresse
studierna bedrivs. Har arbetsgivaren
utbetalat full lön under studietiden
med ges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation
gentemot arbetsgivaren genom att bevista
utbildningen. Det är i ”huvudsak i arbets-
givarens intresse” som den anställde
underkastar sig utbildning. Om den
anställde får reducerad lön har praxis
visat att avdrag för kostnader inte har
medgivits. Har deltagandet skett under
semester eller under kompensations -
ledighet har arbetsgivaren inte möjlighet
att visa intresse genom att utge lön.
Avdragsrätten måste då bedömas utifrån
andra kriterier. Ofta vägras avdrag där-
för att den skattskyldige har svårt att
bevisa ”nödvändigheten” att delta i
dessa situationer. 

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen varit nödvändig för att
behålla arbete och inkomster.

När det gäller bedömningen av av -
drags rätten för en kongressresa undersö-
ker skattemyndigheten om arbetsgivaren
påfordrat deltagande i kongressen, dvs
om deltagandet legat i arbetsgivarens
intresse. Som regel krävs att deltagarna
fått behålla sina löneförmåner från
arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst 30 veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
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Nyhet för djurägare
Nu fi nns Sorbact kompress på hyllan på alla djur-
apotek, dessutom fi nns tamponad och absorptions-

förband som beställningsvara. Lättillgängligt för 

alla djurägare!

Sorbact för alla sår
Sorbact är effektivt vid alla typer av sår 

och svampinfektioner, vare sig man 

vill rensa upp eller minska risken för 

infektion. Med Sorbact fi nns ingen risk 

för resistensutveckling eller negativa 

miljöeffekter. Sortimentet består 

av kompress, tamponad, rundtork, 

gelkompress samt absorptions- och 

fi lmförband. Hela sortimentet är 

tillgängligt via era grossister. 

Kontakta oss för mer information!

pharma@abigo.se

Nu på 

apoteket!
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under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande i
resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag ifråga-
kommer är i huvudsak kongress/kurs -
avgift, resekostnader, fördyrade levnads-
kost nader (observera att om traktamente
inte utgått medges avdrag med hälften
av normalbeloppet för aktuellt land om
man inte kan visa en högre faktisk kost-
nad) samt förekommande litteratur- och
materialkostnader. Resekostnadsbidrag,
eventuella traktamenten och övriga
kostnadsersättningar eller bidrag ska
redovisas som intäkt eller öppet frånräk-
nas kostnaderna. 

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagandet
genom intyg från arbetsgivare, redo -
görelse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv. 

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och

omständigheter! I det fall skattemyndig-
heten bestämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en omfattande
och detaljerad argumentation för att få
en kongresskostnad accepterad som
avdrag.

STUDIEMEDELSAVGIFT
Studiemedelsavgift, dvs indexräkning av
studiemedel, är enligt direkt författnings-
bestämmelse inte avdragsgill. Där emot
är räntor på andra studielån avdrags -
gilla. Avdraget görs under inkomst av
kapital.

ARBETSRUM
Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
gäller i synnerhet om arbetsrummet lig-
ger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”Inkomst av
tjänst” bör samtliga av följande förut-
sättningar vara uppfyllda:

• Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

• Arbetsrummet är så möblerat att 
det inte kan användas som vanligt
bostadsrum.

• Rummet är avskilt från den egna
bostaden.

• Det blir en högre kostnad på grund
av arbetsrummet än utan arbetsrum.

• Arbetsrum för arbetsuppgifterna
som görs hemma saknas på arbets -
platsen.

Om avdrag beviljas för arbetsrummet
får i regel också avdrag göras för möbler
och andra inventarier i rummet. Avdra -
gets storlek är ett belopp som motsvarar
den faktiska merkostnaden för rummet
på grund av el, värme, hyra, försäkring
osv samt viss del av hyran om det rör sig
om en hyreslägenhet. 

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet samt
ett intyg av arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum i bosta-
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Effektiva och säkra avmaskningsmedel  
innehållande ivermectin till låga priser!

Jämför gärna priset innan Du skriver ut avmaskningsmedel. Det lönar sig!
Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris.

Injektionslösning,  
10 mg/ml till nöt, svin och ren

Förpackning

50 ml

250 ml

500 ml

6 x 250 ml

450,50 ( 1,80/ml )

201 ( 4,20/ml )

813 ( 1,62/ml )

2263 ( 1,50/ml )

Pris

Priser och förpackningar:
Apotekets prislista februari 2008 (kr).

Pasta oral, 18,7 mg/g till häst

Förpackning

1 x 7,49

2 x 7,49

10 x 

5 x 10 x

158,50 ( 79,25/st )

99,50

622 (62,20/st)

2727,50 ( 54,50/st )

Pris
Oral lösning, 
0,8 mg/ml till får

Förpackning

1L

2,5L

233,50

479

Pris

Pour-On lösning, 
5 mg/ml till nötkreatur

Förpackning

250 ml

1L

2,5L

596,50

195,50

1210,50

Pris

Telefon: 018 - 57 24 30 / 31, Fax: 018 - 57 24 32
E-post: info@n-vet.se, Hemsida: www.n-vet.se
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den. Om nödvändigt bör sådant intyg
införskaffas.

LÅNEDATORER
Förmånen av att för privat bruk använda
en dator som arbetsgivaren tillhanda -
håller (lånedator) är numera en skatte -

pliktig förmån, för 2007 värderas för-
månen schablonmässigt till 2 400 per år
eller 200 kronor per månad.

MOMS FÖR VETERINÄRTJÄNSTER
En skattskyldig med en skattepliktig om -
sättning som inte överstiger en miljon

kronor ska normalt redovisa momsen i
sin självdeklaration. De förfaranderegler
som gäller i inkomstredovisningen ska
då i huvudsak även tillämpas avseende
momsredovisningen. Är omsättningen
högre är man tvungen att registrera sig
för moms hos lokala skattemyndig -
heten.

KONTROLLUPPGIFT
Det är angeläget att noga kontrollera de
uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om
något skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för vikarier
att kontrollera att arbetsgivarna har
angett riktiga belopp när det gäller 
lönetillägg och schablonbeskattning av
boendekostnader.

KVARSKATT
Numera ska arbetsgivaren inte göra
avdrag för eventuell kvarskatt. Det är
den anställde/skattskyldige som själv ska
göra inbetalningen.

FYLLNADSINBETALNING
För att kontrollera om du måste göra en
fyllnadsinbetalning och därmed slippa
kvarskatteavgift, dvs om kvarskatten blir
upp till 20 000 kronor, bör du göra 
en preliminär skatteuträkning. Enklast
sker detta på Internet genom Skatte -
verkets websida www.skatteverket.se.
Du kan också rekvirera den speciella
skatteuträkningsbroschyren per telefon
från Skatteverket (direktval 7105). Visar
det sig att din kvarskatt understiger 
20 000 kronor bör du göra en fyllnads -
inbetalning så att pengarna är bokförda
på skattemyndighetens konto senast 
6 maj, detta för att undvika kostnads-
ränta. Skulle din kvarskatt överstiga
20 000 kronor bör du göra fyllnadsin -
betalningen omedelbart – här beräknas
kostnadsränta från den 12 februari.

TILL SIST
Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av skattemyndigheten i fem år
efter taxeringsåret. Därtill kan det också
bli fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skattetillägg.  ■
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De viktigaste förändringarna inför årets självdeklaration är:

✔ skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget). Besträffande stor- 
leken av avdraget hänvisas till ”skatteuträkningsbroschyren”. Avdraget görs 
automatiskt, man behöver själv inte göra någonting.

✔ Förmögenhetsskatten är avskaffad.

✔ Lånedatorer beskattas numera med 2 400 kronor per år.

✔ Avdrag för resekostnader mellan bostad och arbetsplats medges numera 
endast för den del av kostnaden som överstiger 8 000 kronor.

✔ Avdrag för ”övriga kostnader” medges numera endast för den del av kost- 
naderna som överstiger 5 000 kronor (tidigare 1 000 kronor),

Kurser 2008

7-9 maj *Anestesiologi Häst, 1 dag, 2 dagar eller 3 dagar
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Görel Nyman, Anneli Rydén, Anna Edner

15-16 maj *Endokrina sjukdomar hos hund och katt, steg 1
 Målgrupp Veterinärer som arbetar med smådjur
 Föreläsare Inger Lilliehöök, Lena Pelander, Elisabeth Hernblad

16-19 maj Retorik i Toscana
  - konsten att tala så att andra vill lyssna
 Målgrupp Du som vill bli en god talare
 Föreläsare Erland Lundström

8-9 september Beteenden hos hund
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Sarah Heath

* Kursen är godkänd av SVS för de som går specialistutbildning hund, katt och häst

Läs mer om vårt kursprogram och anmäl dig enkelt via hemsidan:
www.djursjukhusforeningen.com
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Tarmpatogener vanligt 
hos spädkalvar
❘❙❚ I ett forskningsprojekt vid SVA under-
söktes förekomsten och betydelsen av 
tarminfektioner, främst kolibakterier, 
hos svenska spädkalvar. I projektet 
undersöktes också antibiotikaresistens 
hos bakterier från tarmar och luftvägar.

Avföringsproverna visade att sjukdoms -
framkallande mikroorganismer var över-
raskande vanligt förekommande hos de
allra yngsta kalvarna. Förekomsten av
coronavirus, kryptosporidier, rotavirus 
och ETEC var högre än vad som har redo-
visats tidigare i svenska undersökningar. 

När kolibakteriernas resistens mot 
antibiotika såsom streptomycin, sulfa,
tetracyklin och ampicillin undersöktes,
visade det sig att 32–52 procent av 
proverna var resistenta mot åtminstone
en typ av antibiotika. Resistensen var 
van ligast hos kolibakterier från yngre 
och sjuka kalvar. I projektet hittades 
inte någon resistens mot penicillin hos
bak terier tagna från luftvägarna. 

Mot bakgrund av resultaten rekom-
menderar SVA bland annat att prover 
tas på tre till fem kalvar med akut diarré
för att fastställa orsaken. Proverna bör
undersökas för att hitta rota- och corona-
virus, kryptosporidier och E coli F5 (K99).
Om E coli F5 (K99) hittas bör veterinären 

utreda om den är resistent mot någon typ
av antibiotika. SVA rekommenderar också
fortsatt behandling av lunginflammationer
med penicillin. 

Källa: Pressmeddelande från LOFT, lantbrukare

och forskare tillsammans, den 10 mars. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Veterinärkongressen 
6–7 november 2008

Undervisningshuset, SLU
Uppsala

Veterinärkongressen arrangeras
åter i Under visnings huset på
SLU, Uppsala, av Sveriges

Veterinärmedicinska Sällskap och
Sveriges Veterinärförbund.

Detaljerat program kommer som
vanligt att presenteras i 

SVT 10 och SVT 12

För mer information, kontakta:
Marianne Lundquist 

08-545 558 27
marianne.lundquist@svf.se
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MSc Per Peetz Nielsen, institutionen
för husdjurens miljö och hälsa, 
SLU, försvarade den 13 mars sin
avhandling för filosofie doktors -
examen med titeln ”Behaviours
related to milk intake in dairy calves
– the effects of milk feeding and
weaning methods”. Opponent var 
professor Anne Marie de Passillé,
Pacific Agri-Food Research Center,
Kanada.

Inom konventionell mjölkproduktion
hålls kalvarna vanligtvis i ensambox de
första veckorna i livet. Under denna tid
utfodras de oftast med mjölk två gånger
om dagen från en vanlig hink eller en
hink med spene. Spenhink används för
att ge kalvarna möjlighet dricka mjölken
på ett för dem mer naturligt sätt. 

Det är viktigt att kalvarna får utföra
sugbeteenden i samband med mjölk -
utfodringen, för att undvika att de
utvecklar onormala beteenden som t ex
spensugning på andra kalvar eller på
andra kvigors spenar när de blir äldre.
Spensugning ökar risken för utveckling
av mastit och sjukdomsspridning om
kalven dricker mjölk från en annan ko. 

