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❘ ❙❚ ledare

MITTEN AV MARS publicerade Upsala Nya Tidning ett reportage om 
en ickeveterinär ”hästtandläkare” som bland annat drog ut vargtänder 
på hästar (se SVT 5/08). ”Hästtandläkarens” utbildning bestod av tre 

kurser i USA på sammanlagt sju veckor, plus egen praktik.
Eftersom djurskyddslagen uttryckligen säger att veterinär ska anlitas för

operativa ingrepp på djur, och tandextraktion räknas som ett sådant
ingrepp, ville veterinärförbundet pröva det aktuella fallet rättsligt. Anmälan
gjordes till kommunens miljökontor, som i sin tur lämnade fallet vidare till
polismyndigheten.

Till sitt försvar hävdade hästtandvårdaren att hon haft en veterinär på
plats som sederade hästen, och som sedan fanns kvar i stallet under hela
ingreppet. Enligt ett yttrande från Djurskyddsmyndigheten 2007 får icke-
veterinära hästtandläkare utföra operativa ingrepp under veterinärt över -
inseende. Någon definition av lägsta acceptabla utbildning för lekmanna-
tandläkare ges inte i det yttrandet, men i tidigare yttranden från
Jordbruksverket i samma fråga talas om ”legitimerad tandläkare” (1999) och
”humantandläkare” (1995). 

Veterinärförbundet skrev därför till Jordbrukverket i april och bad att få
verkets definition av begreppet ”hästtandläkare” klargjord. Något svar har i
skrivande stund inte kommit. I förhandsbesked till media har dock ansvarig
chef på verket sagt att en veterinär kan i princip använda mannen på gatan
till att utföra operativa ingrepp, om veterinären vet att operatören har kun-
skap och veterinären övervakar och ger smärtlindring.

Om det är den centrala myndighetens uppfattning av hur djurskyddslagen
ska tolkas inger verkets hållning en viss oro. Visst finns det duktiga lekmän
som inom ett smalt område kan vara skickligare än allmänpraktiserande
veterinärer på att utföra ett enskilt ingrepp. Men även för dessa personer
borde staten sätta upp krav på godkända utbildningar med granskat innehåll
och en kvalitetskontroll. Det är inte rimligt att djurskyddslagens skrivning
om operativa ingrepp helt kringgås, bara för att en veterinär ”övervakar”
proceduren.

Ansvaret ligger till att börja med på veterinären om något skulle gå fel, ett
faktum som kanske inte alla ”övervakande” veterinärer är medvetna om.
Sedan är det självklart en fråga om djurskydd, att djur inte utsätts för onö-
diga risker eller okunnig hantering i samband med behandlingar. Det hand-
lar om kännedom om anatomi, fysiologi, stresshantering, smärtlindring,
komplikationsberedskap etc. Slutligen är det en fråga om redlighet gent -
emot djurägaren, som många gånger har svårt att avgöra kvaliteten i en 
odefinierad lekmannautbildning.

Jordbruksdepartementet håller för närvarande på med en proposition
utifrån den så kallade behörighetsutredningen från 2005. Där ska bland
annat utbildningskrav och legitimation inom djursjukvården för andra
grupper än veterinärer föreslås. Förhoppningsvis kommer även
”häst tandläkarna” att tas upp, så att Jordbruksverket får 
tydligare direktiv i frågan. I vilket fall är det viktigt att 
landets centralmyndighet för djurskyddsfrågor sätter ner 
foten och börjar gallra i den djungel av självutnämnda 
djurterapeuter som finns där ute.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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Det finns många veterinärer som har
bisysslor. För Mari-Ann Serva har
ordet sin exakta innebörd. Förutom
sitt arbete på Sundbybergs Kommun
har nämligen Mari-Ann tillsammans
med sin man även en omfattande
biodlingsverksamhet.

MARI-ANN SERVA är veterinär och kommer
ur sprungligen från Estland. För tio år sedan
träffade hon Kjell Andersson från Järfälla. Efter
ett par års förhållande beslöt sig Mari-Ann för att
packa kappsäcken och flytta till Sverige för gott. 

– När jag kom till Sverige arbetade jag som
personlig assistent i början. Det var ett trivsamt
och bra jobb och jag lärde mig svenska och 
fick inblick i det svenska samhället. När jag
sedan sökte till TUVE (tilläggsutbildning för
utländska veterinärer) för att få svensk veteri-
närlegitimation behövde jag inte traggla med
sjukvårdssvenskan, berättar Mari-Ann och
tillägger att hon är glad att hon ”hann” flytta
före Estlands inträde i EU. 

– Hade jag flyttat senare hade jag gått miste
om tilläggsutbildningen. Nu var jag tvungen
att gå den och det var bra. Framför allt behövde
jag vidareutbilda mig på smådjur. I Estland
jobbade jag som distriktsveterinär i nästan tio
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Snacka ombisyssla
TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON

Mari-Ann Serva arbetar med tillsynsverksamhet i Sundbyberg. All ledig tid ägnar hon åt biodling.
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❘ ❙❚ reportage

år, varav de första under Sovjettiden. Jag var
ensam på mitt distrikt och hade ständig jour.
Jag behandlade lantbrukets djur och skötte
smitt skyddet på kolchoserna, berättar Mari-Ann.

EFTER DET ATT ESTLAND blev självständigt
förändrades arbetet på alla plan. De sista två
åren innan Mari-Ann flyttade till Sverige job-
bade hon som stadsveterinär och veterinär -
inspektör. Mycket handlade om att anpassa
lag stiftningen till övriga Europa.

Hon var bland annat enhetschef för 15 med -
arbetare vars specialområde var fiskerinäringen.

Mari-Anns formella titel idag är miljöhand-
läggare i Sundbybergs Kommun. Merparten av
arbetsuppgifterna ägnas åt livsmedel. Det finns
inte speciellt mycket djurverksamhet inom
kommunen, ungefär 20 procent av arbetet
ägnas åt djurskydd. 

– Det finns bara tre stall och fem hunddagis.
Ibland kan det dyka upp lite mer udda djur. En
haj inhyst i vanligt badkar är ”rekordet” på den
fronten, berättar Mari-Ann.

Djurskyddsansvaret kommer med största
sannolikhet (när detta skrivs är inte det formella
beslutet taget ännu) att försvinna från kommu-
nerna. Mari-Ann är inte orolig för framtiden.
Hon har fullt upp och mer därtill. 

– Och så har jag mina bin. De kräver en hel
del omvårdnad, säger hon.

FÖR ATT FÅ EN INBLICK i hur det ser ut på en
professionellt skött biodling stämde veterinär-
tidningen träff med Mari-Ann nära en av 
hennes tre bigårdar. Vi ses på parkeringen vid
Drottningholms Slott på Lovön väster om
Stockholm och åker tillsammans sista biten in
på marken där bikuporna är belägna. 

Är det svårt att få låna mark för att ställa upp
bikupor?

– Nej, inte alls. Det är bara positivt för bön-
derna att ha bin kring sina odlingar. 

DET ÄR EN MULEN och halvregnig dag, lite för
gråkall för binas smak. De håller helst till
inomhus och är inte speciellt aktiva. Men när
Mari-Ann öppnar en av kuporna och visar upp
de ramar som ska fyllas med honung vaknar de
till liv.

– Mina bin är inte speciellt aggressiva. Det
finns fyra olika sorters tambin som odlas i
Sverige. Här på Mälaröarna har vi enats om
carnicabin. Det är viktigt att man enas om en
ras i samma område, förklarar Mari-Ann.

ANLEDNINGEN ÄR att man inte vill ha bland-
raser vilket kan ge bin med dåligt tempera-
ment. Det framgår under vårt samtal att man
inom biaveln använder precis samma termer
som inom all annan husdjursavel. Det finns
stamböcker, parningsstationer och det före-
kommer till och med insemination.

Mari-Ann uppskattar den
vackra naturen på Lovön och
hon får en hel del motion
också. Bikuporna är place-
rade högt upp på en kulle. 
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Hur väljer man ras?
– Det är dels en smaksak, vissa odlare håller

på sin ras, andra på sin. Geografin styr en del
liksom grannarna. De flesta biodlare har
antingen carnica eller buckfast. Carnicabina är
tidiga i sin produktion, medan buckfast är 
latare i uppstarten men mycket produktiva när
de väl kommer igång. Det mörka nordiska biet
förekommer mest norröver och är lite vassare 
i humöret. Och så har vi de italienska bina,
ligustica, de är otroligt lata, skrattar Mari-Ann
och drar ut en ram ur kupan. 

– Om bina blir alltför livliga när man jobbar
med kuporna kan man ge dem en avstressande
rökpust, säger Mari-Ann automatiskt när
reportern tar ett steg tillbaka. Hon berättar

också att de raser som mest används av svenska
odlare idag är resultat av planerad avel i syfte
att få fram friska, snälla och produktiva bin
som gör fasta kakor och inte har stor benägen-
het att svärma.

ATT SKÖTA BIODLINGEN är självklart ganska
säsongsbetonat, kring midsommar och i
augusti är det mest att göra. 

– Min man jobbar nästan heltid med vårt
företag. Förutom själva biodlingen har vi även
en affär där vi säljer utrustning och redskap.
Han sköter också en hel del av pappersarbetet.
Själv trivs jag bäst med att vara ute och titta till
bigårdarna. Fina sommardagar är det härligt 
att ta med kaffekorgen och åka hit till Lovön
eller till de andra bigårdarna i Järfälla och
Vallentuna. Just här på Lovön får man dess -
utom en hel del motion, bikuporna ligger högt
uppe på en kulle. 

MEN DET BLIR ÄVEN lite längre utflykter. 
Mari-Ann och Kjell gör regelbundna inköps -
resor till butiken. 

– Nyligen var vi i Kina och beställde redskap
vilket självklart var oerhört spännande, berättar
Mari-Ann och tillägger att det mesta inhandlas
på betydligt närmare håll som till exempel
Polen och Estland. 

EN BIT IFRÅN den stora ansamlingen av bisam-
hällen finns några mindre kupor. Här ägnar sig
Mari-Ann åt något som räknas som överkurs
bland hobbyutövarna, en drottningodling.

– Vi är sju medlemmar i Mälaröarnas Drott -
ningodlarklubb. Det är en spännande verksam-
het och en fin drottning går att sälja.

Pris?
– Någonstans mellan 300 och 500 kronor.

DROTTNINGARNA UTGÖR alltså inte den tunga
affärsverksamheten. Det är självklart honungs -
produktionen och försäljning av redskap som
står för inkomsterna. Ett par ton honung om
året tillverkas hemma hos Mari-Ann och Kjell.
Hela rörelsen omsätter ungefär en miljon kro-
nor om året. 

– Efterfrågan på honung är stor. Den svenska
produktionen täcker inte behovet och det
importeras mängder av honung av mycket varie-
rad kvalitet, säger Mari-Ann. 

– Vårt företag skulle utan vidare kunna öka
antalet samhällen till det dubbla och sälja allt,

”Fram med burkarna så de
står synligt i blickfånget…”.
Då och då åker Mari-Ann
förbi sina försäljningsställen
och kontrollerar att hennes
produkt exponeras på ett
bra sätt. 
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men det är arbetsinsatsen som är begränsningen.
Vi klarar allt jobb inom familjen nu, att anställa
någon skulle vara ett väldigt stort steg och
känns inte aktuellt. Däremot planerar jag att
inhandla en större tank. Den vi har nu rymmer
350 liter, som är mycket, men för lite. 

MARI-ANNS HONUNG säljs lokalt, vilket inte 
är synonymt med småskaligt. Hon har bland
annat jättelika Coop Forum vid Bromma flyg-
plats som försäljningsställe. På vägen hem från
Lovön stannar vi till där och Mari-Ann kon-
trollerar så att hennes burkar är välplacerade
och framför allt att det inte är slutsålt. Det får
inte vara tomt i hyllan med Lovöhonung…
Andra försäljningsställen är Slottsboden vid
Drottningholms Slott och även i Gamla Stan. 

Det låter lite mer exklusivt…?
– Jag fick ärva etiketterna när jag tog över

odlingen på Lovön från den tidigare ägaren.
Drottningholms Slott pryder etiketten, med
tillstånd av Riksantikvarieämbetet förstås, och
jag fick fortsätta ha det så. Det är förstås roligt
och ger lite extra ”status” åt min honung.

MARI-ANN TYCKER VERKLIGEN om sina bin.
Hon beundrar deras arbetsförmåga, hon tycker
synd om drönarna när de slängs ut och hon är
tacksam så länge de håller sig friska. Hon ser
tambina som djur helt enkelt. 

Har du någon nytta av att vara veterinär i
den här verksamheten?

– Ja, till viss del, jag kanske har ett mer

I den här lilla kupan finns
flera bisamhällens framtid,
drottningarna.

Stickspår

I Land Lantbruk (2/5 2008) kan man läsa om
hur lönsamt det kan vara att ha bikupor nära
rapsfält. Om kuporna är rätt placerade kan
vinsten per hektar öka med upp till 7000 kro-
nor. Insekts polli nering är betydligt effektivare
än vindpollinering och ger bättre grobarhet,
fler skidor, fler frön, högre oljehalt, tidigare
skidbildning och tidigare mognad. Bäst resul-
tat får man enligt en australiensisk studie om
bikuporna placeras så att det är mindre än
200 meter till varje rapsplanta.

I Land Lantbruk (9/5 2008) kan man läsa att
många europeiska länder drabbats av större
bidödlighet än vanligt under den gångna 
vintern. Enligt ett uttalande i notisen tror inte
Preben Christiansen, bisjukdomsexpert, att den
svenska produktionen totalt sett kommer att
påverkas av att vissa områden haft problem
med varroakvalster. Han tror att de som drab-
bats kommer att öka antalet bisamhällen så
att den svenska årsproduktionen håller sig på
normal nivå, det vill säga ungefär 3600 ton
honung.
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utpräglat helhetstänkande gällande djur, avel,
hygien och mat. Som livsmedel är honung
ingen riskprodukt, det är alldeles för sött. Visst
kan det förekomma clostridier i honung, men
då ska det vara riktigt dålig hygien med
honungs ramar som hamnar på marken och så
vidare. Nej, det är mer när det gäller parasiter
och bekämpning av smittsamma sjukdomar
som jag har nytta av mina veterinära kunskaper.

Vad är det värsta som kan hända en biodlare?
– Att få in amerikansk yngelröta. Då är det

bara att elda upp hela samhället. Jag har tack
och lov aldrig råkat ut för det, säger Mari-Ann.  

VARROAKVALSTER ÄR EN ANNAN skräck för
biodlare och för all del även för bina. Varroa
kom till Sverige för ungefär 20 år sedan och har
spridit sig långsamt över landet. Det är bara
några enstaka områden som inte är drabbade.
På Jordbruksverkets hemsida kan man följa
smittspridningen och i vilka områden det råder
restriktioner. Varroa är en otäck parasit som
suger ur alla kroppsvätskor från bina. Kvalstret
kan bekämpas med flera metoder, bland annat
med bekämpningsmedlet Apistan. 

Till sist, hur blev du så intresserad av bin?
– Samma orsak som gjorde att jag flyttade

till Sverige, Kjell. Han hade fått ett par bikupor
i födelsedagspresent en gång i tiden, när han
fyllde 18 år. Någon större aktivitet var det inte
på bifronten när jag kom in i bilden men jag
tyckte det verkade intressant och vi flyttade
hem bikuporna och började odla i liten skala.
Och på den vägen är det.  ■

www.drbaddaky.com

Förhandlare: 

DermaPet hudvårdsserie 
– dermatologens val

MalAcetic

TrizEDTA 

Sulfurated Lime

DermaBensSs Shampo

Mari-Ann beundrar binas enorma arbetsvilja, ”de jobbar och jag skördar”.

SLIPNING
Skär 70: -, Saxar 70:-

Garanti, snabb leverans

Marknadens lägsta priser 
på klippmaskiner

Oster A5 inkl skär 1.430:-

Priser exkl moms

Lyckliga Fåret Skärsliperi
Prästavägen 254
263 91 Höganäs

042-722 83, www.lyckliga.nu
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➤

Porcint dermatit- och nefropati-
syndrom (PDNS) är en grissjukdom
som beskrevs för första gången
1993 i Storbritannien. Artikeln redo-
gör för de fyra första diagnostise -
rade fallen i Sverige, som inträffade
från 2005 och framåt. Det innebär
av vi nu har ännu en sjukdom hos
gris som associeras till porcint circo-
virus typ 2. PDNS är dessutom viktig
att beakta eftersom den makrosko-
piskt utgör en differentialdiagnos
till svinpest.