Avhandlingsarbetet har undersökt i
vilken utsträckning mjölkmängden (hög
eller låg) och avvänjningsmetoden från
mjölken (plötslig eller gradvis) påverkar
kalvars utveckling av onormalt sugande,
deras användning av mjölk- och kraft-

foderautomaten och deras totala energ i -
intag före, under och efter avvänjning. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten
på att för att undvika beteendestörningar
hos kalvarna måste måltidsstorleken
vara så pass stor (1,5 till 2,0 liter) att kal-
varna har möjlighet att tillfredsställa sitt
sugbehov under varje mjölkmåltid. Vid
mjölkutfodring av kalvar från en spen-
hink med flera spenar, är det den enskilda
kalvens sugförmåga och dess benägen-
het att knuffa bort andra kalvar från den
spene de diar, som påverkar hur mycket
den dricker. Däremot påverkas mjölkin-

taget inte av om varje spene ansluts till
ett gemensamt, stort fack eller om varje
spene ansluts till ett enskilt, litet fack.

Avvänjningsmetoden är mycket viktig
för att säkra att kalven böjar äta kraft-
foder så snabbt som möjligt. Försöken
visar att en gradvis avvänjning under
10–14 dagar påverkar kalvens kraft-
foderintag positivt i förhållande till både
abrupt avvänjning och avvänjning med
en gradvis utspädning av mjölken.
Dessutom minskar risken att kalven
suger på andra kalvar efter avvänjningen,
om den avvänjs gradvis.  ■

Gradvis avvänjning bäst 
för kalven

disputationer

Med en gradvis avvänjning utvecklar kalven färre onormala sugbeteenden än om den får
sluta att dricka mjölk tvärt. 
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Hundens gener modell för
medicinsk forskning
❘❙❚ Kerstin Lindblad-Toh är sedan juni
2007 gästprofessor vid institutionen för
medicinsk biokemi och mikrobiologi vid
Uppsala universitet och leder en storsats-
ning på hundgenetik i Uppsala, rapporte-
ras i magasinet Horisont Uppsala 2008.
Lindblad-Toh och hennes kolleger söker
efter sjukdomsgener hos tamhunden, 
delvis i samarbete med institutionen för
husdjursgenetik vid SLU i Uppsala.

– Hund är en mycket användbar modell,
eftersom hundar och människor i stort
sett har samma genuppsättning och
samma sjukdomar. Dessutom har hundar
en genstruktur som gör det lättare att
hitta sjukdomsgener, säger hon.

– Vi kommer att titta på olika sjuk -
domar och även beteenden, men den
huvudsakliga inriktningen är cancer, just
nu tittar vi på blodkärlscancer. När vi har
identifierat sjukdomsgener hos hund
kommer vi att samarbeta med läkare 
och sjukhusgenetiker för att studera 

om samma gener har betydelse för sjuk-
domen hos människan, säger Kerstin
Lindblad-Toh till Horisont Uppsala.   ■

SJV vill ha fler veterinär -
kontroller 
❘❙❚ Veterinärväsendet i Sverige fungerar
generellt sett väl, anser Jordbruksverket
(SJV) efter att ha sammanställt statistik
från länsstyrelserna. Länsstyrelserna har
också genomfört fler kontroller av verk-
samheten än tidigare år. Detta finns att
läsa i en rapport som Jordbruksverket
lämnade till regeringen den 19 mars.

Jordbruksverket rekommenderar i sina
riktlinjer för länsstyrelserna att de ska
genomföra kontrollbesök vart tredje år.
Under 2007 ökade länsstyrelsernas kon-
trollfrekvens till 15 procent. Det är en 
stor förändring jämfört med sju procent
för 2005 och 2006, men trots ökningen
är kontrollfrekvensen fortfarande låg
utifrån Jordbruksverkets riktlinjer.

Kontrollfrekvensen måste öka
Kontrollbesöken var prioriterade hos
många länsstyrelser under 2007, men i
flera fall har den veterinära tillsynen prio-
riterats lågt. Det finns tre län (Jönköping,

Kronoberg, Kalmar) som inte utfört någon
kontroll alls de senaste fyra åren, vilket
verket anser vara en allvarlig brist. Läns -
styrelserna anger brist på personal och
resurser som orsak till den låga kontroll-
frekvensen.

Även om de veterinära verksamheterna
bedöms fungera väl är det viktigt att till-
syn sker regelbundet, skriver SJV. Verket
påtalar därför vikten av att länsstyrelserna
avsätter tillräckliga resurser för kontroll
över veterinärer, så att eventuella brister
kan upptäckas.

Oklart lagstöd
Flera länsstyrelser påpekar att det är
oklart vilket lagstöd de har vid tillsyns -
besök. Det kan vara en orsak till den låga
kontrollfrekvensen. Jordbruksverket har
påtalat för regeringen att det tydligt bör
framgå av behörighetslagen att länsstyrel-
sen är regional tillsynsmyndighet över den
veterinära verksamheten. Länsstyrelsen 
är dessutom den myndighet som är lämp-
ligast att hantera den direkta tillsynen, på
grund av närheten till den veterinära verk-
samheten.

Källa: Pressmeddelande från Jordbruks-
verket den 25 mars 2008. ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Har du 
frågor om 
cancer?
020-222 111
Cancerfondens informations- 
och stödlinje, 
öppet mån–fre kl. 09.00–16.30. 

infostodlinjen@cancerfonden.se

Endokrinologi
hos IDEXX Vet·Med·Lab

Hög kvalitet, snabba svar och professionell 
rådgivning är grunden i IDEXX Vet·Med·Lab. 
Tag provet, fyll i remissen, beställ hämtning 
och vi sköter resten!

 Binjurar
 Tyroidea 
 Könshormoner
 Övriga hormoner

Till exempel:
Tyroideaprofil 1 (hund)
(T4, fT4 o. TSH) endast 390.-
TgAA (hund) för endast 245,-
                                                           (ex. moms)

IDEXX Vet·Med·Lab 
Division of IDEXX Laboratories

Swedish Diagnostic Consultant
Jeanette Särnholm, DVM
Tel. +46 (0)76 828 1228 

j.saernholm@vetmedlab.comS
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Inflammatoriska luftvägssjukdomar
hos häst

Veterinär Miia Riihimäki, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, för -
svarade fredagen den 28 mars sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln:
”Inflammatory response in equine
airways – cytokines in bronchial 
epithelium and bronchoalveolar lavage
cells”. Opponent var dr Scott Pirie,
University of Edinburgh, Skottland.

Inflammatoriska luftvägssjukdomar hos
häst är en av de vanligaste orsakerna till
nedsatt prestation och långvariga host-

problem i alla länder där hästarna lever i
stallmiljö. Hästar med astmaliknande
symtom, Recurrent Airway Obstruction
(RAO) och hästar med lindrigare grad
av inflammatoriskt svar i luftvägarna,
Inflammatory Airway Disease (IAD),
har varit en målgrupp för intensiv forsk-
ning under de senaste decennierna.
Traditionellt inom hästforskning har
man undersökt olika komponenter i
provmaterial som samlats med lung -
skölj prov eller i samband med obduk-
tion. Det finns ett stort behov av nya

provtagnings- och analysmetoder inom
forskningen för att förstå patofysiologin
bakom inflammatoriska luftvägssjuk -
domar hos häst. Kunskapen om hur och
varför inflammation utvecklas kan
användas för att ta fram nya behand-
lingsstrategier och förebyggande åtgär-
der. Den kan också vara vägledande
avseende möjligheterna att använda häs-
tar som modelldjur för human astma.

Vid forskning på astma- och KOL-
patienter används inom humanmedici-
nen slemhinnebiopsier som insamlats
med hjälp av bronkoskopi som en kom-
pletterande provtagningsmetod till lung -
 sköljprov. Denna provtagningsmetod 
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är ett enkelt och säkert sätt att få väv-
nadsmaterial från levande individer vid
upprepade tillfällen.

Målsättningen med avhandlingsar -
betet var att undersöka vilken roll luft-
vägsslemhinnan har i den inflammato-
riska processen som orsakas av dammigt
hö och dålig stallmiljö. Ytterligare ett
viktigt syfte i avhandlingen var att se hur
vanlig stallmiljö påverkar hästens luft -
vägar. Arbetet har även utvärderat om
slemhinnebiopsier kan användas i forsk-
ningssyfte som komplement till lung-
sköljprov hos hästar.

Resultatet från studierna visar att slem-
hinnebiopsier insamlade med bronko-
skopi kvalitetsmässigt kan användas för
morfologiska analyser, realtids-PCR och
immunhistokemiska analyser. Utöver
detta ger vävnadsprover kompletterande
information till lungsköljprov eftersom
olika signalämnen i den komplexa
inflammatoriska processen förändras
kontinuerligt med tiden. Dessutom ger
denna provtagningsteknik en unik möj-
lighet att upprepade gånger, enkelt och
säkert, samla vävnadsmaterial från 
patienter. Resultatet från stallmiljöstu -
dierna visar att även friska hästars luft -
vägar reagerar på stallmiljön eller på
arbete i kall luft vintertid. Detta även
om stallmiljön enligt mätningar anses
ha en god kvalité. Resultaten visar också
att hästar kan ha en anmärkningsvärt
kraftig inflammation i lungorna med en
ansamling av eosinofila granulocyter,
utan att ha några andra sjukdomssym-
tom än en av ägaren observerad nedsatt
prestations förmåga.

Sammanfattningsvis framgår att slem-
hinnebiopsier kan användas vid forsk-
ning på inflammation i hästens luft -
vägar. Resultaten indikerar också att
vävnadsprov kompletterar analysresultat
från lungsköljprov. Vidare visar avhand-
lingen att friska installade hästar har ett
inflammatoriskt svar i luftvägarna under
vintertid, sannolikt relaterat till stallmil-
jön i kombination med arbete i kall luft.
Hästar kan också drabbas av en kraftig
övergående eosinofil inflammation i
lungan utan att visa andra kliniska sym-
tom än en av ägaren observerad arbets -
insufficiens.  ■

•  Noromectin-sprutan har betydligt kortare grepp än andra          
   ivermectinsprutor och passar alla händer

•  Pastan är fri från smaktillsatser och dessutom vit så att 
   eventuellt spill lätt kan  upptäckas

•  N-vet erbjuder hästägare vid behov gratis träckprovsanalys

•  Kontakta N-vet för beställning av receptblock:  
   Tel: 018 - 57 24 31 / 30, fax: 018 - 57 24 32
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”Äntligen  en spruta  som passar mina händer 
och ett pris som passar min plånbok”

Noromectin vet pasta
ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 

flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst

Helena Feuk - Lundahl
Manfield Farm

Naturligtvis 
till samma pris!

Samma spruta men 
med mer pasta

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris.
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VM i hästhoppning för
veterinärer
❘❙❚ Den 3–6 juli anordnas för första 
gången VM i hästhoppning för vete -
ri närer. Tävlingen äger rum i Lure i
Frankrike, och arrangeras av det franska
sällskapet för veterinärryttare. Kravet för
att få delta är att man är veterinär eller
veterinärstudent, och man får ställa upp
både med egen och lånad häst.

Evenemanget omfattar fyra hopptäv-
lingar, en per dag, och ett antal sociala
tillställningar. Det veterinära världsmäster-
skapet sammanfaller med Frankrikes 
sjätte Grand National hopptävling, som
också äger rum i Lure.

Intresserade veterinärer och veterinär-

studenter kan kontakta arrangören 
David Smart på e-postadressen:
david.smart@vetoquinol.com för mer
information om mästerskapet.  ■

Veterinärförbundet 
anmäler ”hästtandläkare”
❘❙❚ I en artikel i Upsala Nya Tidning (UNT)
den 17 mars beskrevs hur en 29-årig 
kvinna skolat om sig från biträde i lek saks-
affär till ”hästtandläkare”, genom en sju
veckors kurs i USA. I artikeln, och även i en
webb-TV-film på UNTs hemsida, visades
hur kvinnan opererar bort vargtänderna
på en häst. Hästen sederades av en vete -
rinär, som sedan inte omnämndes mer
eller syntes under ingreppet.

Artikeln resulterade i kraftiga protester
från veterinärer i UNTs läsekrets. Polis -
an mälan mot ”hästtandläkaren” gjordes

av en lärare vid VH-fakulteten, SLU, men
även veterinärförbundet anmälde ärendet
till det kommunala miljökontoret för
utredning. Förbundet vill att fallet ska
prövas utifrån bland annat 11 § Djur -
skyddslagen, som säger att ”För operativa
ingrepp på eller injektioner till djur skall
en veterinär anlitas”. Veterinärförbundet
har som målsättning att detta väl doku-
menterade fall kan användas som pilot -
ärende för många liknande situationer
som rappor teras från hela landet.

Den 26 mars överlämnade Uppsala
kommun anmälan till polismyndigheten 
i Uppsala län, för vidare utredning. Miljö -
kontoret anser att polisen även bör utreda
om djurplågeri enligt 16 kapitlet, 13 § i
brottsbalken förelegat.

Den deltagande veterinärens ansvar i
händelseförloppet granskas av länsvete -
rinären i Uppsala län.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Second Announcement

NKVet Symposium 2008
(Nordic Committee for Veterinary Scientific Cooperation)

Parasite infections of domestic animals in the Nordic countries
– emerging threats and challenges

September 8th and 9th, 2008
Finnish Food Safety Authority, Evira, Mustialankatu 3, FIN-00790 Helsinki

The symposium has 5 sessions:

1: Climate changes and changing infection patterns (4 presentations)
2: Emerging issues in zoonotic parasites (5 presentations)
3: Increased transport of animals and spread of parasites – examples 

(5 presentations)
4: Facing anthelmintic resistance and changing parasite patterns in livestock 

(6 presentations)
5: Future Nordic collaboration and networking (1 presentation)

The programme includes lectures given by scientists from Canada, Switzerland,
Great Britain and all the Nordic countries.

Scientists are invited to present posters.

All information about the symposium with complete programme, hotel information and registration can
be found at this website: http://www.fennovet.fi/nkvet2008/
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Vilken är din diagnos? – Svar

UTLÅTANDE
På lateralprojektionen av tornutskotten i kaudala bröst -
ryggen kan det tornutskott som står rakast identifieras
som den antiklinala T15 (Figur 2, den första pilen från
vänster). Utifrån det kan man beräkna vilka tornutskott
som är inkluderade på bilden. Avstånden mellan torn -
utskotten är bedömda som normala och inget mått
understiger fyra mm, dvs inga tecken syns på så kallade
”kissing spines”. De kaudala kanterna på de inkluderade
tornutskotten framträder som mycket lindrigt sklerotiska,
vilket kan vara en effekt av tekniken eller tecken på en
faktisk ökad bentäthet. Dorsalt på tornutskotten T15–18
(även L1 men inte inkluderad på bilden) ses en jämnt
utlinjerad toppig benproliferation med relativt jämn rönt-
gentäthet. Detta är området för supraspinalligamentets
infästningar, varför entesiofytbildning är möjlig. Det
andra alternativet vore en ovanlig normalvariation i torn -
utskottens form.

Med tanke på fynden vid den kliniska undersökningen
beslöt man att gå vidare med ultraljudsundersökning av
de aktuella tornutskotten och supraspinalligamentet
(Figur 3, 4, 5, och 6).

Vid ultraljudsundersökningen kunde måttliga till kraf-
tiga hypoekoiska (mörka) områden i det annars hyper -
ekoiska (vita) supraspinalligamentet ses från T15–L2,
med kraftigast förändringar kring T16–17 (Figur 3 och
4). I längssnitt ses i vissa områden nästan total avsaknad
av normal fiberstriering dorsalt och kaudodorsalt om de
misstänkta entesiofytbildningarna (Figur 4). De radiolo-
giskt beskrivna toppigheterna har även vid ultraljudsun-
dersökningen en jämn utlinjering och i längssnitt ses delar
av supraspinalligamentet fästa in i benkonturen. I höjd
med L3 bedöms supraspinalligamentet som normalt.

Den slutliga bilddiagnostiska diagnosen blev misstänkt
desmit i supraspinalligamentet T15–L1, med sannolika
kroniska entesiofytbildningar på motsvarande tornutskott.

Lokala ytliga anestesier lades därefter vid toppen av 
torn utskotten T14–L1 varefter nytt ridprov utfördes.
Hästen rörde sig då betydligt bättre, mera avslappnat och
tog för sig mer med bakbenen utan protester.

DISKUSSION
Röntgen- och ultraljudsundersökningar utförs rutinmäs-
sigt på många kliniker numera i samband med utredning
av olika rörelsestörningar. Tidigare studier kring röntgen-
fynd på tornutskott har dock visat att det finns en stor
andel hästar som helt saknar kliniska symtom från ryggen,
som ändå uppvisar tydliga radiologiska fynd. Många har
då ställt sitt hopp till ultraljudsundersökningar som när
det gäller sendiagnostik upplevs ge en relativt sann bild
avseende skador. 

Men för drygt ett år sedan publicerades en studie av
Henson, Lamas, Knezevic och Jeffcott där man gjort 
ultra ljudsundersökningar på oridna hästar utan smärta
från ryggen, ridna hästar utan smärta från ryggen och
ridna hästar med smärta från ryggen. Resultatet var att det
inte fanns en enda häst bland deras totalt 39 hästar som
inte hade minst ett område där diagnosen desmit i supra -
spinalligamentet kunde ställas. Vidare fanns det i genom -
snitt lika många onormala fynd bland de oridna hästarna
som bland de ridna hästarna med smärta från ryggen. De

Figur 2. Lateralprojektion tornutskott T13–18 där T15 är den anti -
klinala kotan med det mest lodräta tornutskottet. Den dorsala 
”toppigheten” är markerad med röda pilar, vilket kan representera 
entesiofytbildning i supraspinalligamentets fästen alternativt en 
ovanlig form av normalvariation.

Figur 3. Ultraljudsundersökning, tvärsnittsbild över
toppigheten på T16:s tornutskotts dorsala yta (blå
pilar). Supraspinalligamentet är hypoekoiskt (mörkt)
närmast skelettet (röda pilar) vilket kan bero på
avsaknad av normala ligamentfibrer i kombination
med inflammatorisk reaktion.
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ridna hästarna utan smärta från ryggen hade något färre
antal avvikande fynd. Slutsatsen från denna studie var att
man inte utifrån enbart ultraljudsfynden kan ställa diagno-
sen desmit i supra spinalligamentet utan den kliniska bety-
delsen av fynden måste bekräftas med ytterligare kliniska
undersökningar såsom lokala anestesier.

För att ytterligare komplicera det hela bör man vara
medveten om att det finns beskrivet flera typer av arte -

fakter som kan förekomma vid ultraljuds undersökning 
av supraspinalligamentet. T ex kan hypoekoiska områden
upp stå på grund av suboptimal vinkel mellan ligamentfib-
rerna och ultraljuds vågorna, dels orsakat av anatomin men
det kan även uppstå om ligamentet är avslappnat vid
undersökningen. Det är som alltid viktigt med en god 
kännedom om såväl anatomin hos det undersökta området
som fysiken bakom den aktuella diagnostiska tekniken, för
att undvika fallgropar.

L i t t e r a t u r

Denoix JM. Ultrasonographic evaluation of back disorders. 
Vet Clin North Am Equine Pract, 1999, 15, 131–159.
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between scintigraphic and radiographic evaluations of spinous
processes in the thoracolumbar spine in riding horses without 
clinical signs of back problems. Equine Vet J, 2004, 36, 6,
458–65.

Gillis C. Spinal ligament pathology. Vet Clin North Am Equine
Pract, 1999, 15, 97–101.

Henson FM, Lamas L, Knezevic S & Jeffcott LB. Ultrasonographic
evaluation of the supraspinous ligament in a series of ridden and
unridden horses and horses with unrelated back pathology.
BMC Vet Res, 2007, Mar 1, 3, 3.

Jeffcott LB. Disorders of the thoracolumbar spine of the horse 
– a survey of 443 cases. Equine Vet J, 1980, 2, 197–210.

Figur 5. Ultraljudsundersökning, längssnittsbild av T13:s
tornutskotts dorsala yta (blå pilar). Supraspinalligamentet är
normalt hyperekoiskt och den normala längsstrieringen av
fibrerna kan tydligt ses (röda pilar).

Figur 6. Ultraljudsundersökning, tvärsnittsbild T13:s torn -
utskotts dorsala yta (blå pilar). Supraspinalligamentet är
jämnare hyperekoiskt (vitt) närmast skelettet (röda pilar)
jämfört med Figur 3.

Figur 4. Ultraljudsundersökning, längssnittsbild av T16:s torn -
ut skotts dorsala yta och ”toppighet” (blå pilar). Supraspinal -
ligamentet är hypoekoiskt i stora delar och det saknas nästan
helt den normala längsstrieringen av fibrerna (röda pilar).
Jämför med Figur 5.
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■ BVD-sanering: Samarbete är vägen till
framgång
BVD sanering: Samabejde er vejen til 
succes!
AC Teilmann, M Højris, Å Uttenthal
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 22, 18–21

■ Sammanvägning av två olika testmetoder
för diagnostisering av giardia hos hund

Sammenligning af to forskellige testmetoder
til diagnosticering af Giardia hos hund
H Kirk Nielsen, A Lundorff Jensen
Dansk VetTidsskr, 2007, 90, 23, 17–21

■ Sammanvägning av artroskopiska 
förändringar och röntgenförändringar 
på armbågar hos frambenshalta hundar
Sammenligning af arthroskopisk 
score og røntgenscore på albuer af 
forbenshalte hunde
T Dalgaard
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 1, 16–23

■ Kognitiv dysfunktion/demens hos hund
Kognitiv dysfunktion/demens hos hund
R Fast, M Berendt
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 2, 19–23

■ Behandling av ununited processus
anconeus hos hund
Behandling af ununited processus 
anconeus hos hund
H Strøm
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 3, 8–23

■ Främmande kropp i hasleden på en häst
Fremmedlegeme i haseleddet på en hest
N Jansson
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 4, 14–15

■ Behandling av hypoxi med syrgas hos
hund och katt
Behandling af hypoxi med ilt hos 
hund og kat
L Baadsgaard Bruun, T Eriksen
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 4, 18–23

■ Leishmania som orsak till Evans syndrom
hos grekisk gatuhund
Leishmania som årsag till Evans syndrom

hos græsk gadehund
A Greisen
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 5, 8–11

■ Veterinärt arbete med herrelösa hundar
och katter – kommentar till Anne
Greisens artikel
Veterinært arbejde med herreløse hunde 
og katte – kommentar til Anne 
Greisens Artikel
C Jespersen
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 5, 12–13

■ Prevalens av beteendeförändringar 
– förorsakat av åldersbetingad kognitiv
försämring hos hund i Danmark
Prævalens af adfærdsændringer 
– forårsaget af aldersbetinget kognitiv 
svækkelse hos hunde i Danmark
E Holm-Christensen
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 5, 18–24

■ Det endokrina hjärtat – och biokemisk
diagnostik av hjärtsjukdom
Det endokrine hjerte – og biokemisk 
diagnostik af hjertesygdom
I Hunter, A Lundorff Jensen, J Koch, 
C Bjørnvad, J Smith, J P Gøtze
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 6, 8–12

■ Systemisk användning av antibiotika 
till häst
Systemisk anvendelse af antibiotika 
til heste
L Winther
Dansk VetTidsskr, 2008, 91, 6, 22–29

■ Inflammatoriskt juverkarcinom 
– en aggressiv juvertumör hos tikar
Inflammatorisk mammakarsinom 
– en aggressiv jurtumor hos tisper

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

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

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

litteraturtjänst

Lönestatistik 2007
Lönestatistiken som avser 2007 års löner är klar. 

Länk till statistiken på förbundets hemsida www.svf.se har
mailats till alla som har svarat på enkäten. 

Lönestatistiken finns att läsa på den lösenordsskyddade
delen på hemsidan.