INLEDNING
Porcint dermatit- och nefropatisyndrom
(PDNS) är en relativt nyupptäckt gris-
sjukdom som beskrevs för första gången
1993 i Storbritannien (25) och som
sedan dess sporadiskt har iakttagits i ett
stort antal grisproducerande länder runt
om i världen (1, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 22,
24, 27). Även om sjukdomen i regel
endast drabbar enstaka djur är den viktig
att beakta eftersom den makroskopiskt
hos det enskilda djuret utgör en diffe-
rentialdiagnos till svinpest, dvs till en
epizootisjukdom (4, 7, 12).

PDNS är en immunkomplexmedierad
vaskulär sjukdom som orsakar hudför-
ändringar och glomerulonefrit hos unga

grisar. De vanligaste sjukdomstecknen
är hemorragiska-nekrotiserande hud le-
sioner (framför allt på bakbenen, i det
perineala området och kring öronen)
(Figur 1) i kombination med avmag -
ring och förstorade inguinala lymfknu-
tor, främst hos grisar mellan 12 och 16
veckors ålder. Vid obduktion påvisas,
förutom nämnda förändringar, även
svullna, bleka njurar med små, petekiella
blödningar i barken. Typiska histopato-

logiska förändringar inkluderar en syste-
misk nekrotiserande vaskulit och en
fibrinös glomerulonefrit.

Ökad förekomst
De senaste åren har förekomsten av
PDNS ökat till epidemiska proportioner
i vissa av EUs medlemsländer liksom i
övriga världen (5, 8, 11, 12, 13, 29). I
en nyligen utförd studie i Storbritannien
följdes 252 fall upp och i många av dessa
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PDNS: Porcint dermatit- och nefropatisyndrom

De första fallen i Sverige 
av ny grissjukdom

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel

FIGUR 1. Utbredda hudförändringar karakteriserade av större och mindre, runda till 
oregelbundna hemorragiska nekroser på bakkroppen och perinealt. Bilden visar ett av 
de upptäckta svenska fallen.
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fall hade PDNS utvecklats från en spo-
radisk till en epizootisk form med en
mortalitet på 25 till 30 procent (10, 11,
12, 13). Trots att den bakomliggande
orsaken till PDNS inte är helt fastställd
framgår det av epidemiologin att det rör
sig om en infektionssjukdom. På vi san -
det av porcint circovirus typ 2 (PCV2)
och den parallella förekomsten av epide-
misk PDNS och Post-weaning Multi -
systemic Wasting Syndrome (PMWS)
leder till spekulationer om att PDNS
liksom PMWS utgör ett PCV2-relaterat
sjukdomskomplex (3, 18, 21). PCV2 är
ett litet (17 nm), ikosaedriskt virus utan
hölje som innehåller ett enkelsträngat
cirkulärt DNA-genom och klassificeras i
genuset Circovirus och familjen Circo -
viridae (2, 9, 14, 15, 16, 17). PCV2 
diskuteras även som en potentiellt
bidragande faktor vid luftvägsinfektio-
ner (porcine respiratory disease complex
– PRDC) och fertilitetsstörningar (23,
26, 28).

I den här artikeln beskrivs fyra fall 
av PDNS i Sverige. De inträffade på 
vitt skilda platser och utan inbördes
samband. Såväl misstanke som diagnos
ställdes av skilda personer oberoende av
varandra. För att belysa likheten de
olika fallen emellan liksom sjukdomens
karaktär beskrivs de relativt ingående i
artikeln.

MATERIAL, METODER OCH 
RESULTAT
Inledningsvis beskrivs de tre första
kända fallen av PDNS i Sverige. De
inträffade under perioden mars till sep-
tember 2005 i tre olika besättningar
som var belägna långt ifrån varandra
(Skåne, Östergötland, Halland) och
som saknade inbördes kontakt. Här
beskrivs också ett fall med anhopning av
PDNS som skedde i en besättning i
Småland år 2007. I samtliga fall tillkal-
lades djurhälsoveterinär. Dessa ställde
den kliniska diagnosen, avlivade djuren
och såg till att de obducerades. Obduk -
tionerna utfördes vid det närmaste
obducerande regionala laboratoriet (Fall
1: Lantmännen AnalyCen AB/Eurofins
Food and Agro AB Kristianstad, Fall 2:
SVA Uppsala, Fall 3–4: Lantmännen
AnalyCen AB/Eurofins Food and Agro
AB Lidköping) och därifrån sändes 

fixerat material för histopatologisk och
immunhistokemisk bedömning vid
SVA. De immunhistokemiska under-
sökningarna avseende PCV2 utfördes
med PCV2-specifika monoklonala anti -
kroppar som vänligen tillhandahållits av
Gordon M Allan, Queen’s University of
Belfast, Virology Laboratory, Veterinary
Sciences Department (VSD), Northern
Ireland, UK.

Fall 1, Skåne, mars 2005
Fallet inträffade hos en 15 veckor gam-
mal korsningsgris från ett slaktsvinstall
med ca 250 platser. Cirka tre veckor
efter insättningen noterades omfattande
hudförändringar i form av större olik-
formade hemorragiska nekroser, framför
allt på bakkroppen. Andra grisar i avdel-
ningen visade symtom på PMWS.
Grisarna kom från en smågrisproduce-
rande besättning med konstaterad
PMWS på besättningsnivå.

Vid obduktion påvisades utöver 
hudförändringarna kraftigt förstorade
inguinal- och kröslymfknutor makro-
skopiskt. Lungorna var icke-kollaberade
och hårda i konsistensen. I njurarna sågs
små, punktformiga blödningar.

Vid den mikroskopiska undersök-
ningen konstaterades en kraftig nekroti-
serande vaskulit i hudens medelstora

blodkärl, med åtföljande akuta blöd-
ningar och nekroser. I lymfknutorna
iakttogs en lindrig lymfatisk atrofi och
en uttalad follikulär och peritrabekulär
histiocytos. I mjälten sågs en nekrotise-
rande vaskulit i ett medelstort blodkärl
med förekomst av enstaka flerkärniga
jätteceller i närheten. I lungorna notera-
des breddade interalveolära septaväggar
med ett mononukleärt-lymfocytärt cell -
inslag och en peribronkiell/bronkiolär
histiocytos. I njurarna påvisades en
nekrotiserande fibrinös inflammation i
ett stort antal glomeruli (glomerulone-
frit) och dessutom en inflammation
med kraftigt dilaterade tubuli fyllda
med proteinrik vätska/urin samt ansam-
lingar av mononukleära inflammatoriska
celler i interstitiet (interstitiell nefrit).

Vid den immunhistokemiska under-
sökningen avseende PCV2 påvisades
måttliga mängder virusantigen framför
allt i lymfknutornas folliklar och i mjäl-
ten.

Fall 2, Östergötland, maj 2005
Fall 2 upptäcktes hos en tolv veckor
gammal gris från en suggringssatel lit
spärrad för PMWS. Grisen hade ut bredda
hudförändringar i form av större och
mindre runda till olikformade hemorra-
giska nekroser, framför allt på bakkrop-

➤

FIGUR 2. Utbredda hudförändringar karakteriserade av större och mindre, runda till
oregelbundna hemorragiska nekroser på öronen.
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pen, perinealt (Figur 1) och på öronen
(Figur 2). 

Vid obduktionen påvisades utöver
hud förändringarna en kraftig generell
lymfknuteförstoring. Njurarna var bila-
te ralt förstorade och ljusa med små pete-
kiella blödningar i barken (Figur 3). I
lungornas främre lober förelåg SEP-lik-
nande pneumoniförändringar. I tunn-
tarmarna återfanns mycket vattnigt,
grumligt innehåll.

Vid den mikroskopiska undersök-
ningen konstaterades en kraftig nekroti-
serande vaskulit i hudens medelstora
blodkärl med åtföljande omfattande
nekroser (Figur 4). I lymfknutorna före-
låg en mild lymfatisk atrofi och före-
komst av en hel del flerkärniga jätteceller
i folliklarna. I njurarna påvisades såväl
en nekrotiserande-fibrinös glomerulone -
frit (Figur 5) som en inflammation med
kraftigt dilaterade tubuli fyllda med
proteinrik vätska/urin samt ansamlingar
av mononukleära inflammatoriska celler i
interstitiet (interstitiell nefrit). I lungorna
sågs en interstitiell inflammation med
breddade interalveolära septaväggar och
en akut purulent bronkopneumoni.

Vid den immunhistokemiska under-
sökningen avseende PCV2 påvisades
måttliga mängder virusantigen framför
allt i lymfknutornas folliklar.

Fall 3, Halland, september 2005
I en externintegrerad besättning som
tidigare var fälld för PMWS noterades
utbredda blånader/blödningar i huden,
framför allt på undersidan av kroppen,
hos en 13–14 veckor gammal slaktgris.

Vid obduktionen påvisades utöver
hudförändringarna något stora kröslymf -
knutor och stora inguinallymfknutor.
Njurarna var bilateralt förstorade med
diffust utbredda ljusa härdar. Dessutom
konstaterades kraftiga interlobulära
ödem och en hård konsistens i lungorna.

Vid den mikroskopiska undersök-
ningen konstaterades en nekrotiserande
vaskulit i hudens små och medelstora
blodkärl. I lymfknutorna förelåg en
mild lymfatisk atrofi, histiocytos och
förekomst av ett fåtal flerkärniga jätte-
celler i folliklarna. I njurarna påvisades
en histiocytär-granulomatös inflamma-
tion med multifokala histiocytära granu-
lom och enstaka jätteceller. I lungorna

sågs en interstitiell inflammation med
breddade interalveolära septaväggar med
ökad cellularitet, måttlig förekomst av
alveolarmakrofager samt nekroser i små
och medelstora blodkärlsväggar med

åtföljande färska blödningar.
Vid den immunhistokemiska under-

sökningen avseende PCV2 påvisades
måttlig mängd virus framför allt i lymf -
knutornas folliklar. ➤

FIGUR 3. Lindrigt förstorade, ljusa njurar med små petekiella blödningar i barken och
måttlig förstoring av inguinala lymfknutor.

FIGUR 4. Hud, nekrotiserande vaskulit med fibrinoid nekros och ett kraftigt inflammato-
riskt cellinslag med blandade celler i artärväggen (leukocytoklastisk nekrotisk vaskulit).
HE-färgning, förstoring ca 160 gånger.
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Fall 4, Småland, april 2007
En 16 veckor gammal gris i en besätt-
ning tidigare spärrad för PMWS utveck-
lade hälta. Grisen matvägrade, lederna
svullnade och huden blev rödprickig
respektive blå i den perineala regionen.
Grisen flyttades till sjukbox, men blev
inte bättre. Detta var den fjärde grisen
på några månader som uppvisat symtom
av detta slag och de övriga djuren hade
avlivats. Dessa fyra djur hade stått i olika
avdelningar.

Vid obduktionen konstaterades att
grisen hade ett normalt hull. I huden
sågs större och mindre utslag i form av
röda prickar omgivna av en hudfärgad
cirkel och utanför dessa en röd cirkel,
typ ”leopardmönster”. I vissa områden
var dessa förändringar sammanflutna till
större rödfärgade områden. Hela huden
var drabbad, men förändringarna var
mest uttalade på buksidan och perinealt.
De yttre inguinala lymfknutorna var
mycket kraftigt förstorade. Magsäcken
var tom med en irriterad slemhinna och
tarmarna var sladdriga. Lungorna hade
en kraftigt ökad konsistens och bron kial-
lymfknutorna var förstorade. Inga mak-
roskopiska förändringar påvisades i
lederna.

Vid den mikroskopiska undersök-

ningen konstaterades en uttalad nekro -
 tiserande vaskulit med riklig förekomst
av blandade inflammatoriska celler
i/om kring hudens medelstora blodkärl
(leukocytoklastisk vaskulit). I lymfknu-
torna förelåg en lindrig lymfatisk atrofi

och histiocytos med riklig jättecellsföre-
komst. I njurarna påvisades såväl en
nekrotiserande-fibrinös glomerulonefrit
som en interstitiell inflammation med
fibros och ett kraftigt inflammatoriskt
cellinslag dominerat av mononukleära
inflammatoriska celler i interstitiet.

Vid den immunhistokemiska under-
sökningen avseende PCV2 påvisades
ringa–måttliga mängder virusantigen
framför allt centralt i lymfknutornas 
folliklar.

DISKUSSION
Beskrivningarna från 2005 är de första
rapporterade PDNS-fallen i Sverige.
Såväl den kliniska bilden som de förelig-
gande makro- och mikroskopiska föränd -
ringarna hos grisarna var likartade de
som tidigare beskrivits vid enskilda fall
av PDNS (1, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 22,
24). Liksom i de tidigare rapportarna var
de iakttagna histopatologiska föränd-
ringarna associerade med PCV2- infek-
tion (3, 18, 21) (Figur 6).

Trots den geografiska spridningen och
frånvaron av kontakter besättningarna
emellan visar de patologisk-anatomiska
resultaten att det inte finns några som
helst tveksamheter om att dessa besätt-
ningar drabbats av samma sjukdom.

➤

FIGUR 5. Njure, fibrinutfällningar i glomeruli (fibrinös glomerulinefrit). HE-färgning, 
förstoring ca 160 gånger.

FIGUR 6. Immunhistokemisk färgning (EnVision-metod) specifik för PCV2 i lymfknuta,
från artikelns fall 2. I korrelation med histopatologiska förändringar ses en positiv 
infärgning framför allt i jättecellerna, tydande på närvaro av cirkovirusantigen.
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Den geografiska spridningen av enbart
dessa identifierade fall visar tydligt att
sjukdomen finns i landet och även att
den kan komma att dyka upp varsom-
helst. Sannolikt har det även förekom-
mit fler kliniska fall av PDNS än de som
beskrivs i denna artikel. Därför är det
viktigt att uppmärksamma veterinär -
kåren på närvaron av denna sjukdom i
Sverige. Inte minst för att den kliniska
beskrivningen av fallen belyser att PDNS
utgör ett mycket viktigt sjukdomskom-
plex sett ur differentialdiagnostiskt per -
s pektiv. Med hänsyn till sjuk domens
manifestation (framför allt hudföränd-
ringarna, men även den eventu ella före-
komsten av blödningar i njurarna och i
förstorade lymfknutor) föreligger vissa
likheter med epizootisjukdomen svinpest
(Figur 7). En säker urskiljning mellan 
de två sjukdomarna bör alltid utföras
(för detaljer om svinpest, se gärna
www.epiwebb.se).

PDNS kräver obduktion för säker
diagnos och förutsatt att en relevant
anamnes som även innehåller en note -
 ring om det allmänna hälsotillståndet i
den drabbade besättningen medsänds till
laboratoriet kan sannolikt obduktionen
utföras utan samtidig misstanke om
svinpest. Skulle obducenten misstänka
svinpest är det dennes skyldighet att 
tillkalla statsepizootologen vid SVA för 
diskussion om vidare åtgärder. 

Skulle klinikern misstänka svinpest är
det dennes skyldighet att tillkalla stats -
epizootologen innan andra åtgärder
överhuvudtaget påbörjas. Detta efter-
som misstänkta besättningar snarast 
ska spärras för att förhindra vidare
smittspridning. Såvida svinpest inte
konstateras kommer dessa spärrar att
ligga kvar intill dess att misstanke kunnat
avfärdas. På grund av svinpestens allvar-
liga karaktär går detta fort, diagnostiken
utförs på jourtid och svar erhålls som
regel inom ett dygn.

Grisar med kliniska tecken på PDNS
ska på grund av den makroskopiska lik-
heten med svinpest aldrig medsändas till
normalslakt eftersom detta kan leda till
att slakten stoppas och slakteriet sätts i
blockad (8). I Danmark har slakterier
vid upprepade tillfällen tvingats till
detta på grund av att grisar med PDNS
har sänts in till slakteriet och vid levande -

djurbesiktningen där misstänkts vara
drabbade av svinpest (Poul Bækbo,
Danska Slakterier, personlig informa-
tion). De ekonomiska följderna av sådana
nödstopp i en industri är betydande.

Det fjärde fallet från 2007 som
beskrivs representerar någonting annat
som ännu tydligare belyser allvaret med
PDNS. Här ses en ökad frekvens av djur
med PDNS i en och samma besättning.
Vi bör därför förbereda oss på att den
epidemiska form av PDNS som beskri-
vits utomlands (5, 8, 11, 13, 29) även
kan komma att uppträda i Sverige. Då
denna form av PDNS i Storbritannien
frekvent uppvisar en ökad mortalitet,
ökar såväl konsekvenserna av sjukdomen
i sig själv som likheterna med svinpest
(10, 11, 12, 13). Det är i detta sam-
manhang notabelt att misstanken om
och därmed även ställandet av diagno-
sen svinpest i Storbritannien år 2000
fördröjdes på grund av att det förekom
PDNS i index-besättningen och att man
därför initialt inte misstänkte svinpest
(7). 

Av nämnda skäl är det därför rekom-
mendabelt att redan det första fallet av
misstänkt PDNS i en besättning sänds
in för obduktion. Även om inte alla gri-
sar i en besättning som utvecklar ende-
misk PDNS därefter behöver obduceras
talar det som inträffade i Storbritannien
för att det i sådana besättningar kan vara
lämpligt att med jämna intervall konfir-
mera att det faktiskt är PDNS som är
den sjukdom som florerar i besättningen.

SUMMARY
PDNS – the first cases in Sweden of
a new disease in swine
Porcine dermatitis and nephropathy
syndrome (PDNS) is an immune-media-
ted vascular disease affecting the skin
and kidneys in nursery and grow-finish
pigs. This sporadically occurring condi-
tion was originally described in the UK
in the early 90ies and has subsequently
been identified in many pig producing
countries. Herewith, the first PDNS
cases in Sweden are reported. 

Four 12–16 weeks old pigs were 
euthanized and necropsied, due to the
development of round to irregular, red
to purple macules and large patches on
the skin, mainly located on the hind
limbs, perineal area and ears. 

Besides the haemorrhagic cutaneous
infarcts, the post-mortem examinations
also revealed a generalized lymphade -
nopathy, enlarged, pale kidneys with
petechial cortical haemorrhages and
consolidated lungs. Histopathologically,
a systemic leucocytoclastic necrotising
vasculitis, mainly in medium sized arte-
ries in the skin and a severe necrotising
and fibrinous glomerulonephritis were
observed. Additionally, a slight to mild
interstitial pneumonia and mild to 
massive lymphocyte depletion in the
lymph nodes and occasional giant-
cells within follicular areas were seen.
Porcine circovirus type 2 (PCV2) anti-
gen was demonstrated in the lymphoid
tissues by immunohistochemistry.

The clinical signs, gross post-mortem
and histopathological changes were
similar to those previously described for
PDNS. As in previous reports, the
lesions were associated with PCV2
infection. PDNS is very important from
differential diagnostic point of view,
because there is a problem differentia-
ting the clinical signs and lesions of
PDNS from classical swine fever.
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FIGUR 7. Missfärgad hud på öronen hos
en gris med svinpest. Observera likhe-
terna med de hemorragiska nekroserna
på öronen hos PDNS-grisen i Figur 2.
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Ett antal valpar från samma valpkull
insjuknade och befanns ha drab-
bats av smittsam leverinflammation
(HCC). Tre av valparna dog medan
övriga tillfrisknade och överlevde.
Smittan misstänktes komma från 
en importerad hund från Portugal.

FALLBESKRIVNING
Djurägaren till en tik med valpar impor-
terade en cirka sex månader gammal
hanhund från Portugal. När hunden
kom till ägaren hade den övre luftvägs-
symtom i form av snuva och hosta.

Då hanhunden började tillfriskna fick
valparna liknande symtom men i allvar-
ligare form. Valparna var vid det laget
ungefär fem–sex veckor gamla. En valp
dog hastigt i hemmet. En annan valp
inkom till Södra Djursjukhuset några
dagar senare på grund av att den mycket
akut fått hög feber, kraftig lymfknute-
förstoring kring svalget och andnings -
svårigheter. Blodprov visade förhöjt
antal vita blodkroppar men för övrigt
ingenting avvikande. Levervärdet ALAT
var t ex normalt och immunofluore-
scens test för valpsjuka var negativt.
Valpen behandlades med intravenöst
dropp och ampicillin samt subkutana
injektioner med prednisolon under ett
och ett halvt dygn. Tillståndet försäm -
rades så mycket att valpen till slut avli-
vades av djurskyddsskäl.

Ytterligare dödsfall
Två veckor senare inkom en annan valp
ur samma valpkull till djursjukhuset.
Den valpen hade blivit bortstött från sin
mamma och därför fötts upp i ett annat

hem. Valpen hade varit helt frisk fram
tills den alldeles innan insjuknandet fått
träffa sina forna kullsyskon. Därefter hade
den insjuknat akut i likartade sym tom
med hög feber och svullna lymf knutor.
Av ekonomiska skäl kunde valpen inte
skrivas in för stationärvård utan fick gå
hem till sina nya ägare för fortsatt anti-
biotikabehandling i hemmet. Dess till-
stånd försämrades dock hastigt och val-
pen avlivades bara några timmar senare.
Kroppen sändes till SVA för obduktion.

Vid patologisk-anatomisk undersök-

ning var det viktigaste fyndet en akut,
multifokal nekrotiserande hepatit och
intranukleära inklusionskroppar typiska
för HCC (Figur 1 och 2). Inklusions -
kropparna fanns främst i levern men
även i njurarna och hjärnan. Immun -
histokemisk analys kunde bekräfta dia-
gnosen HCC.

Oklara omständigheter för 
importhund
Valparnas mor var enligt uppgift vacci-
nerad mot HCC cirka ett år tidigare.
Den importerade hunden ska ha blivit
HCC-vaccinerad vid åtta veckors ålder
men inte därefter, enligt medföljande
pass. Omständigheterna kring införseln

ERIKA BRANDEKER, leg veterinär, klinikveterinär.*

Fallrapport

HCC-orsakade dödsfall i en valpkull

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Histologiskt snitt av levern från den avlivade valpen. Den gröna pilen markerar en
intranukleär inklusionskropp, som är typisk för HCC. HE-färgning, förstoring 270 gånger.
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är för övrigt oklara då hunden kom in i
landet utan giltig rabiesvaccination.
Hunden belades av den anledningen
med hemkarantän. Både i ursprungs-
hemmet för valpkullen och i det nya
hemmet för den bortstötta valpen fanns
det äldre, HCC-vaccinerade djur som
inte blev sjuka.

HCC-FAKTA
HCC orsakas av hundens adenovirus

typ 1 (CAV-1). Sjukdomen var tidigare
vanlig i Sverige men är nu ovanlig tack
vare utbredd vaccination. Det finns
fortfarande en risk för att ovaccinerade
unga valpar kan drabbas av HCC i
Sverige (2).

Smittspridning sker via oronasal kon-
takt med infekterat sekret. Viruset för  -
ökar sig i tonsillerna och i lymfknutor
kring svalget. Därefter uppstår en viremi
som tidigt drabbar lever, ögon och nju-
rar. Hur allvarlig sjukdomen blir beror
på individens nivå av skyddande anti -
kroppar. En smittad hund utsöndrar
virus i alla kroppsvätskor de första
10–14 dagarna. Om djuret överlever
fortsätter virusutsöndringen i urinen i
flera månader. Viruset är motståndskraf-
tigt och kan överleva dagar till månader
i miljön (1). 

Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt.
Vid lindriga fall ses övergående feber
och symtom från övre luftvägar. All var lig
sjukdom med levernekros och vaskulit
drabbar företrädesvis unga djur. Lever -
svikt, koagulationsrubbningar, pyelone-
frit, glomerulonefrit, ödem, luftvägs sym-
 tom och ”blue eye” (korneaödem och
främre uveit) kan ses. Det förekommer
även ett perakut förlopp då valpar dör

inom bara några timmar. Genom gången
sjukdom anses ge livslång immunitet 
(1, 2).

DISKUSSION
Fallet är intressant ur flera synvinklar.
Först av allt illustrerar det hur viktigt
det är att unga, ovaccinerade valpar inte
blandas med nyinköpta djur med oklar
hälsostatus. Även om tiken är vaccine-
rad och valparna följaktligen har en viss
maternell immunitet, är unga djur alltid
en utsatt grupp.

I det här fallet förefaller den importe-
rade hunden vara smittkällan, men det
är inte bevisat. En enstaka vaccination
vid åtta veckors ålder ger inte fullgod
effekt mot HCC eftersom maternella
antikroppar kan störa immuniseringen.
Den importerade hunden borde ha fått
en andra vaccination efter tolv veckors
ålder. 

Det är intressant att konstatera att
ingen av de andra hundarna som kom i
kontakt med de sjuka hundarna visade
symtom på sjukdom. Dessa friska hun-
dar var vuxna och vaccinerade. Valpar nas
mor blev heller aldrig sjuk. Den rutin-
mässiga vaccinationen mot HCC har
alltså avsedd effekt. 

HCC är ofta en miljösmitta via sym-
tomfria djur. Det kommer alltid att fin-
nas en risk för inhemsk smitta i Sverige.
Därför är utbredd vaccination både ett
sätt att skydda hundarna mot sjukdom
och hålla smittrycket lågt.

TACK
Tack till Arman Shokrai, SVA-patologen,
för värdefull hjälp vid sammanställningen
av materialet.
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FIGUR 2. Ett annat snitt av levern från den avlivade valpen. De gröna pilarna markerar
HCC-typiska intranukleära inklusionskroppar med ljus periferi, medan den svarta pilen
pekar på en död, ansvälld hepatocyt. HE-färgning, förstoring 270 gånger.
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Den 10 juni offentliggjordes resulta-
ten av SVAs övervakning av antibio-
tikaresistens hos bakterier från djur.
Rapporten visar på ett fortsatt
gynnsamt läge med undantag av
spridningen av en multiresistent
klon av meticillinresistent stafylo-
kock hos hundar.

INLEDNING
Årets rapport från SVARM (Svensk
Veterinär Antibiotikaresistens Monito -
rering) är den åttonde i ordningen sedan
SVA fick ansvaret att övervaka antibioti-
karesistens hos bakterier från djur (Figur
1). Övervakningen omfattar antibiotika-
känsligheten hos tre bakteriekategorier:
zoonotiska bakterier, indikatorbakterier
från friska djur och sjukdoms fram -
kallande bakterier. I rapporten samman-
ställs dessutom data över anti biotika -
förbrukningen till djur. Sedan tre år är
SVARM förstärkt med SVARMpat, ett
program i samarbete med Svenska
Djurhälsovården som är inriktat på
sjukdomsframkallande bakterier från
lantbrukets djur.

Under 2008 förstärktes arbetet mot
antibiotikaresistens ytterligare genom
att Strama-VL (veterinärmedicin och
livsmedel) inrättades. Strama-VL ska,
liksom Strama inom humanmedicinen,
verka för samverkan mot antibiotika -
resistens. Målet är att bevara antibiotika
som effektiva läkemedel för människor
och djur. Strama-VL har sitt kansli på
SVA och kommer att utgöra en platt-
form där olika intressenter kommer att
ha möjlighet att diskutera och analysera
problem och vid behov ta initiativ för
att förbättra läget.

Här ges en översiktlig beskrivning av
det viktigaste under 2007. Hela
SVARM 2007 finns på SVAs hemsida
(www.sva.se). Där kommer även en
svensk variant av SVARM att finnas till-
gänglig till hösten. Motsvarande rapport
inom humanmedicinen, SWEDRES,
publiceras tillsammans med SVARM
och återfinns på Stramas och Smitt -
skyddsinstitutets hemsidor (www.stra-
ma.se och www.smittskyddsinstitutet.se).

ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA
Förbrukningsdata är framtagna i samar-
bete med Apoteket AB och baseras på
försäljning från apotek men mängden är
inte fördelad på olika djurslag. Trender i
förbrukningen kan därför vara svåra att
tolka, men vissa slutsatser kan göras.

I absoluta tal är den totala förbrukningen
av antibiotika till djur i stort oförändrad
från år 2000 och är lägre än under
1990-talet (Tabell 1). Volymen antibio-
tika för inblandning i foder och vatten
har minskat med 94 procent sedan 1984
och utgör idag endast 13 procent av den
totala försäljningen. Däremot har för-
säljningen av pleuromutiliner, makroli-
der och tetracykliner för inblandning i
foder och vatten ökat sedan 2004. Dessa
produkter används i första hand för att
behandla hela grupper av grisar. En
tänkbar orsak till ökningen kan vara ett
tilltagande problem med luftvägsinfek-
tioner orsakade av Actinobacillus pleu-
ropneumoniae. 

Till och med 2006 sågs en ökande
försäljning av cefalosporiner till säll-
skapsdjur, men under 2007 minskade
den med 22 procent jämfört med före-
gående år.

ZOONOSBAKTERIER
Under 2007 konfirmerades fem fall av
meticillinresistenta Staphylococcus aureus
(MRSA) hos hund och Sverige hade sitt
första fall av MRSA hos häst. Till -
sammans med ytterligare fall av MRSA
hos hund under 2008, har sammanlagt
åtta hundar och en häst konstaterats ha
MRSA sedan det första fallet 2006 (2).
Från och med 2008 är infektion med
meticillinresistenta koagulaspositiva sta-
fylokocker anmälningspliktigt.

Varken infektioner med MRSA eller
salmonella är vanliga hos svenska djur.
Från livsmedelsproducerande djur var
endast sju av de 71 utbrotten av salmo-
nella orsakade av resistenta stammar, där
inget av isolaten var resistent mot cefa-
losporiner eller kinoloner.

ULRIKA GRÖNLUND ANDERSSON, VMD.*

SVARM 2007 – några orosmoln tornar upp

❘ ❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Årets rapport från SVARM är
den åttonde i ordningen sedan SVA fick
ansvaret att övervaka antibiotikaresistens
hos bakterier från djur.
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INDIKATORBAKTERIER
För att få en uppfattning om effekten av
det selektionstryck som antibiotikaan-

vändningen innebär undersöks i Sverige
och andra europeiska länder resistens -
läget hos indikatorbakterier (Escherichia

coli och Enterococcus spp) från tarmflo-
ran hos friska djur. Undersökningarna
är i ökande omfattning harmoniserade
mellan länder så resultaten kan utvärderas
över tid och resistensläget i olika länder
jämföras. 

Under 2007 undersöktes indikator-
bakterier från slaktkyckling. I ett inter-
nationellt perspektiv är förekomsten av
resistens i Sverige låg (Figur 2). Ingen E
coli var resistent mot tredje generatio-
nens cefalosporiner genom produktion
av beta-laktamas med utökat spektrum
(ESBL). Gramnegativa bakterier med
ESBL ger idag svårbehandlade infektio-
ner hos människor i både Sverige och
internationellt. 2007 påvisades vanko-
mycinresistenta enterokocker (VRE) i
27 procent av prov från slaktkyckling.
Detta tillsammans med föregående års
resultat tyder på att den tidigare utveck-
lingen mot ökad förekomst har brutits.

SJUKDOMSFRAMKALLANDE 
BAKTERIER
Uppgifterna om antibiotikakänslighet
hos sjukdomsframkallande bakterier i

➤
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Tabell 1. ÅRLIG FÖRSÄLJNING AV ANTIBIOTIKA FÖR VETERINÄRT BRUK UTTRYCKT SOM KG AKTIV SUBSTANS (FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FRÅN APOTEKET AB).

ATCvet kod Substansklass 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

QJ01AA, QG01A Tetracykliner a 2 897 2 251 1 754 1 453 1 415 1 307 1 329 1 562 1 516 1 853

QJ01CE, QJ01R, Penicillin G och Vb 8 547 8 692 8 254 8 414 8 179 7 579 7 814 7 571 7 860 7 582
QJ51

QJ01CA, QJ01CR Aminopenicilliner 824 809 852 752 767 870 875 911 920 927

QJ01D, QJ51CA Andra betalaktamer 133 245 315 474 676 832 928 1 009 1 217 954
inklusive cefalosporiner

QA07AA, QJ01G, Aminoglykosider och  930 846 797 770 753 645 606 762 750 718
QJ01R, QJ51R polymyxiner a

QA07AB, QJ01E Sulfonamider 2 345 2 403 2 338 2 485 2 477 2 326 2 462 2 535 2 543 2 427

QJ01E Trimetoprim & derivat 390 397 390 414 414 381 406 437 450 438

QJ01F Makrolider & linkosamider 1 846 1 467 1 352 1 510 1 412 1 124 1 095 1 080 1 254 1 520

QJ01MA Fluorokinoloner 175 155 156 182 185 184 187 184 195 180

QJ01XX92, Pleuromutiliner 1 032 847 871 841 988 744 387 338 459 506
QJ01XX94

QJ01MB Quinoxaliner c 150 125 - - - - - - - -

Total 19 269 18 237 17 079 17 295 17 266 15 992 16 089 16 389 17 164 17 106

a Inkluderar läkemedel med särskilt marknadsföringstillstånd under åren 2000–2006. 
b Mängden beräknad som benzylpenicillin. 
c Från 1986 enbart försålt efter veterinär förskrivning och i terapeutiska doser.