Hör av dig till kansliet, 08-545 558 20, office@svf.se, om 
du vill få statistikuppgifterna per post. Ange också om du
önskar statlig eller privat sektor.
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TJ Jonasdottir, G Gunnes
Norsk VetTidsskr, 2007, 119, 8, 531–540

■ Antibiotikabruk och -resistensutveckling
i Norge
Antibiotikabruk og -resistensutvikling 
i Norge
M Norström, M Sunde, K Grave
Norsk VetTidsskr, 2007, 119, 8, 542–547

■ Meticillinresistenta Staphylococcus
aureus (MRSA) – ett ökande problem 
hos djur
Meticillinresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) – et økende problem 
hos dyr
HJ Jørgensen, T Mørk, M Sunde
Norsk VetTidsskr, 2007, 119, 9, 607–615

■ Pyodermi hos hund – förekomst av 
antibiotikaresistens hos β-toxiska 
stafylokocker och norska veterinärers
behandlingsrutiner
Pyodermi hos hund – forekomst av anti -
biotikaresistens hos β-toksiske stafylokokker
og norske veterinærers behandlingsrutiner
KO Helgesen, BK Sævik, NA Morgan, 
M Sunde, M Norström, CK Berge, 
B Kovačevič, H Sørum
Norsk VetTidsskr, 2008, 120, 1, 5–15

■ Cytologisk undersökning av kliniskt 
normala öron hos hund – fynd och
metodbeskrivning
Cytologisk undersøkelse av klinisk 
normale ører hos hund – funn og 
metodebeskrivelse
BK Sævik, H Holen, TI Lien, TL Ulstein
Norsk VetTidsskr, 2008, 120, 2, 71–80

Ur Läkartidningen
■ Kattbiten gavs fel penicillin – fick 

led inflammation och bendestruktion
T Ahlgren
Läkartidn, 2007, 104, 44, 3287

■ Följde inte de nationella riktlinjerna 
för behandling av huggormsbett
T Ahlgren
Läkartidn, 2007, 104, 44, 3287–3288

■ Sorkfeberprognos: stor smittrisk 
i Norrland i vinter
GE Olsson, B Hörnfeldt, M Hjertqvist, 
Å Lundkvist
Läkartidn, 2007, 104, 46, 3450

■ Ändrat klimat kan ge Sverige nya 
sjukdomar
K Bergqvist
Läkartidn, 2007, 104, 49–50, 3752–3753

■ ESBL – växande resistensproblem
H Hallgren, I Gustafsson, T Ripa
Läkartidn, 2007, 104, 51–52, 3883

■ Överväg brucellos om patienten har 
långdragen feber!
U Hellgren, T Wahab
Läkartidningen, 2008, 105, 9, 638–639

■ Nya diagnostiska metoder vid befarad
tuberkulossmitta
C-A Karlsson, C Janson, G Boman, 
M Widfeldt, H Gaines
Läkartidningen, 2008, 105, 11, 822–825

■ Mänsklig cellkärna till djurägg
O Hovatta
Läkartidn, 2008, 105, 1–2, 20

■ Sorkfeber fortsätter att öka dramatiskt
Läkartidn, 2008, 105, 4, 192

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forsknings

ÅRSMÖTE
Gamla, nya och blivande medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till

årsmöte för Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning 

den 7 maj, kl 14.00 i VMFs Kårhus

I samband med årsmötet ger oss årets mottagare av Sällskapets
pris för bästa veterinärmedicinska vetenskapliga publikation,

VMD Therese Råsbäck, en intressant inblick i
”Laboratoriediagnostik av Brachyspira”. 

Vidare serveras kaffe och spiroketfri tårta.

Se även Sällskapets hemsida: www.vetmedforsk.se

Gör din litteratursökning
på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar
på den internationella vetenskap-
liga databasen Pub Med. Logga
bara in på medlemsdelen av för-
bundets hemsida www.svf.se,
och tryck på rubriken ”Sökning
på Pub Med”. Större delen av
den naturvetenskapliga världen
ligger för dina fötter, bara några
tangenttryckningar bort.
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LÄKEMEDELSMONOGRAFI FRÅN
LÄKEMEDELSVERKET

Cerenia (maropitant) 
Tillståndsinnehavare: Pfizer Limited
ATC-kod:QA04AD90

SAMMANFATTNING
Cerenia är ett kräkningshämmande
läkemedel i tablettform och injek-
tionsvätska, godkänt för behandling
och förebyggande behandling av
kräkning hos hund orsakad av 
mag-tarmsjukdom och kemoterapi -
behandling samt för förebyggande 
av åk sjuka. För att med tablettbe-
handling förebygga åksjuka krävs en
högre dos (8 mg/kg) jämfört med 
vad som krävs för att med tablett -
behandling förebygga kräkning av
annan orsak (2 mg/kg). Injektions -
vätskan kan ges som inledande
behandling (1 mg/kg) åtföljt av
tablettbehandling. Full effekt uppnås
efter cirka en timme och effekten
kvarstår upp till 24 timmar. Total
behandlingstid ska inte överskrida
fem dagar. Maropitant ackumuleras,
vilket innebär att dos reducering 
kan krävas om biverk ningar upp -
kommer i samband med upprepad
dose ring. Hundar yngre än 16 veckor 

ska inte behandlas. 
Maropitant har signifikant bättre

förmåga att minska kräkningsintensi-
teten vid mag-tarmsjukdom jämfört
med positiv kontroll (metoklopramid).
Symtomatisk behandling av mag-
tarmsjukdom ska dock ske med 
försiktighet och behandlingen ska 
i dessa fall kombineras med annan
understödjande behandling samt
utredning av symtomens grundorsak.

Läkemedlet har god förmåga att
förebygga kräkningar orsakade av
cisplatin, medan behandlingseffekten
då cisplatininducerade kräkningar
redan uppkommit är betydligt sämre.
Läkemedlet tolereras väl av hundar
och minskad aktivitet/trötthet är 
den huvudsakliga biverkningen. Vid
behandling av åksjuka kan ökad 
salivering och trötthet noteras vid 
bilresa, vilket kan vara tecken på att
illamående uppkommer trots behand-
ling. Enstaka kräkningar i anslutning
till administrering av tabletterna är
vanligt förkommande vid den högre
dosen (behandling av åksjuka), men
kan förebyggas genom att hunden
erbjuds en liten mängd foder strax
innan läkemedlet ges.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Cerenia är det första kräkningshäm-
mande läkemedlet godkänt för hund.
Läkemedlet bedöms vara av värde 

för att minska kräkningsintensiteten i
samband med kemoterapibehandling
och gastroenterit förutsatt att hunden
samtidigt får annan adekvat behand-
ling. Indikationen mot åksjuka anses
värdefull, men det är viktigt att notera
att det inte kan uteslutas att hundarna
känner illamående trots behandling.

Convenia (cefovecin) 
Tillståndsinnehavare: Pfizer Limited
ATC-kod: QJ01DD91

SAMMANFATTNING
Cefovecin tillhör gruppen tredje
generationens cefalosporiner och 
är godkänd för behandling av hud-
och mjukdelsinfektioner samt urin-
vägsinfektion hos hund och katt.
Läkemedlet ska betraktas som ett
andrahandspreparat och är avsett för
infektioner som kräver lång behand-
lingstid. Användningen ska ske i
enlighet med officiell och lokal anti -
biotikapolicy och på grund av risken
för resistensutveckling ska läkemedlet
reserveras för de fall där tidigare anti-
biotikabehandling inte givit tillfreds-
ställande resultat. Behandlings effek -
ten vid upprepad behandling i fall där
annan terapi inte givit fullgott resultat
har dock inte studerats. På grund av
den långa halveringstiden upprätt-
hålls terapeutiska koncentrationer
upp till 14 dagar efter injektion.
Enligt resultat från fältstudier där djur
med såväl akuta som kroniska infek-
tioner inkluderades är behandlings -
resultatet likvärdigt med det som
uppnås vid behandling med cefalexin
(urinvägsinfektion) respektive amoxi-
cillin/klavulansyra (hudinfektion).
Risken för biverkningar vid överdose -
ring är liten men behandling ska 
undvikas vid laktation och dräktighet,
svår njurfunktions störning och låg
ålder (< 8 veckor).

OBSERVERA
För att minska risken för resistens -
utveckling inom gruppen tredje gene-

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 veterinärförbunden som ekono-
misk 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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rationens cefalosporiner ska cefovecin
användas mycket restriktivt. Risken för
att omfattande användning bidrar till
utveckling och spridning av meticillin-
resistens, och resistens mot tredje
generationens cefalosporiner hos
Gramnegativa bakterier (ESBL-typ)
bedöms som särskilt allvarlig. Behand-
lingen ska baseras på mikro biologisk
undersökning och resistensbestämning.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
I de fall tidigare antibiotikabehand-
ling, inklusive första generationens
cefalosporiner, givit otillfredsställande
resultat är Convenia ett tillskott för
behandling. Eftersom flera av de
agens som ingår i indikationen för
Convenia är känsliga för penicillin 
och ampicillin bedöms behovet av
cefovecin vara mycket begränsat.

Prilactone (spironolakton)
Tillståndsinnehavare: Ceva Vetpharma
ATC-kod: QC03DA01

SAMMANFATTNING
Prilactone (spironolakton) är ett 
läkemedel avsett att användas i kom-
bination med annan standardterapi
såsom furosemid, ACE-hämmare och
digoxin vid kronisk hjärtsvikt orsakad
av klaffinsufficiens hos hund. Spiro -
no lakton betraktas som ett milt 
diuretikum med kaliumsparande
egenskaper och enligt nationella
behandlingsrekommendationer kan
läkemedlet användas i kombination
med annan diuretika för att minska
risken för hypokalemi.  

Spironolakton är dock inte ett
förstahandspreparat vid hjärtsvikt då

de diuretiska egenskaperna är blyg-
samma och hyperkalemi kan upp-
komma. De studier som utgör under-
lag för godkännandet av Prilactone
indikerar att den diuretiska effekten
sannolikt är liten. Den huvudsakliga
nyttan som kan förväntas då
Prilactone adderas till standardbe-
handling är en förlängd överlevnad.
Ett år efter insatt behandling note -
rades att andelen hundar som dött/
avlivats eller försämrats i sitt allmän-
tillstånd var 10,6 procent bland de
hundar som fått Prilactone i kombi -
nation med annan behandling, och
25,1 procent bland de som bara fått
annan hjärtbehandling. Efter tre års
uppföljning var andelen hundar som
dött eller avlivats 20 procent för
Prilactone-gruppen och 36 procent
för de som inte fått Prilactone. 
Någon entydigt positiv effekt på olika
hjärtsviktsrelaterade kliniska symtom
och därmed på hundens livskvalitet
har inte visats. 

Överdosstudier visar att Prilactone
tolereras relativt väl av friska hundar
som givits upp till tio gånger rekom-
menderad dos. I fältstudier omfat -
tande huvudsakligen äldre hundar
med hjärtsvikt sågs typiska symtom
relaterade till grundsjukdomen, men
frekvensen behandlingsrelaterade
biverkningar var inte högre bland 
de hundar som fick Prilactone.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Prilactone är det första veterinärläke-
medlet som innehåller spironolakton.
Läkemedlet är av värde då behand-
ling visat sig förlänga hundens för-
väntade överlevnadstid. Det ska dock
noteras att man inte entydigt kunnat
visa att behandlingen ger lindring av
hjärtsviktsrelaterade kliniska symtom. 

Snabbare. Enklare. Smartare.

SweVet Piab AB 
Tel 0416-258 25
Fax 0416-258 31
info@swevet.se
www.swevet.se

SweVet 
säljer DR, 
digital-
röntgen 
från Eklin

Läs mer om våra  
DR-system för  
smådjur och häst  
på www.swevet.se

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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■  Nedanstående uppgifter är hämtade
från Läkemedelsverkets hemsida
www.lakemedelsverket.se. Där kan du

söka efter utförligare information om
läkemedlen. Ytterligare upplysningar
finns även på www.fass.se.

Godkända läkemedel
Rabisin vet, 1 IE/dos injektionsvätska,
suspension, Rx

Datum för godkännande: 2007-11-23
Ombud: Merial Norden A/S,

Skovlunde, Danmark
ATC-kod: QI07A A02 (rabiesvaccin)
Ny läkemedelsform till i Sverige god-

kända Rabisin vet, förfylld spruta.
Godkända indikationer: För aktiv

läkemedel

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos hund och katt
EXAMINATION 2009
Måndagen den 5 maj 2008 Sista inlämningsdag för examensarbeten

Måndagen den 8 september 2008 Sista inlämningsdag för reviderade examensarbeten
De som inlämnade sina examensarbeten den 5 maj och inte blev
godkända har här möjlighet att inkomma med reviderade examens -
arbeten.

Måndagen den 22 december 2008 Sista anmälningsdag för examination 2009

Fredagen den 6 februari 2009 Examination

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos häst
EXAMINATION 2009
Måndagen den 1 september 2008 Sista inlämningsdag för examensarbeten

Måndagen den 1 december 2008 Sista inlämningsdag för reviderade examensarbeten
De som inlämnade sina examensarbeten den 1 september och
inte blev godkända har här möjlighet att inkomma med reviderade
examens arbeten.

Måndagen den 12 januari 2009 Sista anmälningsdag för examination 2009

Torsdagen den 26 februari 2009 Examination

Examensarbeten
Både ESK-hund och katt och ESK-häst vill framhålla vikten av att de examensarbeten som insändes
är i färdigt skick enligt instruk tionerna. De skall vara korrekturlästa och det krävs också en signering av
handledaren att hon/han har läst och godkänt det insända arbetet. Vägledning för den skriftliga redovis-
ningen finns att läsa på www.svf.se. Under SPECIALISTUTBILDNINGAR, Specialist utbildningar hittar du
länken till höger. 

Har ni frågor, kontakta:
Christina Arosenius, telefon 08-545 558 24, e-post christina.arosenius@svf.se eller 
Marianne Lundquist, telefon 08-545 558 27, e-post marianne.lundquist@svf.se.

TIDSSCHEMA
för examinationsomgångar inom 
nedan angivna specialistutbildningsprogram
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➤

immunisering av hund, katt, häst, nöt-
kreatur och får mot rabies.

Procyon Pi/CvL vet, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2007-12-19
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Schering-Plough A/S, Ballerup,
Danmark

ATC-kod: QI07A (hund)
Ny produkt innehållande de i Sverige

godkända substanserna canine para -
influensa virus (CPi), live attenuated,
strain Philips Roxane m.fl.

Godkända indikationer: Aktiv immu-
nisering av hundar från 6 veckors ålder:
– för att förebygga dödlighet och minska
kliniska sjukdomssymtom orsakade av
Leptospira interrogans; serovar icterohae-
morrhagiae och canicola, – för att minska
virusutsöndring av hundparainfluensa-
virus, – för att minska intestinal infek-
tion orsakad av hundcoronavirus. 

Immunitet har demonstrerats från: 
– 3 veckor efter grundvaccinationen mot
parainfluensa (endast serologiskt svar)
och mot coronavirus, – 4 veckor efter
grundvaccinationen mot Leptospira
interrogans; serovars icterohaemorrhagiae
och canicola. Durationen av immunite-
ten är 12 månader (challenge).

Procyon DA2PPi/L vet, frystorkat pulver
och vätska till injektionsvätska, suspen-
sion, Rx

Datum för godkännande: 2007-12-19
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Schering-Plough A/S, Ballerup,
Danmark

ATC-kod: QI07A (hund)
Ny produkt innehållande de i Sverige

godkända substanserna canine adeno -
virus type 2 (CAV2), strain Ditchfield
m fl.

Godkända indikationer: Aktiv immu-
nisering av hundar från 6 veckors ålder:

– för att förebygga dödlighet och redu-
cera kliniska sjukdomssymtom orsakade
av valpsjukevirus, hundparvovirus och
infektiös hepatit, – för att förebygga
dödlighet och minska kliniska sjuk-
domssymtom orsakade av Leptospira
interrogans; serovar icterohaemorrhagiae
och canicola, – för att minska kliniska
symtom och virusutsöndring av 
hundadenovirus typ 2, – för att minska
virusutsöndring av hundparainfluensa-
virus och hundparvovirus. 

Immunitet har demonstrerats från: 
– 3 veckor efter första parvovirusvacci-
nationen, – 3 veckor efter grundvaccina-
tionen mot valpsjuka, – 4 veckor efter
grundvaccinationen mot hundadeno -
virus och Leptospira interrogans; serovar
icterohaemorrhagiae och canicola, – 3
veckor efter grundvaccinationen
(endast serologiskt svar) mot parainflu-
ensa. Durationen av immuniteten är 4
år för valpsjuka, adenovirus (CAV1 och

Till dig som vill leda arbetet med att utveckla 

de svenska kornas hälsa
Svensk Mjölk söker chef för område Djurhälsa eftersom nuvarande chef närmar sig pensionsålder.
Som chef ska du leda och stärka arbetet med att vidareutveckla förebyggande djurhälsometoder och
stödja kompetenta veterinärer och rådgivare som jobbar med mjölk kor. En av våra viktigaste uppgifter 
är att samordna djurhälsa med andra kunskapsområden till en fungerande helhet på gårdsnivå. 

Vi söker dig som har en veterinärexamen och minst 5 års erfarenhet av att ha jobbat med djurhälsa
inom lantbrukets djur. Forskar erfarenhet, specialistkompetens och erfarenhet av personalledning är 
merite rande. Du ska vara välstrukturerad, tycka om att kommunicera, kunna hantera komplexa fråge-
ställningar och som chef vara tydlig, ha lätt för att samarbeta och se glädjen i att medarbetare utvecklas. 
Du kommer att arbeta på huvudkontoret i Stockholm. Tjänsten är heltid med tillträde 1 september eller
enligt överenskommelse. 

Vill du veta mer kontakta avdelningschef Jakob Söderberg, 08-790 58 17 eller nuvarande chef för djur-
hälsa Katarina Roth 08-790 58 62. 

Facklig företrädare är Lennart Holmström, Akademikerklubben, 08-790 58 28 samt Mikael Lenander,
Unionen, 016-16 34 34. 

Välkommen att skicka ansökan före 18 maj 2008 till jakob.soderberg@svenskmjolk.se eller 
Svensk Mjölk, Jakob Söderberg, Box 210, 101 24 STOCKHOLM.

Svensk Mjölk är mjölkböndernas branschorganisation som samlar, utvecklar och
kommunicerar kunskap i kedjan från ko till konsument inom områdena kost och
nutrition, mjölkkvalitet, mjölkpolitik, miljö, utfodring, management, mjölkekonomi,
kodata, djurvälfärd och avel. För mer information se www.svenskmjolk.se. 
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CAV2) och parvovirus och 12 månader,
visat genom challenge, för parainfluensa,
och Leptospira interrogans; serovar 
icterohaemorrhagiae och canicola.

Revertor vet, 5 mg/ml injektionsvätska,
lösning för hund, Rx

Datum för godkännande: 2007-12-19
Ombud: Scanvet Eläinlääkkeet Oy,

Parola, Finland
ATC-kod: QV03A B90 (atipamezol)
Revertor vet är ett generikum till i

Sverige godkända Antisedan Vet/Orion
Corporation).

Godkända indikationer: Hund:
Atipamezolhydroklorid är en selektiv
α2-antagonist som är indicerad för att
upphäva de sedativa effekterna av
medetomidin hos hundar.

Butador vet, 10 mg/ml injektionsvätska,
lösning till hästar, Rx

Datum för godkännande: 2008-01-11
Ombud: ViaVet Scandinavia AB,

Åstorp

ATC-kod: QN02A F01 (butorfanol)
Ny produkt innehållande den i Sverige

godkända substansen butorfanol.
Godkända indikationer: Monoterapi

analgesi: Kortvarig lindring av måttlig
till svårare abdominal smärta såsom
kolik i samband med förstoppning i
tarmen och hypermotilitet. För infor-
mation om förväntad duration av anal-
gesin efter behandling, se avsnitt 5.1.

Kombinationsterapi sedering: I kom-
bination med α2-adrenoreceptoragonis-
ter detomidin, romifidin eller xylazin:
Sedering av stående häst för terapeutiska
och diagnostiska procedurer, såsom
mindre kirurgi av stående häst och
sedering av svårbehandlade patienter.
Preanestesi: Premedicinering till allmän
anestesi.

Sedator vet, 1 mg/ml injektionsvätska,
lösning för hund och katt, Rx

Datum för godkännande: 2008-01-18
Innehavare av godkännande för för-

säljning och ansvarig tillverkare:

Eurovet Animal Health BV, Bladel,
Nederländerna

ATC-kod: QN05C M91 (medeto -
midin)

Sedator vet är ett generikum till i
Sverige godkända Domitor vet (Orion
Corporation).

Godkända indikationer: Hund och
katt: Sedering för att underlätta hand-
havande av djuret. Premedicinering
inför generell anestesi. Katt: I kombi-
nation med ketamin för generell anes-
tesi vid mindre kirurgiska ingrepp med
kort duration.

Noroclav vet, 400 mg/100 mg tablett till
hund, Rx

Datum för godkännande: 2008-02-29
Innehavare av godkännande för för-

säljning och ansvarig tillverkare:
Norbrook Laboratories Ltd, Newry,
Co. Down, Storbritannien och
Nordirland

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

➤

Fakulteten är landets enda fakultet med ett specifikt ansvar för undervisning och forskning inom veteri-
närmedicin och husdjursvetenskap. Den ämnesmässiga bredden är betydande, från djurhållning, djur -
hälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och -kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla
dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi söker nu en
framgångsrik forskare och kreativ ledare som kan vara med i utvecklingen av vår fakultet. Du bör ha ett
etablerat nätverk, god förmåga att utveckla externfinansierad forskning och ett genuint intresse för
undervisning. 

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar området veterinärmedicinsk bilddiagnostik som är djurslagsöver -
gripande men främst inriktat mot undersökningar av hund, katt och häst. Det inkluderar flera bilddia-
gnostiska tekniker såsom radiologi, scintigrafi, ultraljud och magnetresonanstomografi.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt
handledning inom ämnesområdet. Ansvar för utbildning och forskning, samt teoretisk och praktisk klinisk
undervisning inom ämnesområdet bilddiagnostik. Dessutom ingår att bedriva utvecklingsarbete samt
forskningsinformation. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och vid fakulteten ingår
också i arbetsuppgifterna. 

Sista ansökningsdag 12 maj 2008.
Fullständig annons kan hämtas från http://personal.slu.se/jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap söker

Universitetslektor i 
veterinärmedicinsk bilddiagnostik
med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper 
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Noroclav vet är ett generikum till i
Sverige godkända Synulox vet (Pfizer
Aps, Animal Health).

Godkända indikationer: För behand-
ling av följande infektioner orsakade av
beta-laktamas-producerande stammar
av bakterier, känsliga för amoxicillin i
kombination med klavulansyra:
Hudinfektioner (inkluderande ytlig och
djup pyodermi) orsakade av känsliga
stafylokocker; Urinvägsinfektioner 
orsakade av känsliga stafylokocker 
eller Escherichia coli; Luftvägsinfek -
tioner orsakade av känsliga stafylo -
kocker; Tarminfektioner orsakade av
känsliga E coli; Resistensbestämning
rekommenderas före insättandet av
behandling.

Läkemedel godkända av
Europeiska kommissionen
Meloxivet, 0,5 mg/ml oral suspension för
hund, Rx och 1,5 mg/ml oral suspension,
Rx

Datum för godkännande: 2007-11-14
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Janssen Pharmaceutica NV,
Beerse, Belgien

ATC-kod: QM01A C06 (meloxikam)
Meloxivet är ett generikum till i

Sverige godkända Metacam för hund
(Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH).

Godkända indikationer: Lindring av
inflammation och smärta vid både akuta
och kroniska sjukdomar i muskler,
leder och skelett.