FIGUR 2. Under 2007 undersöktes indikatorbakterier från slaktkyckling. I ett internatio-
nellt perspektiv är förekomsten av resistens i Sverige låg.
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SVARM baseras i huvudsak på rutin -
undersökningar av prover som skickats
till SVA. Urvalet är troligen vinklat mot
svårbehandlade eller på annat sätt pro-
blematiska fall och resultaten måste tol-
kas med detta i åtanke. Uppgifterna är
trots det vägledande för val av terapi
men belyser också vikten av bakteriolo-
gisk diagnos och resistensundersökning.
I SVARM 2007 är även specialstudier
från programmet SVARMpat redovisade.

Mest illavarslande i avsnittet om sjuk  -
domsframkallande bakterier är den ökan-
 de andelen meticillinresistenta Staphy   -
lococcus pseudintermedius/intermedius
(MRSP/I) från hundar (Figur 3). S
inter medius har nyligen blivit indelad i
två klasser: S intermedius och S pseudin-
termedius (1, 3), där S pseudintermedius
verkar vara vanligast på hundar. Under
2007 konfirmerades 77 MRSP/I vilket
ska jämföras med 13 fall 2006. Det var
2006 som Sverige hade sitt första konfir-
merade isolat av MRSP/I. Majori teten
av de totalt 90 isolaten har samma anti-
biogram. De är endast känsliga för tetra-
cyklin och fusidin av de antibiotika som
är registrerade för veterinärmedicinskt
bruk. Typning med molekylärbio logiska
metoder tyder på att MRSP/I-isolaten är
besläktade, vilket talar för en klonal
spridning. Detta scenario är oroande då
Staphylococcus pseudintermedius/interme-
dius är en vanlig orsak till infektioner
hos hundar och meticillinresistens gör
att de van -ligaste behandlingsalternati-
ven såsom cefalosporiner och betalakta-
mer kombinerade med klavulansyra blir
verkningslösa. Åtgärder för att begränsa
vidare spridning, såsom minskad anti bi-
otika användning, god vårdhygien och
tidig upptäckt genom odling från miss-
tänkta fall, är alltså viktigt. I likhet med
MRSA är infektion med MRSP/I nu -
mera anmälningspliktig.

SUMMARY
Swedish Veterinary Antimicrobial
Resistance Monitoring (SVARM) 2007
SVARM 2007 is published together
with the corresponding report for
human medicine, SWEDRES 2007. The
reports contain data on consumption of
antimicrobials and on suscepti bility to
antimicrobials in relevant bacteria. In
the SVARM-report, results on zoonotic

bacteria (Salmonella, Campylobacter),
indi cator bacteria (E coli, enterococci) and
selected animal pathogens are presented.
Both SVARM and SWEDRES are 
written in English with Swedish sum-
maries, and are available on www.sva.se
and  www.smittskyddsinstitutet.se.
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FIGUR 3. Mest illavarslande i avsnittet 
om sjukdomsframkallande bakterier är
den ökande andelen meticillinresistenta
Staphylococcus pseudintermedius/inter-
medius (MRSP/ I) från hundar.
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Epizteln tar denna gång bland annat upp fladdermöss

och rabies samt influensavirus i ett viltfågelhägn. 

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

ret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

FLADDERMÖSS OCH RABIES
De europeiska fladdermössen har sina egna
varianter av rabiesvirus, European bat lyssavirus
(EBLV). EBLV har påvisats hos fladdermöss 
i flera europeiska länder, bland annat i
Danmark, Polen, Nederländerna och Tyskland.
Fladdermössen kan även infektera andra dägg-
djur, däribland människa i enstaka fall. Bland
annat påvisades en infekterad fransk katt förra
året och ett fatalt humanfall med EBLV2 i
Skottland 2002.

Sedan ett flertal år genomförs passiv över-
vakning avseende rabies hos svenska fladder-
möss, där döda fladdermöss skickas in till SVA
för rabiesundersökning. Inte i något fall har
rabies påvisats. I år planeras även en aktiv över-
vakning i samarbete med SMI, SLU och
Naturvårdsverket. Levande fladdermöss kom-
mer då att fångas, provtas (munhålesvabb och
blodprovtagning) och därefter släppas fria igen.
Eftersom man inte kan utesluta att även svenska
fladdermöss kan vara infekterade med EBLV är
det viktigt att alltid ha handskar på sig då man
hanterar dem, både levande och döda. Tänk
också på att alla fladdermöss är fridlysta.

INFLUENSA A SUBTYP H6N2 
I VILTFÅGELHÄGN
Vid en provtagning i samband med utförsel av
gräsänder från ett skånskt viltfågelhägn till
Danmark upptäcktes att änderna bar på influ-
ensavirus av typ A. Det stod tidigt klart att det

inte rörde sig om fågelinfluensa av typ H5 eller
H7. Efter virusisolering vid SVA kunde sub -
typen bestämmas av gemenskapens referens -
laboratorium i Weybridge, England, till H6N2.
Resultat av patogenicitetstest är i skrivande
stund inte klar. 

Enligt EU-direktivet för fågelinfluensa har
Jordbruksverket beslutat att spärra hägnet och
en smittskyddsutredning har inletts. Det finns
inga kliniska symtom hos de änder och fasaner
som befinner sig i viltfågelhägnet. Om pato  -

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Vid en provtagning av gräs -
änder upptäcktes att änderna
bar på influensavirus av 
typ A. Det stod tidigt klart 
att det inte rörde sig om fågel-
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FO
TO

: B
EN

G
T

EK
BE

RG
, S

VA
.

SVT 8-08 final:Layout 1  08-06-13  10.51  Sida 23



genicitetstesten visar att det är ett lågpatogent
H6N2, vilket är mycket sannolikt, omfattas
det inte av bekämpningsdirektivet och Jord -
bruksverket kan då släppa restriktionerna.

VETERINÄRER SÖKS TILL VACCINA-
TIONSKAMPANJ
Idisslarsjukdomen bluetongue har spridit sig
snabbt genom Europa. Just nu planerar Jord -
bruksverket att – om det blir nödvändigt –
genomföra en massvaccination mot bluetongue
i delar av Sverige.

En massvaccinering kommer att kräva
mycket personal. Jordbruksverket har därför
börjat ta in intresseanmälningar från veterinärer
som med kort varsel kan tänka sig att rycka in
och arbeta i vaccinationskampanjen. Förutom
veterinärer med svensk eller norsk veterinär -
legitimation kan veterinärer med legitimation
utfärdad i ett annat EU-land lämna in intresse -
anmälningar. Även veterinärstudenter kan
arbeta i kampanjen. En förutsättning är att stu-
denten har genomgått femte året på en EU-
godkänd veterinärutbildning i ett land inom
EU. Veterinärer som idag har ett eget praktik -
område och vill vaccinera i detta har möjlighet
att ange detta i sin intresseanmälan.

Intresseanmälan görs genom att fylla i ett
formulär som finns på Jordbruksverkets webb -
plats: www.sjv.se/blatunga. Det går också att
anmäla sitt intresse till Jordbruksverkets kund-

tjänst, telefon 0771-223 223. Anmälan är inte
bindande.

De veterinärer som arbetar med massvacci-
neringen kommer att förordnas och avlönas av
Jordbruksverket. Extrapersonalen kommer i
första hand att arbeta i närheten av sin normala
bostads- eller tjänstgöringsort. Hur mycket
extrapersonal som krävs beror på hur omfat-
tande vaccinationskampanjen blir.

”HOT AIR”, ÖVNING OM BLUETONGUE
Under våren, den 14–16 maj, gick en samver-
kansövning mellan de nordisk-baltiska staterna
av stapeln. För svenskt vidkommande invol -
verade övningen djurägare och distriktsveteri-
närer samt krisorganisationerna på vissa läns -
styrelser, SVA och Jordbruksverket. Från svensk
sida deltog minst 50 personer i övningen.
Målsättningen var att testa befintliga bered-
skapsplaner för smittsamma djursjukdomar
samt kommunikation och datasystem.

Övningen inleddes med misstänkta sjuk-
domsfall i bluetounge i Värmland och Skåne
och förlöpte därefter med olika inspel från
övningsledningen. Utvärderingen skedde i tre
steg: en webbenkät, en utvärderingsgrupp och
en internationell utvärdering. De två första
utvärderingarna är klara och har gett gott betyg
till deltagarna och själva övningen. Det finns
dock alltid saker att förbättra inom krishante -
ringen, vilket belystes på ett bra sätt.  ■
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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 ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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En tolvårig ridhäst började få symtom
på nedsatt syn på vänster öga, och
undersöktes därför med magnetreso-
nanstomografi. Fallet är tolkat av vete -
rinär Karin Näsvall, specialist i hästens
sjukdomar, ATGs Hästsjukhus i Skara.

Ridhäst, korsningsvalack, tolv år
ANAMNES OCH STATUS: En ridhäst, korsnings -
valack på tolv år, hade den senaste månaden
börjat vägra på hinder efter vänstersväng.
Ägaren tyckte att den börjat se dåligt på väns-
ter öga. Ögat såg normalt ut, inget tårflöde
eller svullnad hade iakttagits.

Hästen uppvisade ett opåverkat allmäntill-
stånd med normal huvudposition. Hotreflex
på vänster öga saknades. Normal direkt
pupillreflex sågs på båda ögonen, men den
indirekta pupillreflexen var nedsatt på vänster
öga. Med höger öga övertäckt uppträdde 
hästen mycket stressat, vid hinderbana
snubblade den över samtliga objekt och gick
rakt in i saker.

Oftalmologisk undersökning visade färre
antal retinala blodkärl i vänster öga jämfört
med höger öga. Ultraljudsundersökning av
ögongloben var negativ. Hästen remitterades
till Hästsjukhuset i Skara för magnetresonans-
tomografi (MRT).

MRT-UNDERSÖKNING: MRT av huvudet
utfördes med hästen i höger sidoläge under
allmän narkos i en öppen lågfältsmagnet 
(GE Signa 0,2T) med T1- och T2-viktade
spin-ekosekvenser i transversellt, sagittellt
och dorsalt plan. Dessa sekvenser upprepades
efter intravenös kontrastgiva med gadolinium.

Finns det några förändringar på dessa
MRT-bilder som kan förklara hästens sym-
tom (Figur 1 och 2)?

Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

SVAR SE SIDAN 48

FIGUR 1. T1-viktad sekvens med kontrast. Dorsalt plan i nivå
med ögonglobens ventrala del. Vänster är till vänster i bild.
Rostralt är uppåt och kaudalt är nedåt i bild.

FIGUR 2. T2-viktad sekvens. Transversellt plan i nivå med cen-
trala orbita. Vänster är till vänster i bild. Dorsalt är uppåt och
ventralt är nedåt i bild.
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Svenska professorer blev
finska hedersdoktorer
❘❙❚ Den veterinärmedicinska fakultetens i
Helsingfors doktorspromotion ägde rum
den 22–24 maj. Det var i ordningen den
tredje veterinärmedicinska promotionen i
Finland, och den första som en fakultet
vid Helsingfors universitet. 

Promotionen, som varade i tre dagar,
är den högtidligaste akademiska festlig-
heten och ”ger doktorerna en möjlighet
att fira de examina de avlagt med lämplig
värdighet”. Genom att delta i promo-
tionsakten beviljar fakulteten doktorerna
rättighet att bära insignierna tillhörande
deras akademiska grad: doktorshatten
och doktorsvärjan.

Under årets promotionshögtid utsågs
tre professorer från Sverige till hedersdok-
torer. Det var Stig Einarsson, Peter Lord
och Sune Persson, alla med rötter i SLU,
Uppsala, som fick motta de finska
hedersbetygelserna.  ■

Många belastningsbesvär
hos djurskötare
❘❙❚ Husdjursagronom Christina Kolstrup
vid SLU i Alnarp har i en aktuell doktors -
avhandling undersökt arbetsmiljön bland
anställda djurskötare på stora gårdar med
mjölk- och grisproduktion. Hon har även
studerat om arbetsmiljön påverkade
djurskötarnas fysiska och mentala hälsa.

Djurskötarna på både mjölk- och gris-
gårdar rapporterade många belastnings-
besvär (MSD) i rörelseorganen. Besvären
satt främst i armarna och ryggen, spe  -
ciellt bland de kvinnliga djurskötarna.
Repetitivt arbete och ringa kroppslängd
är potentiella risker för MSD i de övre
extremiteterna bland djurskötare i mjölk-
produktionen. Bland djurskötarna på 
grisgårdarna var damm och besvärliga
arbetsställningar möjliga riskfaktorer för
MSD i de övre extremiteterna.

Djurskötarna överlag värderade sin 
psykosociala arbetsmiljö och mentala
hälsa som god och de var nöjda med 
sitt arbete som djurskötare. Det var 
sannolikt fysiska arbetsmiljöfaktorer i 
stället för psykosociala som orsakade 
den höga förekomsten av MSD bland
djurskötarna.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Läs mer om våra produkter
 på www.medinor.se

Räkna med 
kvalitet!

Medinor AB, Box 1215, 181 24 Lidingö 

Tel 08-544 812 00 Fax 08-544 812 30

e-post: kundservice@medinor.com 

www.medinor.se

FUJI DRI-CHEM 3500i

– Torrkemiinstrument med inbyggd elektrolytenhet

– Automatisk analysering

– Säker kalibrering med kalibreringskort

POCH-100iV DIFF

– Hematologi med enklast 

tänkbara handhavande

– Flexibilitet utöver det 

vanliga: 17 olika djurslag 

kan analyseras

– Enklast möjliga underhåll
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Universitetsdjursjukhusets hästklinik
vid SLU invigde i maj 20 nya boxar 
i nygamla lokaler. Den tidigare
igenbommade hästmedicinlängan
har öppnats upp och fått ny inred-
ning, för att kunna ta emot ett
ökande antal hästpatienter till djur-
sjukhuset.

– Vi ser mycket positivt på att vi nu kan
erbjuda fler platser för uppstallning, 
vilket även ger oss möjlighet att ta emot
fler patienter. En ökning med 20 platser

innebär att vi kan erbjuda totalt 46 
platser, kommenterade chefveterinär
Christopher Johnston. Tillsammans
med Universitetsdjursjukhusets chef
Mia Runnérus välkomnade han gästerna
när den nya vårdavdelningen högtidligen
invigdes den 20 maj. 

Hästkliniken har ända sedan Uni ver -
sitetsdjursjukhusets invigning den 31
januari 2007 expanderat sin verksamhet.

– I fjol behandlade vi omkring 4 300
hästar på kliniken. I år räknar vi med
närmare 5 000. Patienterna har ökat med
30–40 procent på två år och det tycker
vi är fantastiskt bra, berättade djursjuk-

huschefen Mia Runnérus. När sjukhuset
flyttar till de planerade nya lokalerna år
2012 hoppas Mia Runnérus att man ska
behandla 6 000 hästar per år.

GEMENSAM HÄSTKLINIK
De 20 nya boxarna ska kunna hysa
intensivvårdspatienter, hästar som vår-
das för olika medicinska åkommor,
sjuka föl, de allt talrikare isoleringsfallen,
hästar som ska undersökas av hud- eller
ögonspecialister och de som lider av tand-
sjukdomar. Någon återgång till gamla
tiders uppdelade kirurgi- och medi cin -
avdelning är det däremot inte tal om.

– Vi vill ha en gemensam hästklinik
där alla medarbetare känner sig hemma,
kommenterade Susanne Demmers, som

Hästkliniken vid SLU expanderar
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Christopher Johnston välkomnade tillsammans med Mia Runnérus gästerna när den
nya hästavdelningen vid SLU högtidligen invigdes den 20 maj.

Susanne Demmers har planerat bygget
och övervakat det mesta av renoverings -
arbetet, som bland annat omfattar
boxväggar i återvinningsplast.
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har planerat bygget och övervakat det
mesta av renoveringsarbetet. När den
gamla medicinkorridoren öppnades upp
igen var all tidigare inredning borta, 
t o m tvätthoarna på väggarna. Susanne
Demmers hittade lite inredning i SLUs
källare, men fick köpa det mesta nytt.
Hon fick å andra sidan inredningen
skräddarsydd på det viset, och såväl häst -
boxar som tvångsspiltor och isolerings-
rum verkar mycket väl genomtänkta. 

– Vi har även tänkt på miljöaspekterna
då vi använt en speciell återvinnings -
plast till boxväggarna, berättade Susanne
Demmers. 

STIG H INVIGDE
Även veterinärernas kontorsutrymmen
har fått en ansiktslyftning i den nya häst-
avdelningen. Med nymålade väggar och
modern kontorsinredning från IKEA
har Susanne skapat ett trivsamt kontors -
landskap. Pricken över i är en porlande
fontän mitt i rummet, som hon hittade
i en specialbutik på Internet. 

Verksamheten i den nygamla klinik-
längan har redan kommit igång, och
också under invigningsdagen stod det
djurägare och väntade på undersökning.
Det blev ett festligt avbrott i väntan 
när den riksbekante travtränaren Stig H

Johansson dök upp från ett sidorum och
förrättade den officiella invigningen
genom att klippa av det blågula bandet.

– Jag skulle ju helst se att jag slapp
komma hit med mina hästar, men tyvärr
behövs avancerad hästsjukvård så jag är
glad att ha fått ett förstärkt djursjukhus
inom mitt närområde, kommenterade
han.

Även den församlade personalen före-
föll glada och nöjda med lokaltillskottet,
som troligtvis kommer att kräva nyan-
ställningar inom en kort framtid. Häst -
klinikerna vid SLU har i långa perioder
varit problemområden för universitetets
kliniska verksamhet, men verkar nu ha
fått framtidstro igen. Detta är positivt,
inte minst med tanke på klinikernas
betydelse för studenternas färdighets -
träning.  ■
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➤

– Jag är glad att ha fått ett förstärkt djursjukhus inom mitt närområde, kommenterade
Stig H Johansson när han klippte av det blågula bandet.

Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat
under rubriken ”Jobbtorget”. 
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K u rs e r
höste n  2008

Extrainsa
tt!

8-9 september Hundens beteende ur veterinär-
 medicinskt perspektiv
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Sarah Heath, BVSc DipECVBM-CA CCAB MRCVS

 För utförligt program, besök vår hemsida

10-12 september Anestesiologi steg 1, hund och katt
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Görel Nyman, Jan Frendin, Brian Högman, Anneli Rydén

13 september Röntgenteknik/ -anatomi, grund, hund och katt
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Maths Lindberg, Ove Bornvall

15-16 oktober *Anestesiologi steg 2, hund och katt
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Görel Nyman, Jan Frendin, Brian Högman, Anneli Rydén

16-17 oktober Reproduktion, grund, hund och katt
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Bodil Ström Holst, Annelie Eneroth

17-18 oktober *Ultraljud, grund, smådjur
 Målgrupp Veterinärer
 Föreläsare Kerstin Hansson, Margareta Uhlhorn, Helena Nyman

26-27 november *Röntgendiagnostik för smådjurspraktiker
 Målgrupp Veterinärer som arbetar med smådjur
 Föreläsare Björn Åblad, Anna Djupsjöbacka

28-29 november Immunologi, grund
 Målgrupp Veterinärer och djursjukvårdare
 Föreläsare Inger Lilliehöök, Kerstin Bergvall
  Helene Hamlin, Maija Leena Eloranta

5-6 december *Dermatologi, steg 2, smådjur
 Målgrupp Smådjursveterinärer med spec. intresse för dermatologi
 Föreläsare Kerstin Bergvall, Elsie Lindstedt

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

Läs mer om vårt kursprogram och anmäl dig enkelt via hemsidan:

www.djursjukhusforeningen.com

Nyinsatt!

❘ ❙ ❚ noterat

Smärtlindrande läkemedel
används mer till sällskaps-
djur
❘❙❚ Användningen av smärtlindrande pre-
parat till sällskapsdjur ökar. Detta går att
utläsa när Jordbruksverket offentliggjorde
årets rapport om djurläkemedelsanvänd-
ning den 2 juni.

Det är tredje året i rad som Jordbruks -
verket rapporterar om läkemedelsan-
vänd ningen till djur. Statistiken visar hur
användandet av smärtlindrande preparat
till sällskapsdjur ökar. Det kan bero på 
att ägare till sällskapsdjur är medvetna
om vilka behandlingar som finns och är
beredda att betala vad behandlingarna
kostar, tror verkets handläggare Sara
Samuelsson i ett pressmeddelande. 

En annan svag men tydlig trend är att
antibiotikagruppen tetracykliner används
allt mer till grisar. Bakom ökningen 
ligger problem med utbrott av PMWS
(Post weaning Multisystemic Wasting
Syndrome) i grisbesättningar. Även
utbrott av luftvägsinfektioner orsakade
av Actinobacillus pleuropneumoniae gör
att användningen av tetracykliner ökar.

Årets statistik ger en generellt sett
bättre bild av antibiotikaanvändningen
hos djur än vad som varit fallet tidigare,
påpekar Jordbruksverket. Anledningen 
är att de veterinära licenspreparaten för
första gången finns med i statistiken.  ■

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

infostodlinjen@cancerfonden.se
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Den 19 maj uppvaktade styrelsen
för AVF (Anställda Veterinärers
Förening) jordbruksdepartementet,
för att få besked om framtiden för
distriktsveterinärerna. Statssekre te -
rare Rolf Eriksson meddelade att en
regeringsproposition planeras till
våren 2009.

Sedan den så kallade veterinärutred-
ningen lagt sitt förslag om en privatise -
ring av distriktsveterinärorganisationen

(DVO) i april förra året (se SVT 6/08),
har oron för framtiden ökat bland lan-
dets distriktsveterinärer. Motivationen
att arbeta vidare inom DVO har sänkts
på grund av den osäkra framtiden för
organisationen. Det har också i vissa fall
blivit svårare att rekrytera veterinärer av
samma skäl. Detta var den huvudsakliga
orsaken till att AVF begärde en upp-
vaktning på jordbruksdepartementet,
och fick träffa statssekreteraren den 19
maj.

AVFs ordförande Hans Boström fram-
förde tillsammans med Torkel Ekman

och Lars-Erik Staberg ur AVF-styrelsen
medlemmarnas oro över bristen på
besked om DVOs framtid. Statssekre -
terare Rolf Eriksson kunde inte ge något
svar om vilken organisation regeringen
vill ha i framtiden, men väl om tidspla-
nen för beslutsprocessen. 

– Våren 2009 räknar vi med att
kunna lägga fram en proposition, med-
delade han den uppvaktande AVF-dele-
gationen.

STARKA KRAFTER ÅT BÅDA HÅLL
– I den här frågan finns det starka kraf-

Regeringsförslag om ny DVO nästa år

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

AVFs delegation poserar tillsammans med värdarna från jordbruksdepartementet. Från vänster: Hans Boström, Urban Johnson, 
Rolf Eriksson, Lars-Erik Staberg och Torkel Ekman.
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ter som drar åt båda håll, fortsatte Rolf
Eriksson. Remissvaren till utredningen
spretar också i olika riktningar, där ser vi
ingen klar linje, menade han vidare.
Regeringens förslag kommer dock inte
att bli svart eller vitt, kunde statssekrete-
raren avslöja redan nu. Allianspartierna
är generellt positiva till privata lösningar,
men ser även ett stort värde i en centra-
liserad smittskyddsorganisation på djur-
sidan. Propositionen kommer därmed
inte att förorda en renodlad privatise -
ring, spådde Rolf Eriksson.

FORTFARANDE TID ATT PÅVERKA
Eftersom frågan ännu inte är avgjord
och nu ligger i politikernas händer, finns
det fortfarande stora möjligheter att
påverka beslutet, tipsade Eriksson. Pro -
po sitionstexten ska vara klar i december
i år och innan dess kan uppvaktning av
berörda politiker löna sig bra, sade han.
På departementet har vi inga låsningar
till en viss lösning av frågan, konstaterade
statssekreteraren. 

Han var dock fullt medveten om att
kärnproblemet är konkurrensmässiga
motsättningar mellan statliga och privata
veterinärer. Organisationen måste bli
mer konkurrensneutral än idag, samti-
digt som djurhälso- och därtill kopplade
djurskyddsaspekter inte får försämras,
sade han.

ABSURT STREJKFÖRBUD
Som andra punkt på dagordningen tog
AVF-delegationen upp strejkförbudet
för distrikts- och besiktningsveterinärer.
Enligt ett avtal med rötter i 1950-talet,
får dessa veterinärkategorier inte gå ut i
strejk alls. 

– Vi förstår att beredskapsuppgifter
som smittobekämpning och akut djur-
sjukvård inte kan försvinna, men nog
borde distriktsveterinärer få strejka
inom sällskapsdjurssjukvården, menade
Torkel Ekman.

– Det här är inget politiskt beslut
utan en avtalsfråga, kommenterade Rolf
Eriksson utan tvekan. Diskussionen
måste föras mellan arbetsmarknadens
parter, det kan inte regeringen lägga sig
i. Däremot höll han med AVF-delega-
tionen om att det totala strejkförbudet
för distrikts- och besiktningsveterinärer

kändes ”absurt”. Han uppdrog åt ämnes-
 rådet Urban Johnson att undersöka med
Arbetsgivarverket vad orsaken till strejk-
förbudet är idag. 

Längre än så kunde delegationen inte
förvänta sig komma i frågan, och man

hade trots allt fått flera viktiga besked
under uppvaktningen. – Att få en tids plan
för beslutsprocessen kring DVO kändes
angeläget för att minska osäkerheten om
den politiska hanteringen, kom  mente -
rade Hans Boström efteråt.  ■

Datum: 
Lokal:  
Målgrupp: 
 
Kursinnehåll: 
Kursavgift:  
 
 
 

Boende:  
 

Kursledare:  
 

Anmälan:

OPTIMAL ANTIBIOTIKABEHANDLING – HUR TÄNKER MAN?

9 - 10 oktober 2008.
Hotel Uplandia, Uppsala.
Kurserna riktar sig till praktiserande veterinärer med intresse av 
nötkreatur och/eller gris.
Schema kan rekvireras från ulrika.gronlund-andersson@sva.se
3500 kr inkl. moms. För de som vill delta i gemensam middag 
torsdag kväll tillkommer en kostnad på 400 kr, som betalas i sam-
band med kursavgiften. Inbetalning sker till PG: 15679-4 eller 
BG: 124-8285, var vänlig ange namn, kursnamn samt eventuell 
middag. SVA:s org.nr: 202100-1868-01.
Boende ingår ej i kursavgiften. Rum finns förbokade på Hotel 
Uplandia, Uppsala (018-495 26 00) t.o.m. 10 september. Ange 
SVA091008 vid bokning.
Björn Bengtsson (bjorn.bengtsson@sva.se),  
Christina Greko (christina.greko@sva.se) och  
Ulrika Grönlund Andersson (ulrika.gronlund-andersson@sva.se).
För ytterligare information och anmälan kontakta Ulrika Grön-
lund Andersson (ulrika.gronlund-andersson@sva.se). Ange om 
huvudintresset är gris eller nötkreatur.
Bekräftelse på kursdeltagande skickas senast den 12 september. 
Antalet deltagare är begränsat.

Sista anmälningsdag är den 1 september 2008.

Varmt välkomna!

En kurs om antibiotika – kinetik/dynamik, resistensproblematik och behandling av i för-
sta hand nötkreatur och gris. Avsikten är att deltagarnas kunskap och erfarenhet ska tas 
tillvaras genom en blandning av faktagenomgångar och problemorienterade diskussioner.

Kursen är ett samarbete mellan SVA, SVARMpat och Strama-VL. 
Statens veterinärmedicinska anstalt är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och 
smittämnen samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön. 
Strama VL – samverkan mot antibiotikaresistens inom veterinärmedicin och livsmedel 
SVARMpat – ett program för utökad resistensövervakning hos lantbrukets djur i samarbete med Svenska Djurhälsovården.
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Planer på förändrad 
hov slagarutbildning
❘❙❚ Sedan 2004 har ATG Hästklinikerna AB
drivit Sveriges Hovslagarskola i Skara.

Efter diskussioner med bland annat Jord -
bruksdepartementet har Häst näringens
Nationella Stiftelse föreslagit vissa föränd-
ringar avseende hovslagarutbildningen.
Förslaget är att fortsättningsvis erbjuda
en, till hela landet, mer geografiskt anpas-
sad utbildning med riksanläggningarna i
Flyinge (huvudman för utbildningen) och
Wången samt Skara/Axevalla som utbild-
ningsenheter. En av de tänkta nyheterna
är att öka intaget så att 
60 hovslagar elever kan
examineras per år istället
som för närvarande 18
stycken. Den nya utbild-
ningen föreslås utgå från
en ettårig grundkurs och
start beräknas ske vid års -
skiftet 2008/2009. Till syn
av utbildningen ska, som
tidigare, utföras av Sveriges
Lantbruksuniver sitet. Efter -
som utbildningen är stat -
lig är det i slutänden rege- 
ringen som fattar beslut
om dess omfång och längd.

Dagens hovslagarutbild-
ning i Skara omfattar totalt
fyra terminer (80 veckor).
Av den totala utbildnings -
tiden är ca 20 veckor 

schemalagd undervisning på skolan och
ca 60 veckor distans uppgifter eller praktik
hos en praktikvärd. Skolundervisning sker
på skolan i Skara samt på filialen på
Axevalla Travbana.

– Även om den föreslagna hovslagar -
utbildningen blir kortare än dagens, 
kommer den att innehålla mer renodlad
undervisningstid, kommenterar Per
Johansson, ATG Hästklinikerna AB.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Hovslagarutbildningen föreslås från 2009 utökas till 60 elever
fördelade på tre orter i landet, samtidigt som utbildningstiden
halveras.
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nytt fodertillskott till häst

Synequin
Stöd för leden på bästa sätt! Innehåller de nödvändiga komponenterna!

VetPlus

För mer information, vänligen kontakta: Pharmaxim Tel. 042-38 54 50, www.pharmaxim.com
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Kurs i 
hjärtsjukdomar
hund och katt

To 2/10 – lö 4/10 2008
Wallby Säteri, Vetlanda

Kursledare
VMD, Docent, Dipl ECVIM

Anna Tidholm

Föreläsare
VMD, Professor, Dipl ECVIM

Clarence Kvart

VMD, Professor, Dipl ECVIM
Jens Häggström

VMD, Docent, Dipl ECVIM
Anna Tidholm

VMD, Cert VR, Dipl ECVDI
Kerstin Hansson

VMD Katja Höglund

För mer information
Magnus Nyman, Wallby Säteri

Tel: 0383-46 21 60
magnus@wallby.se 

www.wallby.se
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I november förra året startade en
grupp neurologiengagerade veteri-
närer intresseföreningen Synapsen.
Föreningen arrangerar i höst sin
första kurs, och bjuder inför den 
in alla intresserade veterinärer att
bli medlemmar.

Behovet av ett veterinärt neurologiforum
har funnits länge. Därför samlades ett
entusiastiskt gäng som i november 2007
bildade ”Synapsen” eller ”Swedish
Veterinary Neurology Study Group”.
Den är tänkt som en intresseförening
för veterinärer och veterinärstudenter. 

Vi som startat Synapsen vill öka de
neurologiska veterinärpatienternas status
genom att öka intresset för och kompe-
tensen inom veterinärmedicinsk neuro-

logi. Vårt mål är bland annat att arbeta
för fler kurser inom veterinärmedicinsk
neurologi i Sverige och att genom ett
mailforum enkelt diskutera intressanta
fall med varandra.

Alla veterinärer och veterinärstuden-
ter som känner intresse för neurologi 
är välkomna att bli medlemmar. Med -
lemsavgiften är 100 kr/år och kontakt-
personen Lina Nowak nås via e-post:
lina.nowak@djursjukhus.com 

Den intresserade kan ta chansen att

bli medlem i samband med kursen ”Epi -
lepsi och neurologiska fall”, Göteborg
den 23–24 oktober 2008. Information
om kursen finns i en separat annons i
detta nummer av tidningen.

VARMT VÄLKOMMEN
Varmt välkommen till Synapsen önskar
de grundande medlemmarna Cecilia
Rohdin, Anne-Li Ljunggren (Djur sjuk -
huset Albano), Birgitta Lövdahl (Blå
Stjärnans Djursjukhus, Skara), Lina
Nowak, Alexandra Vilén (Regiondjur -
sjukhuset Helsingborg), Karin Hultin
Jäderlund, Camilla Spångberg (SLU),
Sara Fors (Regiondjursjukhuset Bagar -
mossen), Ole Frykman, Lennart Sjö ström
(Regiondjursjukhuset Strömsholm) samt
Sune Jerre (Jennyhills Djurklinik). 

LINA NOWAK

Synapsen – veterinärt neurologiforum
startat i Sverige
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Synapsen föddes i november 2007 vid ett första möte i Täby. Från vänster: Sune Jerre, Anne-Li Ljunggren, Cecilia Rohdin, Sara Fors,
Lennart Sjöström, Camilla Spångberg och Lina Nowak.