Rheumocam, 1,5 mg/ml oral suspension
för hund, Rx

Datum för godkännande: 2008-01-10
Innehavare av godkännande för 

försäljning: Chanelle Pharmaceuticals
Manufacturing Ltd, Loughrea, Irland

ATC-kod: QM01A C06 (meloxikam)
Rheumocam är ett generikum till i

Sverige godkända Metacam för hund
(Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH).

Godkända indikationer: Lindring av
inflammation och smärta vid både akuta
och kroniska sjukdomar i muskler,
leder och skelett.

Ingelvac CircoFLEX, injektionsvätska,
suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-02-13
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH, Ingelheim am
Rhein, Tyskland

ATC-kod: QI09A A07 (porcint
circo virusvaccin)

Den aktiva substansen porcint 
circovirus typ 2 ORF2-protein, stam
Struve 7-20-99 ingår ej i något i
Sverige tidigare godkänt veterinärläke-
medel.

Godkända indikationer: För aktiv
immunisering av grisar från två veckors
ålder mot porcint circovirus typ 2
(PCV2) för att minska dödlighet, 
kliniska symptom – inklusive viktför-
lust – och skador på lymfatisk vävnad
till följd av PCV2 relaterade sjukdomar
(PCVD). Dessutom har vaccination
visat sig minska PCV2-utsöndring via
luftvägarna, virusmängd i blod och ➤

Professor  
of Small Animal Surgery
Faculty of Life Sciences

The University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Department of Small 
Animal Clinical Sciences wishes to appoint a professor of Small Animal 
Surgery from 1 November 2008 or as soon as possible thereafter. 

The professor’s duties will comprise research and teaching in Small Animal 
Surgery. The appointee should have qualifications within one or more of the 
following areas:

Employment and remuneration will be according to the Agreement between 
the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional 
Associations.

In order to apply for the post, please obtain the complete job advertise-
ment, available at www.life.ku.dk/jobs. 

The deadline for application is the 26 of May at 12.00 noon.

The Faculty of Life Sciences is one of Europe's leading university environments in the areas of 
food, health, plants, biotechnology, natural resources, the environment and related academic 
areas. Our research and degree programmes are centred on knowledge and tools that can help 
secure a brighter future for humans, animals and plants. 

Read more about The Faculty of Life Sciences at www.life.ku.dk.

Founded in 1479, the University of Copenhagen is the oldest university in Denmark. With 
approximately 37,000 students and 7,500 employees, the University is the largest university in 
Scandinavia. According to an international survey the University is ranked as number eight in 
Europe, and it is a member of the International Alliance of Research Universities (IARU).  
www.ku.dk/english.
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lymfvävnad, samt varaktighet av viremi.
Skyddet sätter in så tidigt som 2 veckor
efter vaccination och varar i minst 17
veckor.

Nobilis Influenza H5N6, injektions -
vätska, emulsion, Rx

Datum för godkännande: 2008-01-31
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Intervet International BV,
Boxmeer, Nederländerna

ATC-kod: QI01A A23 (aviärt influ-
ensavirusvaccin)

Den aktiva substansen avian influenza
A/duck/Potsdam/2243/84, strain
(H5N6), inactivated H5 antigen ingår
ej i något i Sverige tidigare godkänt
veterinärläkemedel.

Godkända indikationer: För aktiv

immunisering av höns mot fågelinflu-
ensa typ A, subtyp H5.

Utökad indikation med nytt
djurslag
Clavobay vet, 40 mg/10 mg tablett till
hund och katt

Datum för godkännande: 2007-12-14
Ombud: Bayer AB, Bayer Healthcare,

Göteborg
Indikationsområdet utökas till att

även omfatta katt.

Ändrad indikation
Antirobe vet: 75 mg kapsel, hård hund
och katt; 150 mg kapsel, hård hund; 25
mg kapsel, hård hund och katt; 300 mg
kapsel, hård hund

Datum för godkännande: 2008-02-01

Ombud: Orion Corporation, Orion
Pharma Animal Health, Turku, Finland

Indikationsavsnittet uppdaterat.
(Fullständig indikation samt dosering,
se produktresumé.)

Ändrad dosering
Antirobe vet: 75 mg kapsel, hård hund
och katt; 150 mg kapsel, hård hund; 25
mg kapsel, hård hund och katt; 300 mg
kapsel, hård hund

Datum för godkännande: 2008-02-01
Ombud: Orion Corporation, Orion

Pharma Animal Health, Turku, Finland
Doseringsavsnittet uppdaterat.

(Fullständig dosering, se produktre-
sumé.)

Godkända indikationer: För syrgas -
tillskott och som bärgas under inhala-

Merial Norden söker 
en medarbetare i Skåne

Merial är en av världens ledande producenter av veterinära läkemedel. Med fokus på utveckling av innovativa lösningar erbjuds ett omfattande urval 
av produkter och koncept för att förbättra djurs hälsa och välbefinnande. Merial, som är representerad i mer än 150 länder, har cirka 5 000 medarbetare 
och en omsättning på över 2 miljarder USD. Merial Limited är ett joint venture mellan Merck & Co och sanofi-aventis gruppen. Läs mer på www.merial.com

Den 1 januari 2007 bildades Merial Norden A/S, som med bas i Skovlunde utanför Köpenhamn är ansvarig för marknadsföring och 
support av Merials produkter i Danmark, Sverige, Norge och Finland och är en av de ledande aktörerna inom veterinärmedicin i 
Norden. Organisationen består för närvarande av 24 medarbetare. Vi söker nu 1 ny kollega som:

JOBBET
Du erbjuds ett självständigt och utmanande jobb i en ung  

 organisation med goda framtidsmöjligheter.
Du är en aktiv medspelare i utvecklingen av planer och  

 strategier och genomförande av detsamma.
Merparten av din tid är rådgivning och information om 

 primärt Merial’s smådjurs- och hästprodukter till veterinärer, 
 djursjukvårdare och apotek.

Du är närmast underställd den nordiska försäljningschefen 
 för sällskapsdjur.

KVALIFIKATIONER
Du är veterinär, djursjukvårdare, eller jobbar inom 

 läkemedelsindustrin eller närgränsande branscher.

Du har genomgått LIF’s medicinska grundutbildning. 
Du har god IT kompetens och pratar och skriver såväl 

 svenska som engelska obehindrat.

PROFIL
Du kan bygga och utveckla långsiktiga relationer inom 

 för Merial viktiga terapiområden.
Du har ett stort engagemang, är övertygande och har 

 lätt att skapa personliga relationer.
Du är en serviceminded och resultatorienterad person.
Du är en teamspelare och har förmågan att hålla många 

 bollar i luften.
Placering i Skåne. 

Merial erbjuder
Ett utvecklande och självständigt arbete i ett framgångsrikt team med stort engagemang, härlig stämning och högt i tak. 
Du får möjlighet att arbeta i en internationell verksamhet med stark fokus på personlig utveckling och utbildning.
Lön efter kvalifikation och dessutom förmåner såsom bland annat bonus, tjänstebil och hemmakontor. 

Information & kontakt: 
Ytterligare information lämnas av försäljningschef Christian Rasmussen på +45 40 35 77 88 eller per mail: 
Christian.Rasmussen@Merial.com Ansökan med CV sändes in snarast möjligt per mail eller brev till: 
Merial Norden A/S, Christian Rasmussen, Mileparken 20E, 2740 Skovlunde, Köpenhamn 

Konsulent med ambitionen att bli Säljledare

➤
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tionsanestesi. För syrgastillskott under
uppvakning.

Godkänd receptfrihet
Milbemax vet för katter: filmdragerad
tablett
Milbemax vet för små katter och katt -
ungar: filmdragerad tablett

Datum för godkännande: 2008-02-01
Innehavare av godkännande för försälj-
ning: Novartis Healthcare A/S, Animal
Health, Köpenhamn, Danmark

Receptfria förpackningar: 2 tabletter
och 4 tabletter

Milbemax vet för hundar: tablett
Milbemax vet för små hundar och 
valpar: tablett

Datum för godkännande: 2008-02-01
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Novartis Healthcare A/S,
Animal Health, Köpenhamn, Danmark

Receptfria förpackningar: 2 tabletter
och 4 tabletter

Korrigering SVT 7/2007
Medicinal Oxygen Air Liquide Santé,
100% medicinsk gas, komprimerad,
angavs felaktigt vara receptfritt.

Datum för godkännande: 2006-12-20
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Air Liquide Santé Inter -
national, Paris, Frankrike

ATC-kod: QV03A N01 (syre)
Den aktiva substansen oxygen ingår

ej i något i Sverige tidigare godkänt
veterinärläkemedel.

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna 
e-post: jordbruksverket@sjv.se

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

S. Storsjöbygden – 100 % (dnr 06-3915/08)

Piteå – 100 % (dnr 06-3916/08)

Hässleholm – 100 % (dnr 06-3917/08)

Vårgårda – 100 % (dnr 06-3921/08)

Kalix – 2 anställningar, 100 % (dnr 06-3922/08)

Örnsköldsvik – 100 % (dnr 06-3923/08)

Vikariat
Hede – 100 % (dnr 06-3913/08)

S. Storsjöbygden – 100 % (dnr 06-3914/08)

Kristinehamn – 100 % (dnr 06-3918/08)

Arvika – 100 % (dnr 06-3919/08)

Växjö – 100 % (dnr 06-3920/08)

Ånäset – 100 % (dnr 06-3924/08)

Gamleby – 100 % (dnr 06-3925/08)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 6 maj 2008 om inget annat
anges i annonsen.

Svanova Biotech AB utvecklar, producerar, 
marknadsför och säljer diagnostiska 
produkter inom veterinärmedicin och 
livsmedelshygien. På produktlistan 
fi nns drygt 30 produkter, som säljs till 
laboratorier över hela världen. 90% av 
vår försäljning är på export. Europa är vår 
största marknad, men marknader såsom 
Sydamerika och Asien växer och står för 
en allt större del. Med vårt arbete att 
identifi era och kontrollera infektions-
sjukdomar bidrar vi till bättre djurhälsa 
och därmed bättre och säkrare livsmedel 
och bättre folkhälsa. 
www.svanova.com 

Som marknadschef ska du coacha marknadsgruppen till att arbeta marknads-
drivet och målinriktat mot kunder och distributörer. Arbetet innebär mycket 
relations byggande aktiviteter och involverar en del resor framför allt inom Europa. 
Du sitter med i ledningsgruppen för företaget.

Det är önskvärt att du är veterinärutbildad och du bör ha en god inblick 
i marknaden som Svanova Biotech arbetar på och ha kännedom om de 
ekonomiska och politiska krafter som styr. Du besitter god förmåga att leda andra 
och har ett strategiskt förhållningssätt.

Ansök och läs mer på manpower.se (jobid: 441760). För 
ytter ligare information är du välkommen att kontakta 
rekryteringskonsult Anna Nordanstig på telefon 070-377 02 85. 
Sista ansökningsdag: 29 april. 

Manpower är ett auktoriserat bemanningsföretag. 