SVT 8-08 final:Layout 1  08-06-13  10.51  Sida 33



34 N U M M E R  8–9 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

ju
n

i 2
00

8

LOCATIM®
                                                     oral lösning

• Locatim är ett preventivt och terapeutiskt läkemedel 
innehållande IgG från råmjölk från kor vaccinerade mot 
E.coli, Rota och Corona-virus.
 
• Hjälper kalven att övervinna de problem som kan  
uppstå vid dåligt upptag av råmjölk.

Läs mer på: www.n-vet.se
eller Fass.se

60 ml
Locatim

 = 
6l råmjölk

www.n-vet.se 

Alternativet till antibiotika vid   
behandling av neonatal  

diarré hos kalv ❘ ❙ ❚ noterat

54 apotek blir lantbruks-
 apotek
❘❙❚ Apoteket lanserar 54 ”lantbruksapo-
tek”, kungjordes i ett pressmeddelande
den 22 maj. Dessa apotek kommer att få
särskild inriktning mot lantbrukets djur
och är utvalda för att de ligger i områden
med många lantbruk. De 54 lantbruks -
apoteken har valts ut i samarbete med
Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Vi har tillsammans med LRF tittat på
var i landet det finns flest lantbruk och
var det förskrivs mest djurläkemedel till
lantbruksdjur. Därefter har vi valt ut de
apotek som skulle kunna passa att bli
lantbruksapotek, säger Gabriella Sander,
chef för djurläkemedel på Apoteket AB.

Syftet med att införa särskilda lant-
bruksapotek är att bättre tillgodose 
lantbrukarnas behov av djurläkemedel.
De 54 lantbruksapoteken kommer att 
ha ett särskilt sortiment med så kallade
vårdkritiska läkemedel för nötkreatur och
svin. Det kan vara exempelvis antibiotika
och smärtstillande läkemedel, där det
ofta är bråttom att få tag i läkemedlet.
Utöver detta kommer lantbruksapoteken
även att få ett utökat sortiment med
bland annat vacciner. Varje lantbruks -
apotek kommer dessutom att ha en 
djuransvarig farmaceut.

– En viktig del för lantbruksapoteken
blir att ha en bra lokal samverkan med
veterinärerna i området, för att kunna
utveckla och följa upp verksamheten,
säger Gabriella Sander.  ■

Betala medlemsavgiften
via autogiro
För att underlätta betalning av med-
lemsavgift till SVF kan anmälan om
autogirobetalning göras. Blanketten
Autogiroanmälan måste fyllas i. Den
finns på hemsidan www.svf.se,
under BLANKETTER och Rörande SVF.
Du kan också kontakta kansliet, så
sänder vi blanketten till dig. När vi
fått blanketten i retur kommer avgif-
terna i fortsättningen automatiskt
att dras från ditt konto varje månad.
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➤

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under
2007 var Karin Östensson (ord fö -
rande), Åsa Bergquist (vice ordfö -
rande), Anders Forslid, Mikaela
Heidrich, Suzanne Sandquist, Elöd
Szanto, Margareta Widell, Peter Zaff
och Per Jonsson (SVS ordförande).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen sammanträdde
under året sju gånger och sammanträ-
den med förbundsstyrelsens arbetsut-
skott och tjänstemän hölls elva gånger.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den
29–30 maj i Lidingö och årsmöte den
7 november i Uppsala.

Förbundets stadgeenliga Veterinär -
möte bytte under året namn till
Veterinärkongressen med en delvis ny
uppläggning. Denna arrangerades
den 8–9 november i Atrium Kon -
ferens i Uppsala, eftersom under -
visningshuset vid Ultuna var under
ombyggnation. Fortbildningsdagarna
hade den traditionsenliga upplägg-
ningen med djurslagsvis/områdesvis
uppdelade symposier. 

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

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar uppgick den 31
december 2007 till 2 637, varav 407
pensionärer och 196 studerandemed-
lemmar. Medlemsantalet i SVF, till
skillnad från merparten av alla aka -
demikerförbund, fortsatte att öka.
Följande medlemmar avled under
året, nämligen:

Distriktsveterinär Nils Österlin 
den 4 januari 
Stadsveterinär Göran Waxberg 
den 17 januari 
Distriktsveterinär Ulf Forsgren 
den 4 februari 
Distriktsveterinär Bertil Lyberg 
den 14 februari
Överveterinär Göran Brandt 
den 6 april
Professor emeritus Karl Borg 
den 28 maj
Överveterinär Raine Lundh 
den 6 juni 2007

Överveterinär Ingrid Grabell 
den 19 juli
Distriktsveterinär Olov Johansson
den 16 augusti
Distriktsveterinär Tomas Strååt 
den 8 oktober
Leg veterinär Anna-Stina Lundgren
den 16 oktober 
Distriktsveterinär Ingemar Persson
den 21 november
Leg veterinär Fawzi Gamal 
den 11 december
Klinikveterinär Lennarth Forén 
den 14 december
Leg veterinär Sven Österling 
den 17 december

Av förbundets hedersledamöter avled
länsveterinär Gunnar Fogdegård den
20 maj och av förbundets ständiga
ledamöter professor Kurt Erne den 
13 april.

HYLLNINGAR OCH 
UPPVAKTNINGAR
I samband med medlemmarnas
bemärkelsedagar och dödsfall överför-
des på sedvanligt sätt gåvobelopp till
fonden för extern och intern informa-
tion från förbundets kassa.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH
SVTs REDAKTION
Förbundskansliet omfattade under
året pol mag Per Carlsson, kanslichef,
jur kand Anders Lefrell, förhandlings -
chef, jur kand Amelie Lothigius,
ombudsman, veterinär Christina
Arosenius, generalsekreterare SVS,
veterinär Johan Beck-Friis, informa-
tionschef och ansvarig utgivare för
SVT, Suzanne Fredriksson, journalist
(deltid), Rune Koskinen, kamrer 
(deltid), Agneta Svensson, chefssekre-
terare – SVF, Birgitta Ahlkvist, sekre-
terare – SVT (deltid), Brita Trybom,
sekreterare – SVT (deltid), Marianne
Lundquist, sekreterare – SVS, Birgitta
Larsson, ekonomiassistent. Förbunds-
ord föranden, veterinär Karin Östens -
son, hade också regelbundet en del av
sin ordförandetid förlagd till kansliet.

KANSLIETS VERKSAMHET  
Övergripande fokuserade kansliverk-
samheten under 2007 på årsplanering

av såväl kansliets som förbundets
verksamhet i stort. En översyn av den
fortlöpande dokumentationen av verk-
samheten pågår också. För planering
och uppföljning av den reguljära
kansliverksamheten hålls regelbundna
möten med hela kanslipersonalen.
Utöver korta veckomöten hölls under
2007 sju kanslimöten och en samlad
kanslidag för hela personalen. 

Arbetsbelastningen är fortfarande i
vissa avseenden ett problem framför
allt i SVS verksamhet där det dess -
utom kan förutses utökade arbetsupp -
gifter. Baserat på önskemål från med-
lemmarna ser förbundsstyrelsen och
kollegiet det som angeläget att SVS
utökar sin kursverksamhet. Vidare
behöver det skapas ett väl fungerande
dataregister för de ständigt växande
specialistutbildningsprogrammen och
göras en översyn för att kvalitetssäkra
dokumentation och delegation m m
inom programmen. Förbundsstyrelsen
beslutade därför i slutet av 2007 om
utökning av kanslipersonalen med en
tjänst vars huvudsakliga arbetsupp -
gifter ska ligga inom SVS verksamhet.

En osäkerhetsfaktor i planeringen
är att någon proposition ännu inte
lagts efter behörighetsutredningens
betänkande (SOU 2005:98) där vissa
förändringar av administrationen av
specialistutbildningsprogrammen före -
slogs. Mot denna bakgrund har inte
heller någon revision av arbetsbe-
skrivningar vid kansliet gjorts ännu.

Den registrering som startade
2005 av arbetstidens fördelning på
olika frågor, pågår fortfarande som ett
underlag för de ekonomiska beräk-
ningarna av kanslitjänster som före-
ningarna köper. 

Under 2007 installerades en ny
telefonväxel med mer ändamålsenliga
funktioner. Det har bland annat med-
fört att de som ringer, främst direkt
till enskilda anknytningar, får mer
konkreta tidsbesked då samtal inte
kan besvaras. 

Nya konferenslokaler har, enligt
plan, färdigställts i fastigheten Garvar -
gatan 3 och togs i bruk för första
gången i december. Efterfrågan på
möteslokaler har ökat i den nya orga-
nisationen och flera möten kan nu

hållas samtidigt. Genom en flexibel
lösning ger de också utrymme för
möten med ett betydligt större antal
deltagare än vad som varit möjligt i
den tidigare lokalen. Det gör att SVF
nu kan stå som värd för samman-
komster vilket i sin tur ger tillfällen
till marknadsföring av förbundets
verksamhet. 

SVS, AVF OCH FVF
För verksamheten inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS)
hänvisas till separat verksamhetsbe-
rättelse i denna tidning. Verksamhets -
berättelser för Anställda Veterinärers
Förening (AVF) och Företagande
Veterinärers Förening (FVF) kan
beställas från förbundskansliet.

ALLMÄN VERKSAMHET
Remisser
Besvarande av remisser utgör en
mycket omfattande del av förbundets
verksamhet, där sektioner och före-
ningar samt kansli lägger ner mycket
tid. Under 2007 tog förbundet emot
och besvarade totalt 26 remisser.
Remissvaren läggs fortlöpande ut 

Fullmäktige
Den 29–30 maj hölls ordinarie full-
mäktigemöte med direktvalda delega-
ter. Utöver stadgereglerade förhand-
lingar genomfördes gruppdiskussioner
kring vissa övergripande frågor som
vägledning för förbundets mera lång-
siktiga strategi. Fullmäktige beslutade
2006 att fullmäktigemötet från och
med 2007 ska hållas två dagar vart -
annat år med start 2007 och åren
däremellan ska mötet vara en dag. 

Förbundets nya organisation   
Den 1 januari 2006 började den nya
organisationen av SVF att fungera
fullt ut. Föreningarna fick under
2007 mera etablerade arbetsformer
och verksamhetsrutiner. Den nya
organisationen fungerar på det hela
taget bra även om det fortfarande
uppdagas logistiska problem som krä-
ver åtgärd. 

Nomineringsprocessen av kandi-
dater till förbundsstyrelse, SVS och
fullmäktige 2008 liksom valproce -

Styrelseberättelse för 
Sveriges Veterinärförbund 2007
Här återges Sveriges Veterinärförbunds styrelseberättelse för 2007, som en del av förbundets årsredovisning.
Berättelsen redovisas i förkortad version för att bli mer överskådlig. Medlemmar som önskar en fullständig 
berättelse kan beställa en sådan från förbundskansliet, eller läsa den på den lösenordsskyddade delen av 
förbundets hemsida, www.svf.se.
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➤ duren genomfördes planenligt. Det
kan konstateras att det fortfarande är
svårt att få in ett tillräckligt stort antal
nomineringar till fullmäktige. Det
kan befaras att detta kommer att bli
än svårare på grund av en ”uttrött-
ningseffekt” genom flera (även AVF)
årligen återkommande nominerings -
processer och direktval. Valdel ta gan det
som tidigare varit anmärkningsvärt
högt i ett sådant här sammanhang (43
procent 2006) sjönk till 35 procent
2007, vilket dock fortfarande är en hög
siffra. Det absoluta flertalet röstade
elektroniskt. Av totalt 764 röstade
endast 24 per post.

FÖRBUNDSSTYRELSENS 
ARBETE
År 2005 antog styrelsen dokumentet
”Förbundsstyrelsens arbetsformer”
där målsättningen är att styrelsen
bland annat ska ägna sig mera åt över-
gripande, strategiska frågor. Årets
gemen samma möte med SVS kolle -
gium och förbundsstyrelsen ägnades
åt strategiska frågor såsom problem
kring lekmäns och i viss mån tand  -
läkares bedrivande av djurtandvård,
den ”nya” Veterinärkongressen, remiss-
 hanteringen, en strategisk ”manifesta-
tion” av veterinäryrket samt åt plane-
rade propositioner till fullmäktige.
Till förbundsstyrelsens tvådagarsmöte
i december inbjöds tjänstemän vid
Jord bruksdepartementet samt en
leda mot i Jordbruksutskottet för att
informera om hur arbetet bedrivs 
på respektive plats och om aktuella
frågor. Även en representant från
Jordbruksverket informerade om
aktuella frågor av gemensamt intresse.
Som brukligt genomfördes en dags
introduktion för nytillträdda styrelse-
ledamöter.

Strategi- och policyarbete
Den strategiska översynen och analysen
av förbundets verksamhet har fortsatt
under 2007. Strategin har ännu inte
skriftligt dokumenterats men det ska
göras under 2008. I linje med mål -
sättningen att arbeta mera långsiktigt
och med mera övergripande frågor
tillsattes 2007 ett flertal arbetsgrupper
för såväl interna som externa frågor 
av mera strategisk karaktär. Flertalet
av dessa frågor förelåg också som 
pro positioner till fullmäktige där de
behandlades i gruppdiskussioner. En
konkret åtgärd för att göra förbundet
mera synligt var införande av en 
delvis ny design och ny benämning
på Veterinärmötet, som blev Vete -
rinär kongressen. Det gav ett bra utfall
som dock kan förbättras då det gäller
t ex kommunikationen ut till sam -
hället. 

Arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen arbetar medvetet
sedan några år med arbetsgrupper för
hantering av större frågor. Styrelsen
hade under 2007 följande arbets -
grupper som samtliga fortsätter att
vara verksamma i alla fall under en del
av 2008: Ekonomigruppen (bevak-
ning): Elöd Szanto, Margareta
Widell, Peter Zaff, förbundsordföran-
den samt från kansliet ekonomi-/
kanslichef Per Carlsson. Grundut -
bild ningsgruppen (bevakning): Åsa
Bergquist, Anders Forslid, ordföran-
den i SVS (Per Jonsson), förbunds-
ordföranden samt från kansliet infor-
mationschef Johan Beck-Friis. Ny
instruktion för förtroenderådet m m:
Åsa Bergquist, förbundsstyrelsen samt
nuvarande respektive före detta 
ordföranden i förtroenderådet – Peter
Jacobsson samt Maria Jackert

Jernberger. Marknadsföringspolicy:
Anders Forslid, Margareta Widell,
Karin Östensson samt från kansliet
ekonomi-/kanslichef Per Carlsson.
”Manifestation” av veterinäryrket/
kompetens: Anders Forslid, Margareta
Widell och Karin Östensson.
Kommu nikationsstrategi: Margareta
Widell, förbundsstyrelsen, Birgitta
Larsson, SVS, Anders Sandberg,
redaktionskommitténs ordförande,
Per Carlsson, kansliet samt Johan
Beck-Friis, chefredaktör och Suzanne
Fredriksson, journalist, båda SVT.
Kommunikationsstrategigruppen till-
sattes senast av alla grupper och efter-
som Margareta Widell där har ett
tungt uppdrag som sammankallande
kvarstår hon under 2008 enbart 
som extra resursperson i grupperna
av seende marknadsföringspolicy och
”manifestation” av veterinäryrket. 

EKONOMI – SÄRSKILDA 
KOMMENTARER
Uppföljningen av den nya verksam-
hets- och kostnadsfördelningen mellan
huvudförbundet SVF och AVF res pek-
tive FVF fortsätter och under 2008
ska den nya organisationen också ut -
vär deras mera övergripande. Det finns
fortfarande sannolikt inte full över-
ensstämmelse mellan föreningarnas
nyttjande och beställning av tjänster
från kansliet, vilket gradvis ska rättas
till. Det finns en osäkerhet i svårighe-
ten att korrekt och i detalj identifiera
tjänsteåtgången för föreningarnas
angelägenheter och hur beställning
och styrning av dessa ska ske. 

Problemet med medlemmarnas
bristande betalning av avgifter har
genom införda åtgärder ytterligare
minskat och påverkar i dagsläget inte
förbundets ekonomi. Det är numera
ett fåtal medlemmar som, genom
långvarig utebliven betalning av med-
lemsavgifterna, förverkar sitt med-
lemskap. Antalet medlemmar med
reducerad avgift, enligt de fastställda
normerna, har blivit fler än tidigare,
en utveckling som har pågått under
längre tid. Det beror till stor del på att
allt flera veterinärer under kortare
eller längre tid flyttar utomlands men
sannolikt också på att benägenheten
att utnyttja möjligheten till nedsätt-
ning har ökat.  

ÖVERSYN AV KOMMITTÉER,
RÅD OCH NÄMNDER
Djurskyddskommittén
Fullmäktige 2007 beslutade om en ny
instruktion och sammansättning av
djurskyddskommittén, en fråga som
förbereddes under 2006. Kommittén
har fått en ”högre” status, som råd,
men behåller sitt namn för att undvika
förväxlingar eftersom ”djurskyddsråd”

förekommer på annat håll i samhället.
Kommitténs nya status innebär att
den ska utses av fullmäktige. Den
första djurskyddskommittén enligt
den nya ordningen valdes av fullmäk-
tigemötet 2007 och kommer att träda
i funktion från och med årsskiftet
2007/2008.  

Förtroenderådet
Översynen av förbundets förtroende -
råd har gått vidare. Uppdraget till den
arbetsgrupp som arbetat med 
frågan har bland annat varit att se
över förtroenderådets instruktion och
mandat. Gruppen skulle också se över
SVFs etiska regler. På basis av grup-
pens arbete lades en proposition fram
till fullmäktige 2007 men efter
behandling lämnades ärendet tillbaka
till styrelsen med uppdrag att bearbeta
ärendet vidare. 

Redaktionskommittén/
kommunikationsstrategi 
Redaktionskommitténs instruktion
kommer att ses över i ett större sam-
manhang. I slutet av 2007 tillsatte
förbundsstyrelsen en arbetsgrupp
med uppdrag att ta fram riktlinjerna
för en kommunikationsstrategi och 
-plan. Det omfattar såväl intern som
extern kommunikation, hemsidan,
SVT, redaktionskommittén samt en
IT-policy. Ett viktigt syfte är, utöver
en generellt förbättrad kommunika-
tion, att ge bättre beredskap för att
bevaka och reagera på händelser i
samhället som är planerade eller kan
förutses.   

SÄRSKILDA FRÅGOR
Inkomstförsäkring
Införandet av en inkomstförsäkring har
blivit en utdragen process. Förhand -
lingarna med SalusAnsvar avslutades
2006. Under 2007 gjorde förbundet
en upphandling med en annan för-
säkringsgivare som mot årets slut var
långt framskriden. Sedermera upp -
dagades problem som har att göra
med akademikerförbundens ägarskap
i SalusAnsvar och i avvaktan på att de
ska redas ut har dialogen fått läggas på
is. Ambitionen är fortfarande att åstad-
komma en särskild försäkring för
veterinärförbundets medlemmar, med
goda villkor. 

SVF är aktieägare i Saco-
SalusAnsvars Inkomstförsäkrings -
aktiebolag och förbundet representera-
des av kanslichefen på bolagsstämman.

Jourfrågorna
Frågan är oförändrat högt prioriterad
men eftersom den är mycket beroende
av resultatet av Veterinärut red ningens
betänkande (SOU 2007:24) och
remissprocessen fick den på ett mera

SEMESTERSTÄNGT 
på SVFs kansli vecka 29

SVF och SVT önskar alla en
TREVLIG SOMMAR!

SEMESTERSTÄNGT 
på SVFs kansli vecka 29

SVF och SVT önskar alla en
TREVLIG SOMMAR!

Vid mycket brådskande fall kan kontakt tas 
med nedanstående personer:

FVFs ordförande
Lennart Granström, 070-642 36 23

AVFs ordförande 
Hans Boström, 070-347 85 55

Kanslichef
Per Carlsson, 070-567 12 35
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övergripande plan i stort sett vila
under 2007. 

Behörighet inom djursjukvår-
den och specialistutbildningar
”Behörighetsutredningens” betänkande
(SOU 2005:98) hade ännu i början
av 2008 inte resulterat i någon propo-
sition men en sådan förväntas under
hösten 2008. Förbundet har framför
allt varit kritiskt mot dels förslaget
om att yrkesgrupper med utbildning
för humansjukvård efter komplet -
terande kurser ska tillåtas utöva djur-
sjukvård, dels mot att en större del av
administrationen av de veterinära 
specialistutbildningsprogrammen före -
slagits ligga inom Jordbruksverket. 

Förbundet hävdar att det är veteri-
närer som bör ansvara för djur-
sjukvård. Därför har SVF kraftfullt
avvisat att de som har utbildning
inom humansjukvård skulle kunna få
den kompetens som behövs för att 
t ex ge sedering eller narkos i sam-
band med tandvård, genom någon
kortare kompletterande utbildning.

Utvärdering av veterinär -
utbildningen 
I slutet av 2007 utvärderades den
svenska veterinärutbildningen av Hög -
skoleverket. Samtidigt hade turen
kommit till Sverige i cykeln av de

regelbundna utvärderingarna av vete-
rinärutbildningarna i EUs med-
lemsstater som ligger till grund för
den fria rörligheten av veterinära
yrkesutövare inom EU. Veterinär -
förbundet deltog, bland flera andra
”avnämare”, i samtal med utvärde -
ringsgrupperna. Förbundet pekade
bland annat på resultatet av den enkät
till avnämare som fakulteten själv
genomfört, som generellt tyder på att
de nyutexaminerade är mycket kom-
petenta teoretiskt men att de är
mindre bra förberedda för själv -
ständigt arbete och inte har adekvat
klinisk erfarenhet och träning.
Förbundet anser att examensmålen
för veterinärer ska överensstämma
med den svenska regeringens krav på
vad en nylegitimerad veterinär ska
kunna göra. De har nyligen reviderats
varvid kraven på förmåga till själv-
ständigt arbete direkt efter examen
(som inte är allmängiltigt i övriga
EU-länder) har skärpts. Förbundet
informerade om sitt förslag att förut-
sättningarna för en formaliserad all-
män tjänstgöring för veterinärer efter
examen, före legitimation, borde ut re-
das grundligt. 

Möte med danska och svenska
veterinärstudenter i Danmark 
Det finns ett stort antal svenska vete-

rinärstudenter i den danska veteri-
närutbildningen. Därför besökte för-
bundsordförande Karin Östensson,
SVS generalsekreterare Christina
Arosenius och SVTs journalist
Suzanne Fredriksson tillsammans
med det danska veterinärförbundets
ordförande Per Thorup i februari 
styrelsen för den danska studentkåren
och ett fyrtiotal av de svenska studen-
terna. Syftet var att skapa kontakt och
göra de svenska studenterna mera 
delaktiga i den svenska veterinärkåren,
samt stimulera dem till att inte stå
utanför den danska studentkåren.
Utfallet av besöket var mycket posi-
tivt.

Humantandläkare i tandvård
för djur 
Under 2007 tog förbundet på före-
kommen anledning kontakt med
tandläkarförbundet främst med
anledning av att det arrangerar
utbildning i djurtandvård för human-
tandläkare. Det finns välgrundade
farhågor att tandläkare som ägnar sig
åt djurtandvård inte ens är medvetna
om djurskyddslagens bestämmelser
eller det problem som åsamkas djur -
ägaren i eventuella ansvarsfrågor
eftersom tandläkarna inte har någon
ansvarsförsäkring som gäller djur.
Förbundet informerade om de här

problemen som tandläkarförbundet
tog på största allvar.

MEDVERKAN I STATLIGA
UTREDNINGAR
Villkoren för veterinär 
verksamhet 
I mars 2007 lade Veterinärutred -
ningen fram sitt betänkande
”Veterinär fältverksamhet i nya former”
(SOU 2007:24). Veterinärför bundet
medverkade i utredningens rådgivande
expertgrupp. Betänkandet förordade
en privatisering av fältverksamheten
med, i princip, en avveckling av den
statliga distriktsveterinärorganisa -
tionen, en samling och revidering av
veterinär lagstiftning samt en skärp-
ning av veterinärers rapporterings -
skyldighet. De senare delarna i försla-
get har förbundet ställt sig positivt
till. Veterinärförbundet var tillsam-
mans med flertalet av expertgruppens
ledamöter dock kritiskt till att ut -
re daren inte djupare analyserade ett
alternativ med mera proportionella
åtgärder. Regeringen gjordes i en skri-
velse uppmärksam på detta i samband
med att betänkandet presenterades,
eftersom experterna inte gavs möjlig-
het till särskilda yttranden. 

Under våren gjorde förbundet en
attitydundersökning bland medlem-
marna. Betänkandet remissbehand -

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på
ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver
en samtals partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar

och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga
problem med anknytning till yrket eller som av annan anledning
sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt
och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som sam ti-
digt är väl förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen till

att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata pro-
blem och kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan till
Veterinära Ansvarsnämnden för felbehandling.

Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stöd-
 jer nätverket med återkommande utbildning. Nätverket är till-
gängligt för alla veterinärer i Sverige oavsett medlemskap eller
inte i förbundet. Du väljer själv bland de kolle ger som valt att
vara samtalspartner och som är listade nedan. Naturligtvis garan-
 teras du sekretess och du kan också välja att vara anonym.

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Magnus Andersson Storfors 0550–323 13, 070–284 99 41 – karlskogadjurklinik@hotmail.com
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 0730–20 45 60 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com

Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 070 –399 69 67 – ilmars.dreimanis@dv.sjv.se
Annelie Grip-Hansson Vännäs 070–632 45 05 – annelie.grip.hansson@ac.lst.se

Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se

SVT 8-08 final:Layout 1  08-06-13  11.55  Sida 37



38 N U M M E R  8–9 • 2008 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ lades över sommaren. Veterinärför -
bundet framförde tveksamhet till en
privatisering, men hänvisade i just
den delen till AVFs och FVFs svar.
Förbundet underströk vikten av ett
gott smittskydd och djurskydd och
belyste riskerna för en försvagning av
detta vid en privatisering men under-
strök samtidigt att privata veterinärer
måste på ett enkelt sätt få tillgång till
statliga medel, t ex för upprätthållande
av jour, och regler måste skapas som
underlättar för myndigheter att anlita
företagande veterinärer för officiella
uppgifter och att bemyndiga dem att
vara officiella veterinärer.

Omreglering av apoteks -
marknaden
I början av 2007 tillsattes en utredning
avseende omregleringen av apoteks-
marknaden och möjlighet för andra
än Apoteket AB att bedriva detalj -
handel med såväl receptbelagda som
receptfria läkemedel på andra platser
än apotek. Utredningen ska redovisa
sitt huvudbetänkande i januari 2008
och ett delbetänkande avseende
främst handel med receptfria läke -
medel och djurläkemedel i april.
Veterinärförbundet är representerat i
utredningens referensgrupp genom
förbundsstyrelseledamoten Suzanne
Sandquist. Som framgår av tidigare
årsredovisningar har förbundet varit
kritiskt emot den bristande tillgäng-
ligheten på djurläkemedel. Dels har
de praktiserande veterinärerna upp-
levt problem, dels kan djurägaren få
vänta i flera dagar på tämligen vanliga
läkemedel, där behandling behövs
omgående vid hastigt uppkomna
sjukdomstillstånd, efter receptinläm-
ningen på apoteket. Mot den bak-
grunden beslutade förbundsstyrelsen
att verka för att veterinärer, trots sin
roll som förskrivare, ska få möjlighet
att sälja/tillhandahålla djurläkemedel.
Styrelsen ser fortfarande en viss jävs -
problematik i detta, och att det ställer
ökade krav på kontroll. 

MEDVERKAN I EXTERNA 
SAM ARBETSGRUPPER, 
RÅD M M
Jordbruksverkets Djurhälsoråd
Rådet syftar till att genom samarbete
utveckla den förebyggande djurhälso-
och djursjukvården samt beredskapen
inför smittsamma djursjukdomar.
SVFs representanter i rådet är för-
bundsordförande (ordinarie) och 
vice förbundsordförande (suppleant).
Rådet hade fyra möten under 2007.
Särskilda frågor har varit organisatio-
nen av djurskyddsverksamheten efter
överflyttningen av ansvaret från
Djurskyddsmyndigheten till Jord -
bruks verket, samt då det gäller de

smittsamma sjukdomarna PRRS,
bluetounge, salmonella och EHEC. 

Samrådsgrupp SVF 
– ”näringen”
De värdefulla informella samtalen
mellan Sveriges Veterinärförbund och
lantbruksnäringen (LRF, Svensk
Mjölk, Swedish Meats, Svensk Fågel,
Svenska Ägg och Svenska Djur -
hälsovården) fortsatte under 2007.
SVF representerades av förbundsord-
föranden, SVS generalsekreterare och
informationschefen. Det hölls tre
möten 2007, där djurhälsa, djurskydd
och livsmedelssäkerhet diskuterades. 

Samarbetsgrupp inom
hästområdet
Jordbruksdepartementet inrättade
2004 en samarbetsgrupp inom häst -
området, där Sveriges Veterinär för -
bund är representerat av Evamari
Lewin, Flyinge. Syftet var att skapa
ett forum för diskussion och infor ma-
tion i aktuella frågeställningar kring
hästverksamhet. Gruppen hade två
möten under 2007. 

Samverkansgrupp med SKK
mot extremavel hos hund
På initiativ av SVF och med bra gen-
svar från Svenska Kennelklubben
(SKK) skapades 2007 en samverkans-
grupp med syfte att främja sund 
hundavel och stävja den extremavel
som förekommer inom vissa hund -
raser och som leder till att hundarna
inte fungerar fysiologiskt. Gruppen
hade två möten 2007. Utställnings -
domarna har identifierats som en 
viktig målgrupp. SKK arrangerade i
november en stor domarkonferens
kring den här frågan, där SVFs repre-
sentanter i gruppen var inbjudna.
Deltagarna gav ett unisont positivt
gensvar, att vilja verka mot extrem -
aveln, liksom flertalet rasklubbar gett
uttryck för. Gruppen har bland annat
genomfört en enkät till rasklubbar
och veterinärer och har ett flertal 
planerade operativa uppgifter på
agendan. Den fortsätter sitt arbete tills
någon av organisationerna anser att
den ska upphöra. SVFs representanter
i gruppen är Elisabeth Bademo och
Johan Beck-Friis, smådjurssektionens
representant respektive ordförande i
hittillsvarande djurskyddskommittén
samt förbundsordförande Karin
Östensson. 

Övrigt
Regelbundna vårdförbundsmöten har
hållits, där representanter för de
vårdrelaterade förbunden inom Saco
diskuterar gemensamma frågor fyra
gånger per år. SVF representerades 
av förbundsordföranden och infor-

mationschefen. 
Förbundet är representerat i If:s

och Agrias skadeprövningsnämnder
samt Agrias veterinärpanel och pro-
dukt kommittéer för smådjur, häst,
och lantbrukets djur, Veterinärhus -
nämnden (styrelsen för veterinär -
studenternas kårhus) på SLU, SVAs
projektråd samt Strama-VL (Strategi -
grupp för rationell antibiotika an vänd -
ning inom veterinär- och livsmedels-
sektorn). Förbundet har också under
2007 haft representanter i Djur -
skydds myndighetens djurskydds-
respektive alternativbehandlingsråd.
Förbundsordföranden har deltagit i
Livsmedelsverkets utbildningsdagar
för besiktningsveterinärer samt läns-
veterinärdagarna.

UTDELNING AV BIDRAG, 
STIPENDIER M M
Från Understödsfonden med flera
fonders gemensamma förvaltning
delades under 2007 ut sammanlagt
223 045 kr i understöd och stipendier.

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

LÖNESTATISTIK   
Under 2007 skickades löneenkäten
ut, via e-post för andra året i rad, till
samtliga anställda förbundsmedlem-
mar, såväl privat som offentligt
anställda. Enkäten kunde således
besvaras via webbverktyg på förbun-
dets hemsida. Pappersenkät skickades
ut till dem som inte besvarat enkäten
eller inte kunde svara via webben.
Svarsfrekvensen var ca 75 procent, för
såväl privat som offentligt anställda.

AKADEMIKERNAS ERKÄNDA
ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)     
Sedan den 1 januari 2007 sköter AEA
medlemmarnas arbetslöshetsförsäk-
ring och veterinärförbundet är helt 
fri kopplat från hanteringen. Då
arbetslösheten bland Sacos medlem-
mar sjönk under 2007 har premien
till AEA sjunkit och är en av de lägsta
på marknaden. 

SACO
Generella akademikerfrågor
Sacos analysarbete och allmänna 
opinionsbildande och samhällspåver-
kande arbete för akademikergruppens
intressen har under de senaste åren
varit viktigare än någonsin. Bättre
grundfinansiering av högre utbildning
och forskning samt arbetslösheten
bland akademiker har fortsatt stått

högt på agendan under 2007 liksom
egenföretagarfrågor. Saco arrangerar
regelbundet informations- och dia-
log  möten kring aktuella frågor med
centrala resurspersoner och besluts-
fattare inbjudna. 