Marknadschef 
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SVENSKA

■ Nya
8–9/9 -08. KURS I BETEENDEN HOS HUND

arrangeras av Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 

6–7/11 -08. VETERINÄRKONGRESSEN arran -
geras i Undervisningshuset, SLU,
Ultuna av Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap och Sveriges Veterinärförbund.
Info: Marianne Lundquist, SFV,
tel: 08-545 558 27, 
marianne.lundquist@svf.se, 
www.svf.se 

■ Tidigare publicerade
24–25/4 -08. A GUIDE TO COLIC IN THE HORSE,
Strömsholm, arr: Regionhästsjukhuset
Strömsholm (SVT 15/07)

25/4 -08. SCANDINAVIAN DIAGNOSTIC TOUR:
HEMATOLOGI & IN-HOUSE DIAGNOSTIC,
Stockholm. Arr: Kruuse Svenska AB i
samarbete med IDEXX Vet Med Lab
(SVT 4/08)

25–26/4 -08. KURS I RESPIRATIONS -
SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT, Ängel-
holm, arr: SPUV (SVT 15/07)

5/5 -08. SEMINARIUM – KARDIOLOGI,
Stockholm. Arr: CEVA Vetpharma
(SVT 4/08) 

6/5 -08. SEMINARIUM – KARDIOLOGI,
Helsingborg. Arr: CEVA Vetpharma
(SVT 4/08)

7/5 -08. SEMINARIUM – KARDIOLOGI,
Göteborg. Arr: CEVA Vetpharma 
(SVT 4/08)

7–9/5 -08. KURS I ANESTESIOLOGI HÄST,
Krusenbergs Herrgård, Uppsala. Arr:
Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB  (SVT 4/08)

15–16/5 -08. KURS I ENDOKRINOLOGI.
Arr: Svenska Djursjukhus  före ningen
Utbildning AB (SVT 16/07)

16–19/5 -08. KURS: RETORIK I TOSCANA.
Arr: Svenska Djursjukhus  före ningen
Utbildning AB  (SVT 16/07)

26–30/5 -08. KURS I DENTISTRY I,
Halmstad. Arr: European School for
Veterinary Studies, ESAVS (SVT 3/08)

27–29/5 -08. MEETING GLOBAL CHALLENGES

IN RESEARCH COOPERATION, Uppsala. Arr:
Centre for Sustainable Development,
Uppsala Universitet och SLU i 
samarbete med SIDA (SVT 16/07)

29/5–1/6 -08. 7TH EUROPEAN VETERINARY

EMERGENCY AND CRITICAL CARE CONGRESS

ON THE TRAUMA PATIENT, Göteborg. 
Arr: EVECCS (SVT 16/07) 

5–6/6 -08. KURS I HYDRO-FYSIOTERAPI,
Hasselfors. Arr: Jan F Andersen AB
(JFA) (SVT 2/08)

kongresser
& kurser

➤

Fakulteten är landets enda fakultet med ett specifikt ansvar för undervisning och forskning inom veteri-
närmedicin och husdjursvetenskap. Den ämnesmässiga bredden är betydande, från djurhållning, djur -
hälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och -kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla
dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi söker nu en
framgångsrik forskare och kreativ ledare som kan vara med i utvecklingen av vår fakultet. Du bör ha ett
etablerat nätverk, god förmåga att utveckla externfinansierad forskning och ett genuint intresse för
undervisning. 

Ämnesbeskrivning: Livsmedelssäkerhet med särskild inriktning mot mikrobiologiska risker i livsmedel
av animaliskt ursprung och därtill kopplad riskanalys i hela livsmedelskedjan.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnet. I anställningen ingår att
bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnesområdet.
Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Sista ansökningsdag är den 12 maj 2008.
Fullständig annons kan hämtas från http://personal.slu.se/jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap söker

Professor i livsmedelssäkerhet
med placering vid 
institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
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4–8/8 -08. KURS I DENTISTRY II, Halmstad.
Arr: European School for Veterinary
Studies, ESAVS (SVT 3/08)

5–6/9 -08. 17:E EUROPEAN CONGRESS OF

VETERINARY DENTISTRY, Uppsala. 
Arr: EVDS (SVT 2/08)

8–9/9 -08. WORKSHOP FÖR VETERINÄRER PÅ

TEMAT ALPACKA, Simrishamn. 
Arr: Alpaca Nordica (SVT 4/08)

13–14/9 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

DIAGNOSTISKT ULTRALJUD, Hasselfors. 
Arr: Jan F Andersen AB (JFA) 
(SVT 2/08)

22–25/9 -08. AO NORDIC SMALL ANIMAL

COURSE IN FRACTURE TREATMENT: PRINCIPLES,
Enköping. Arr: av AO Courses 
(SVT 1/08) 

2–4/10 -08. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR HUND

OCH KATT, Wallby Säteri, Vetlanda. 
Arr: Wallby Säteri (SVT 4/08)

17–18/10. KURS I DERMATOLOGI, HUND OCH

KATT, Hasselfors. Arr: Jan F Andersen AB
(JFA) (SVT 2/08)

30–31/10 -08. ULTRALJUDSKURS GRUND -
LÄGGANDE BUK, Solna. Arr: Kruuse
Svenska AB (SVT 2/08)

7–8/11 -08. KURS I RADIOLOGI, Hasselfors.
Arr: Jan F Andersen AB (JFA) 
(SVT 2/08)

1–5/12 -08. KURS I ORAL SURGERY,
Halmstad. Arr: European School for
Veterinary Studies, ESAVS 
(SVT 3/08)

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
8–9/9 -08. NKVET SYMPOSIUM 2008 
arrangeras i Finnish Food Safety
Authority Evira Headquarters,
Mustialankatu 3, Finland. Info:
www.fennovet.fi/nkvet2008/, 
fennovet@fennovet.fi 

10–13/9 -08. WAFL 2008, 4TH

INTERNATIONAL WORKSOP ON THE

ASSESSMENT OF ANIMAL WELFARE AT FARM

AND GROUP LEVEL arrangeras i Ghent,
Belgien. Info: www.wafl2008.com 

■ Tidigare publicerade
23/4 -08. SCANDINAVIAN DIAGNOSTIC TOUR:
HEMATOLOGI & IN-HOUSE DIAGNOSTIC,
Århus, Danmark (SVT 4/08)

25–26/4 -08. KURS I TANDMEDICIN STEG 2,
Viul, Norge (SVT 2/08)

24–25/5 -08. KURS I MJUKVÄVSKIRURGI, DEL 2,
Viul, Norge (SVT 2/08)

➤

Fakulteten är landets enda fakultet med ett specifikt ansvar för undervisning och forskning inom veteri-
närmedicin och husdjursvetenskap. Den ämnesmässiga bredden är betydande, från djurhållning, djur -
hälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och -kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla
dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi söker nu en
framgångsrik forskare och kreativ ledare som kan vara med i utvecklingen av vår fakultet. Du bör ha ett
etablerat nätverk, god förmåga att utveckla externfinansierad forskning och ett genuint intresse för
undervisning. 

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar området veterinärmedicinsk immunologi med huvudsaklig inriktning
på husdjurens infektionssjukdomar.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnet. Huvudsakliga arbets -
uppgifter är forskning, utbildning på forskarnivå och undervisning inom ramen för institutionens utbild-
ningsuppdrag på grund- och avancerad nivå. Samverkan med andra ämnesområden inom SLU beträf-
fande immunsystemets funktioner. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institu -
tionen och vid fakulteten.

Sista ansökningsdag 12 maj 2008.
Fullständig annons kan hämtas från http://personal.slu.se/jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap söker

Professor i veterinärmedicinsk immunologi
med placering vid 
institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
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16–20/6 -08. KURS I OPHTALMIC SURGERY,
Toulouse, Frankrike (SVT 3/08)

22–25/6 -08. 20TH INTERNATIONAL PIG

VETERINARY SOCIETY CONGRESS, Durban,
Sydafrika. (SVT 11/07)

10–12/7 -08. CESMAS 2008 – CONFERENCE

ON, EQUINE SPORTS MEDICINE AND SCIENCE,
Utrecht, Nederländerna (SVT 1/08)

13–17/7 -08. 16TH INTERNATIONAL CONGRESS

ON ANIMAL REPRODUCTION, Budapest,
Ungern (SVT 16/07)

14–25/7 -08. KURS I DERMATOLOGY I,
Wien, Österrike (SVT 3/08)

27–31/7 -08. WORLD VETERINARY CONGRESS

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

27/7–9/8 -08. ADVANCED WILDLIFE

IMMOBILISATION & CONSERVATION COURSE, 
i Pretoria, Sydafrika (SVT 3/08)

28/7–1/8 -08. EQUINE DENTISTRY COURSE,
Hannover, Tyskland (SVT 3/08)

2–4/8 -08. 4TH INTERNATIONAL EQUITATION

SCIENCE CONFERENCE, Dublin, Irland
(SVT 4/08)

4–5/8 -08. KURS I DERMATOLOGY II, Wien,
Österrike (SVT 3/08)

11–15/8 -08. KURS I EMERGENCY AND

CRITICAL CARE I, Bern, Schweiz 
(SVT 3/08)   

20–24/8 -08. WSAVA AND FECAVA
CONGRESS, Dublin, Irland (SVT 16/07)

29–30/8 -08. KURS I INVÄRTESMEDICIN, 
HUND OCH KATT, Viul, Norge
(SVT 2/08)

29/8–3/9 -08. KURS I CARDIOLOGY II,
Luxemburg (SVT 3/08) ➤

Flyinge AB är ett modernt hippologiskt centrum med gamla traditioner. Den huvud-
sakliga verksamheten omfattar avel och förädling av hästar, utbildning av människor
i hästyrken, samt evenemang. Flyinge AB omsätter ca 60 mkr och har 60 anställda.
Det internationella samarbetet är betydelsefullt. Se vidare www.flyinge.se

Flyinge satsar på utbildning och forskning – söker 

veterinär med hästinriktning 
för anställning som lektor

Anställningen innefattar två arbetsområden – dels att utveckla forsknings-
verksamheten på Flyinge, dels att delta i undervisningen inom Flyinges
olika utbildningar. Lika tid ska ägnas respektive område.

Forskning
Flyinge bedriver sin verksamhet i nära samarbete med SLU, Sveriges
Lantbruksuniversitet. Forskningen vid Flyinge är ännu i sin linda. Vi har 
en ambition att utveckla detta område. Detta kan ske genom att fungera
som en fältstation för försök genomförda av forskare eller forskarstude-
rande från SLU eller andra lärosäten, men också innebära uppbyggnad
av egna forskningsresurser inom något eller några kärnämnen. 

Undervisning
Undervisning i Hästens hälsa och biologi på Hippologprogrammet, 
Hip po logigymnasiet samt den kvalificerade yrkesutbildningen till 
Unghäs t utbildare.

Vi vill att du har
• Förmåga att leda, planera och genomföra undervisning i olika miljöer

och grupper.
• Kunskap om aktuell hästforskning och förmåga att förmedla det som

är relevant för Flyinge på det veterinärmedicinska området.
• Drivkraft och erfarenhet att handleda studenter i aktuella ämnen.
• Ett brinnande intresse att implementera praktiska forskningsresultat

inom aktuella delar av hästnäringen. 
• Gillar att jobba i team, är flexibel och kreativ samt delar våra värde -

ringar gällande studenter och elever, lärande, teamwork samt hästen.

Vi söker en kvalificerad veterinär med doktorsexamen som i projektform
kan utveckla och skapa en forskningsmiljö på Flyinge. Vi sätter stor vikt
vid praktisk hästkunskap, goda pedagogiska färdigheter, engagemang
samt god kundorientering och gott medarbetarskap, samtidigt som vi
erbjuder en unik tjänst i en helt unik häst- och kunskapsmiljö.

Frågor besvaras gärna av skolchef Carolina Rytterkull eller VD Johan
Bredberg, tfn vxl 046-649 00. Tillträde enligt överenskommelse. 

Din ansökan vill vi ha senast den 12 maj under adress: Mia Johansson,
Flyinge AB, Box 3, 240 32 Flyinge. mia.johansson@flyinge.se

Kristianstads veterinär-
mottagning söker veterinär

Grav vik 80% sept 2008–31 dec
2009, ev förlängning och tillsvida-
re anställning. 

Små djurs kliniken är modern
och välutrustad med bl a ultraljud,
digital rönten och tandröntgen.

Du bör ha minst 1–2 års erfa -
ren het men nyutexaminerad kan
kom  ma ifråga. Du är ambitiös,
flexibel och mycket mån om våra
djur och våra djurägare. Se mer
om oss på www.veterinarerna.nu

Kontakta klinikchef Magnus
Holm quist, 044-247797, 0733-
103068, magnus@veterinarerna.nu

Skriftlig ansökan skickas 
snarast till Björkhemsvägen 19,
291 54 KRISTIANSTAD, eller till 
magnus@veterinarerna.nu.
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1–5/9 -08. KURS I FELINE MEDICINE AND

SURGERY I, Zürich, Schweiz (SVT 3/08)
6–10/9 -08. KURS I NEUROLOGY II, Bern,
Schweiz (SVT 3/08)

8–12/9 -08. KURS I EXOTIC PETS MEDICINE

AND SURGERY, Brno, Tjeckien 
(SVT 3/08)

12–16/9 -08. KURS I SOFT TISSUE SURGERY II
– ADVANCED, Wien, Österrike (SVT 3/08)

15–19/9 -08. ENDOSCOPY BASIC COURSE

WITH WORKSHOPS, Giessen, Tyskland
(SVT 3/08)

19–23/9 -08. KURS I REPRODUCTION IN

COMPANION, EXOTIC AND LABORATORY

ANIMALS III, Milano, Italien (SVT 3/08)

27–28/9 -08. KURS I MJUKVÄVSKIRURGI DEL 3,
Viul, Norge (SVT 2/08)

25–27/9 -08. BRITISH VETERINARY

ASSOCIATION (BVA) CONGRESS 2008,
London, UK (SVT 3/08) 

26–27/9 -08. INTERNATIONAL VETERINARY

CONFERENCE ”BALTIC FORUM 2008”, Sankt
Petersburg, Ryssland (SVT 4/08)

11–12/10 -08. PRACTICAL WORKSHOP IN

ARTHROSCOPY IN SMALL ANIMAL PRACTICE,
Viul, Norge (SVT 2/08)

20–31/10 -08. KURS I OPHTALOMOLOGY I,
Luxemburg (SVT 3/08)

25–26/10 -08. PATIENT ORIENTED APPROACH

IN VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, Viul,
Norge (SVT 2/08)

17–28/11 -08. KURS I INTERNAL MEDICINE I,
Utrecht, Nederländerna (SVT 3/08)

29–30/11 -08. KURS I AKUTMEDICIN PÅ

SMÅDJURSPRAKTIK, Viul, Norge 
(SVT 2/08)

1–5/12 -08. KURS I SMALL ANIMAL THERAPY

INTERNAL MEDICINE AND ONCOLOGY,
Luxemburg (SVT 3/08)

6–7/12 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

GASANESTESI, Viul, Norge (SVT 2/08)

➤

Universitetsveterinär
Vikariat

Placering vid Laboratoriet för Experimentell Biomedicin (EBM)
inom Sahlgrenska akademin.

Vikariat ett år, med ev. förlängning, heltid 100 %.
Tillträde 2008.06.23 eller enligt överenskommelse.

Referensnummer: E 351 1510/08

ARBETSUPPGIFTER: I arbetsuppgifterna ingår bl.a. rådgivning
och utbildningsinsatser till personal och forskare, speciellt vad
avser anestesi och kirurgiska ingrepp samt eftervård, diagnostik,
behandling och förebyggande av sjukdomar hos försöksdjur.
Veterinären svarar för säkring av optimalt hälsotillstånd och att
effektiv hälsoinventering görs. Vidare ingår kontaktuppgifter med
olika kontrollorgan, bland andra SJV och SVA. Universitets veteri -
närerna har ett fördelat avdelningsansvar där även arbetsledning
av personal ingår.

KVALIFIKATIONER: Vi söker en ansvarskännande person med
god kommunikativ förmåga och lyhördhet inför hanteringen av
olika problemställningar. Arbetet sker i nära samarbete med ytter-
ligare två universitetsveterinärer. Ett grundläggande krav är svensk
legitimation som veterinär. Särskilt meriterande är erfarenhet av
försöksdjursverksamhet samt arbetsledning av personal. Merite -
ran de är även erfarenhet från arbete som veterinär vid smådjurs -
praktik, laboratoriearbete och arbete med djurhälsoprogram och
besättningsutredningar.

KONTAKTA GÄRNA:
Morgan Lidén, Chef Core Facilities, tfn 031-786 5846
morgan.liden@sahlgrenska.gu.se
Aina Moe Bäck, Universitetsveterinär, tfn 031-786 5653
aina.moe.back@sahlgrenska.gu.se

FACKLIGA FÖRETRÄDARE:
OFR/S: Eva Sjögren, tfn 031-786 1171
SACO: Gunnel Lindö, tfn 031-786 1078
SEKO: Lennart Olsson, tfn 031-786 1173

Ansökan, med angivande av referensnummer, skall vara inkommen
till Registrator, Sahlgrenska akademin, Box 400, 405 30 Göteborg,
senast 12 maj 2008.

När du skriver till veterinär -
tidningen – tänk på att illustra tioner 
(= foton, teckningar, grafer, röntgenbilder
etc) underlättar läsandet.
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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
PER JONSSON 0155-28 33 18
FREDRIKE RITTER 033-10 59 25 
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
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

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

ARJA KAUTTO

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
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

Avtalet klart för 
ATG-veterinärerna

Tisdagen den 1 april träffades ett nytt
lokalt löneavtal för veterinärförbundets
medlemmar vid ATG-klinikerna. Av -
 ta let, som gäller från 1 maj 2008 och 
ett år framåt, ger en löneökning för kol -
lek tivet på drygt 3,6 procent. Den 
individuella fördelningen meddelas av
arbetsgivaren snarast.

ANDERS LEFRELL

förhandlingschef
Sveriges Veterinärförbund

förhandlingsnytt

Djurdoktorn är en välutrustad smådjursklinik i Linköping med tre
erfarna veterinärer och fyra TA. Vi utför arthroskopi, insemination,
skelett- och mjukdelskirurgi samt medicinska utredningar. 

Ansökan skickas senast den 4 maj 2008 till Djurdoktorn i Öster-
götland AB, Nya Tanneforsvägen 13, 582 42 Linköping. 

För upplysningar kontakta Sven Ödman eller Johanna Zetterberg,
tfn 013-270789 eller mail info@djurdoktorn.se. 

Besök gärna vår hemsida www.djurdoktorn.se.

Veterinärvikarie
till Djurdoktorn
Djurdoktorn i Östergötland söker klinik -
veterinär under veckorna 25–33. Du bör 
ha erfarenhet av att arbeta på djurklinik.
Tjänsten är heltid och dagtid utan jour.

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt – max 
6 000 tecken inkl blankslag.
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På 1960- och 70-talet var vasstope-
ration jämte hästkastrationsmöten
en spektakulär händelse i den öppna
veterinärpraktiken. Numera är vasst -
operation mera sällsynt, beroende på
att indikationen för ingreppet blek-
nat betydligt och diagnosen minskat
i frekvens. Följande episod inträffade
på det glada 70-talet. 

I distriktet hade på den tiden
Fångvården tre gårdar med krea-
tursdrift. Vid ett besök på gården
med mjölkkor råkade jag på en ko,
som visade alla kardinalsymtomen
på akut vasst, och som enligt upp-
gift var högdräktig. Ladu gårds för -
mannen fick i uppgift att ordna 
för operation till klockan 14.00
samma dag.

Jag anlände till gården på utsatt
tid. Kon var uppbunden och klippt
på operationsområdet, dessutom var
bord, varmt och kallt vatten, handdukar med mera perfekt
arrangerat. En överraskning var dock att ladugården var full-
packad med publik, ungefär 30 personer.  Där var, förutom
ladugårdsförmannen, ett antal chefer för Fångvårdens gårdar,
”stallarn” (han som har hand om gårdens hästar), ett antal
personer från lantbruksnämnden, vilka hade ett sammanträde
på gården, samt självklart ett stort antal interner. Fängelse -
direktören, som hade ett stort djurintresse, lät meddela att
han tyvärr var förhindrad att delta.

Operationen fortlöpte normalt ända tills det vassa föremå-
let skulle lokaliseras, då önskade man att man anammat det
gamla rådet: ”Ha alltid med dig en spik i operationshanden,
som du kan visa upp om utifall att inget vasst föremål kan
lokaliseras”. Frågorna haglade: ”Vad känner du, har du hittat
något, är det tomt i magen?”. Efter mycket nervöst letande
kände jag till slut en förhårdnad i ett nätmagsfack och kunde
med nöd pilla fram corpus delicti. Med oerhörd stolthet
kunde jag uppvisa föremålet, en 2,5 tums galvaniserad spik
med dyckerthuvud. ”Nu är det slut på snickerierna med
fågelholkar på logen”, utbrast inspektorn. (Internerna syssel-
sattes vintertid med att spika ihop fågelholkar på logen).
”Spara spiken; direktören skall ha den!” sade inspektorn,
tackade för föreställningen och gick ut tillsammans med hela
publiken, medan ladugårdsförmannen stannade kvar. När

den siste mannen slog igen ladugårdsdörren ramlade kon
ihop. Nu var goda råd dyra! Det är inte lätt att sy ihop buken
på en lokalbedövad, liggande ko. En order gick ut att sex
interner skulle komma till undsättning. De kom och lyfte
upp kon utan några större besvär. Såret suturerades och så
långt var allt väl.

Två dagar senare gjorde jag ett besök på gården och fann
kon idisslande i högönsklig välmåga. Emellertid kom ”stal-
larn” springande med andan i halsen och frågade om jag tagit
hand om spiken, för den skulle ju direktören ha. ”Om inte
du har den, så har väl någon tjyv tagit den, typiskt”. Frågan
var nu, vad skulle han göra? Han fick följande råd: Lägg en
”fågelholkaspik” i lite ättika ett dygn, då blir spiken svart lik-
som det aktuella fyndet. Det var inga problem, det skulle
omedelbart gå i verkställelse.

Efter några dagar var jag åter på gården och frågade hur det
gått med spiken. ”Utmärkt bra: Direktören har en svart spik
på skrivbordet, inspektorerna på våra gårdar har varsin svart
spik och jag har tre i reserv” svarade ”stallarn”.

Då jag efter ytterligare några dagar tog bort suturerna på
kon, kunde jag konstatera, att hon var fullt återställd, och
sammanfattade mycket nöjd, att detta var en mycket lyckad
operation för alla inblandade. Inte riktigt, svarade ladugårds-
förmannen: ”Vi tog miste på kons identitet; hon är inte 
dräktig och skall gå till slakt om två veckor”.

OLLE WALLIN

En spektakulär vasstoperation
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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

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

SPECIALISTKOMPETENS

EFTER GENOMGÅNGEN SPECIALISTUTBILDNING

och godkänd examination enligt C5 har
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
den 7 mars 2008 utfärdat intyg om spe-
cialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar för följande veterinärer:

• Annika Appelqvist
• Towe Brückmann
• Kristine Bundgaard-Andersen
• Maria H Ericsson
• Elisabeth Jakobsson
• Annika Karlsson
• Monica Landström
• Yvonne Larsson
• Åsa Lidman
• Johanna Miemois
• Sarah Stadig
• Emma Strage
• Gustaf Svensson
• Anna Wendel Näslund
• Alexandra Vilén

PERSONNOTISER

Födelsedagar i maj 2008

IVAN LIND, VÄNNÄSBY, 75 år den 1/5

ERIC SKOGLUND, Jönköping, 75 år 
den 4/5
OTTO RONÉUS, Almunge, 90 år den 8/5
ARNE ANDERSSON, Laholm, 80 år den 9/5
ARNE LINDHOLM, Sigtuna, 70 år 
den 10/5
ARVID UGGLA, Uppsala, 60 år den 10/5
TORKEL EKMAN, Knivsta, 60 år den 11/5
LENNART NILSSON, Borgholm, 75 år 
den 14/5
RITVA KROKFORS WRETEMARK, Mjölby,
50 år den 14/5
SVEN OLOF LINDBLOM, Karlskrona, 60 år
den 16/5
BJÖRN ARENANDER, Uppsala, 60 år 
den 17/5
ERIK BERGIUS, Linköping, 80 år den 18/5
HENRY HOLM, Kisa, 80 år den 19/5
LENNART THUNBERG, Uppsala, 60 år 
den 24/5
VIVECA BÅVERUD, Uppsala, 50 år 
den 26/5

Avlidna

F överveterinär RAINE LUNDH har avlidit
den 6 juni 2007. Hon föddes 1920 i
Lojo, Finland, avlade studentexamen i
Lahti 1940 och veterinärexamen 1950.
Hon var assistent vid Kungl Veteri när -
högskolan 1950. 1956 innehade hon
tjänst som besiktningsveterinär vid
kontrollslakteriet i Värnamo, 1959 i
Kristianstad och 1967 i Linköping där
hon blev överveterinär 1973. Hon pen-
sionerades från denna tjänst 1986.

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