Förbundsordföranden och kansli-
chefen deltog i Sacos ordförandekon-
ferenser (2) respektive kanslichefs -
möten (5) under året. Kanslichefen är
också med i Sacos ekonominätverk,
Saco-E. 

Medlemsutveckling
Endast fyra förbund inom Saco
kunde under 2007 uppvisa en positiv
medlemsutveckling, och av dessa var
det SVF som procentuellt ökade
mest, 2,1 procent.

Saco 60 år
Saco firade under 2007 60 år som
organisation. Detta högtidlighölls med
stort kalas på München bryggeriet i
Stockholm där alla för troendevalda
och kansliet var inbjudna. SVF var väl
representerat.

Sacos egenföretagargrupp
Saco har sedan flera år satsat på att
bygga ut och förbättra sin service 
gentemot de medlemmar som är före-
tagare. Av Sacos ca 570 000 medlem-
mar utgör 45 000 egenföretagare,
varav 50 procent bedriver sin verk-
samhet på heltid.

Sveriges Veterinärförbund deltar
aktivt i Sacos satsning och har i 
samverkan med ett tiotal medlems-
förbund medverkat i olika inspira-
tionskurser för företagare. Egenföre -
tagande akademiker kallas numera
kunskapsföretagare.

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

Förhandlingssammanträden    
Under året deltog Anders Lefrell 
i möten med Representantskapet i
Saco-S för förberedelser av kommande
centrala avtal på statliga sektorn och
Amelie Lothigius i motsvarande
möten med bland annat Akademiker
Alliansen (kommunala sektorn) och
PTK/AK (privata sektorn)

KOLLEGIALT NÄTVERK
Veterinärförbundet bildade 1999 ett
nätverk som bestod av åtta veterinärer
som på ideell grund står till förfogande
som samtalspartner (SVT nr 13/99).
Medlemmar i SVFs kollegiala nätverk
2007 var Magnus Andersson, Sten
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Berggren, Gunnar Bergsten, Håkan
Björklund, Karina Burlin, Eva von
Celsing, Erik Kjellgren, Herbert
Lundström, Anneli Grip-Hansson
och Florin Gurban-Marcu. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska och baltiska
samarbetet   
Ordförandekonferenser
Under 2007 hölls sedvanligt två nor-
disk/baltiska ordförandekonferenser i
anslutning till FVEs generalförsam-
lingar. En viktig funktion av konfe-
renserna är att om möjligt samverka
när det gäller val till förtroendeposter
och andra viktiga frågor som behand-
las inom FVE för att ge våra syn-
punkter större genomslagskraft i
generalförsamlingen. Under 2007 var
Sverige värd för mötena. Några av de
frågor som togs upp under året var
ifrågasättande av simultantolkningen
under FVEs generalförsamlingar, ut -
ökad tillgång till varandras veterinär-
tidningar, eventuell namnändring av
Acta Vet Scand samt särskilda pro-
blem relaterade till veterinär yrkes -
utövning (stress, hot m m).  

Nordisk grupp för fort- och 
vidareutbildning
Den nordiska samarbetsgruppen för
fort- och vidareutbildningsfrågor pla-
nerade och genomförde en kurs om
djurbeteende (ursprungligen planerad
som djurskyddskurs) under 2007 i
anslutning till NKVets jubileum på
Kollekolle utanför Köpenhamn i 
september. I anslutning till den hade
också gruppen ett fysiskt möte. 

NKVet
I augusti 2007 firade den Nordiska
Kommittén för Veterinärvetenskap -
ligt Samarbete, NKVet, 30-årsjubileum
på Kollekolle utanför Köpenhamn.
Den svenska förbundsordföranden
och informationschefen närvarade
vid jubileumshögtiden.  

Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE)
Representation
FVE är den europeiska gemenskapens
språkrör och kanal i veterinära frågor
och den instans som EU-politikens
olika strukturer vänder sig till. Den
svenska delegationen i generalförsam-

lingen och i FVEs olika sektioner
bestod av förbundsordföranden (GA
och sektionen för veterinärer inom
forskning och utbildning), Evamari
Lewin (praktikersektionen), Margareta
Widell (hygiensektionen), Per Sah lan-
der (sektionen för officiella veterinä-
rer). Därutöver deltog ordföranden i
förbundets djurskyddskommitté som
ledamot i djurtransport- och djur-
skyddsgrupper. Under 2007 valdes ny
styrelse i FVE. Ny ordförande är
Walter Winding, Österrike. Den
svenska förbundsstyrelseledamoten
Margareta Widell valdes in som en av
fyra styrelseledamöter/vice-presiden-
ter i FVE-styrelsen, efter nominering
från Sverige.    

Aktuella frågor och verksamhet
Generalförsamlingarna 2007 hölls i
Krakow, Polen respektive Bryssel.
Rapporter har presenterats i SVT nr
11/07 och 1/08. I gemensamma frågor
gör federationen ofta sammanställ-
ningar över förhållandena i med-
lemsländerna. 

SVF svarade under 2007 på ett
flertal enkäter. Utöver aktuella frågor

i FVEs arbetsgrupper sjösattes under
2007 ett viktigt ärende i och med
EUs nya djurhälsostrategi.  FVE har
också lanserat begreppet ”One health”
och påkallat en mera uttalad integre -
ring av veterinär- och humanmedicin.
Arbetet med en rådgivande ”veterinary
act”, gemensamma riktlinjer för 
kompetensutveckling för veterinärer,
poäng beräkning m m samt ”European
Acknowledged Veterinarians” (doku-
mentation av kompetens för att få
kalla sig praktiker på ett visst djurslag
t ex hundpraktiker) pågår fortfarande
med målet att de ska kunna antas av
generalförsamlingen. 

Svensk representation i 
arbets grupper och permanenta
kommittéer 
Sverige fortsätter att vara framgångs-
rikt vad gäller representation i olika
arbetsgrupper tillsatta av FVE. SVF
har under 2007 varit verksamt i
arbetsgrupper rörande Animal Welfare
Labelling (Stefan Gunnarsson), djur -
transporter, djurskyddsutbildning av
officiella veterinärer (Johan Beck-
Friis), ”protection of animals at the ➤
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➤ time of slaughter and killing” (Anders
Forslid), ”code of conduct” (etiska
normer för veterinär yrkesutövning,
Henrik Eriksson), Food Hygiene
(Margareta Widell). Vissa arbetsgrup-
per kvarstår även 2008. SVF är också
representerat (Karin Östensson) i den
mera permanenta europeiska policy-
kommittén för utbildningsfrågor som
bildades i slutet av 2005: The
European Coordinating Committee
on Veterinary Training (ECCVT).  

Europeisk ackreditering av 
veterinärutbildningen
ECCVT är en övergripande kom-
mitté för utbildningsfrågor, gemen-
sam för FVE, EAEVE (European
Association of Establishments of
Veterinary Education) och EBVS
(European Board of Veterinary
Specializations). ECCVT ska driva och
handlägga utbildningsfrågor av mera
strategisk karaktär och verka för en
kvalitetsutveckling av veterinär grund-
och vidareutbildning. Kommittén
hade två möten 2007. Arbetet med
att få till stånd en ackreditering av
veterinärutbildningarna i Europa
fortsatte. De tre organisationerna
hade ett gemensamt möte om detta i
München i mars då det bland annat
diskuterades  etablering av ett kontor
för ackrediteringsorganet, som senare
beslutades ska ligga i Wien. 

INFORMATIONS-
VERKSAMHETEN 
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är
medlemstidning för Sveriges Vete -
rinärförbund. Den är landets enda
regelbundet utgivna tidskrift för 
veterinärer. Förutom förbundets
medlemmar prenumererar ett antal
institutioner, bibliotek, myndigheter
och dagstidningar på Svensk Veteri -
när tidning. Upplagan (TS Fack press)
var under 2007 3 000 ex. 

Under 2007 var Johan Beck-Friis
chefredaktör och ansvarig utgivare,
med Christina Arosenius som biträ-
dande redaktör. Under hela året 
arbetade Suzanne Fredriksson som
journalist vid tidningen på 50 pro-
cents tjänst. Birgitta Ahlkvist var
redaktionens sekreterare på halvtid,
och Brita Trybom hade en 80-procen-
tig sekreterartjänst, främst som ansva-
rig för annonser och annonsörskon-
takter. Prenumerationsregistret har
handlagts av Agneta Svensson.

Material till tidningen inkom
under året i stor mängd, såväl veten-
skapliga artiklar som reseberättelser,
insändare etc. Tidningens layout från
2003 vidareutvecklades under 2007.
Layoutuppdraget sköttes under hela
året av Exponera.

Under 2007 sammanställde SKOP
en läsvärdesundersökning för tid-
ningen, som genomfördes i slutet av
året innan. Resultatet redovisades i
SVT nr 4/07.

Det samarbetsavtal som 1997
knöts mellan SVT och annonsförsälj-
ningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2007. Annonshuset
sålde randannonser för SVT i samma
omfattning som under föregående år.
Liksom tidigare resulterade arbetet 
i ett ekonomiskt överskott för tid-
ningen.

Volym 59 av Svensk Veterinär -
 tid ning utkom med 16 ordinarie
nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 962. 

Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida
www.svf.se uppdaterades kontinuer-
ligt under 2007. Den utformning på
hemsidan som infördes 1 juni 2002
fortsatte att användas under året.
Sajten har tre rubriker av nyhets -
karaktär på sin förstasida, och tydliga
länkar till övriga ämnen. Hemsidans
teknik byggde under året på verktyget
Sitecore. Under 2007 var det tre 
personer på kansliet som regelbundet
förnyade hemsidans innehåll.

SVF-sidan används för direktinfor-
mation till förbundets medlemmar i
ärenden som kräver snabb publicering.
Föregående års framgångsrika inter-
aktiva verksamhet fortsatte, med
elektroniskt ifyllande av lönestatistik
och röstning i SVFs personval via
hemsidan.

Huvudansvarig för utformningen
av hemsidan och för den fortsatta
driften var under 2007 Johan Beck-
Friis.

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

YTTRANDEN M M 
Under 2007 avgav SVF närmare 30
yttranden och framställningar till
departement, myndigheter och orga-
nisationer. Remissvaren publiceras
fortlöpande på förbundets hemsida
www.svf.se.

PERMANENTA RÅD OCH
NÄMNDER
Beträffande verksamheten i Förtroen -
de rådet, Rådet för veterinärhistorisk
och biografisk forskning, Redak -
tionskommittén och Djur skydds -
kommittén hänvisas till särskilda 
årsberättelser som kan rekvireras från
veterinärförbundets kansli.

ÖVRIG DJURSKYDDSVERK-
SAMHET
Förbundet deltog aktivt i djurskydds-
debatten i samhället, via inlägg i olika
media. Veterinärförbundets stånd-
punkt i djurskyddsärenden efterfrågas
regelbundet, såväl av allmänheten och
media som av politiker. 

Veterinärförbundets djurskyddsan-
svarige har bland annat deltagit i årets
djurskyddsdagar anordnade av läns -
styrelsen i Stockholm, medverkat i
möten om extremavel för hund med
Svenska Kennelklubben och genom-
fört en veterinärenkät i ämnet tillsam-
mans med SLU, på begäran av BVA
(British Veterinary Association) uttalat
den svenska synen på svanskupering
av hund (vilket publicerades som en
insändare i tidningen The Inde -
pendent den 10 mars 2007), samver-
kat med SWBA, Swedish working
bulldogg association, för utarbetande
av djurvänliga tävlingsregler för
weightpulling för hund, författat en
skrivelse till Jordbruksdepartementet
med krav på en kattansvarsutredning
m m. Förbundet har även aktivt del-
tagit i Djurskyddsmyndighetens djur-
skyddsråd fram till myndighetens
nedläggning den sista juni 2007, och
förbundets djurskyddsansvarige har
medverkat som föredragshållare vid
djurskyddskvällar anordnade av stu-
dentkåren VMF. 

FÖRBUNDETS EKONOMISKA
FÖRVALTNING
Sammanfattande kommentar
Förbundets ekonomi är god. För -
bundets ekonomi utgörs av Allmänna
kassan/Sveriges Veterinär medi cinska
Sällskap, Stödfonden samt Fastig hets -
f örvaltningen och det är enheternas
sammanlagda resultat som anges i
resultat- och balansräkningen. 

Rörelseresultatet före finansiella
poster är ett överskott på 398 117 kr.
Resultatet från de finansiella investe -
ringarna uppgår till 3 535 906 kr, och
den sammanlagda skatten uppgår till
1 700 280 kr. Det totala resultatet för
2007 är ett överskott på 1 835 626
kronor. Överskottet genereras huvud-
sakligen av kapitalförvaltningen. Utan
dessa tillgångar hade förbundets eko-
nomi varit mycket osäker och verk-
samheten hade inte kunnat bedrivas i
den omfattning som sker idag.

2007 var andra året med den nya
organisationen så det var fortfarande
mycket i ekonomin som var osäkert
och vi hade budgeterat ganska defen-
sivt. Det är därför glädjande att resul-
tatet blev positivt. Det beror på att
intäktssidan varit bättre än förväntat
där främst Svensk Veterinärtidning
och Veterinärkongressen bidragit,
men även medlemsintäkterna har

ökat. Kostnaderna var över lag lägre
än budgeterat.

Allmänna kassan och Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap
Det är under denna rubrik som den
dagliga verksamheten bedrivs. Hit
betalas medlemsavgifterna och här
finns kostnaderna för kansliet, för-
bundsstyrelsen, SVS, Svensk Veterinär -
tidning m m.

Resultatet för driften, dvs exklusive
kapital- och fastighetsförvaltningen,
blev bättre än budgeterat och resul -
tatet före finansiella poster stannade
på ett underskott på 449 761 kr mot
budgeterade 2 602 000 kr, det vill säga
2 152 239 kr bättre än budgeterat.

Det är alltså fortsatt så att drift -
resultatet är underbalanserat och det
täcker vi upp med medel från
Allmänna kassans kapitalförvaltning. 

Kapitalförvaltningsdelens resultat
före skatt redovisade ett överskott på
2 781 747 kronor.

Skatt på årets resultat bestod av skatt
på annonser i Svensk Veterinär tidning,
reavinster, utdelningar, räntor och
kapital på sammanlagt 1 452 079 kr. 

Det sammanlagda resultatet under
denna rubrik visade ett överskott på
1 585421 kronor. 

Stödfonden
Stödfonden är bara kapitalförvaltning
och i Stödfonden förekommer ingen
verksamhet – och budgeteras därför
inte – men den ingår redovisnings-
mässigt i förbundets totala ekonomi.
Detta är medel som är avsedda att
användas vid en eventuell konflikt
och här finns även ett konfliktåtagande
gentemot Saco-S. Medel ur Stöd -
fonden kan även användas till facklig
verksamhet, och kan vid akut behov
användas till driften av förbundet.
Stödfonden belastades av AVF under
2007 med kostnader för förhandlingar,
facklig verksamhet etc på 396 502 kr.

Stödfondens resultat före skatt
visade ett överskott på 366 897 kro-
nor. Skatt på Stödfondens reavinster,
utdelningar och kapital uppgick till
212 127 kronor. Resultatet efter skatt
visade ett överskott på 154 770 kro-
nor. 

Fastighetsförvaltningen
Förbundet äger en hyresfastighet på
Kungsholmen i Stockholm och för-
valtningen sköts av Fastighetsägarna
Stockholm AB. I förvaltningsupp -
draget ingår bland annat att föreslå en
budget som förbundet beslutar om.
Redovisningsmässigt ingår fastigheten
i den totala ekonomin. 

Fastighetsförvaltningens resultat
före skatt visade ett överskott på
131 509 kr. Skatt på fastighetsförvalt-
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ningens resultat uppgick till 36 074
kr. Resultatet efter skatt visade ett
överskott på 95435 kronor.

Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två
externa förvaltare: Enskild Kapital -
förvaltning, EKF, och Carlson
Investment Management, CIM. Det
totalt förvaltade kapitalet är ungefär-
ligt jämnt fördelat på dessa två. EKF
förvaltar Enskilda pensionsfonden,
Agrias Understödsfond samt del av

Allmänna Kassan. CIM förvaltar
Understödsfonden, Stödfonden samt
del av Allmänna Kassan. Förbunds -
ordföranden och kanslichefen hade
regelbundna möten med båda aktö-
rerna och det genomförs fem till sju
möten per år med varje förvaltare.

Eftersom förbundets verksamhet,
exklusive kapital- och fastighetsför-
valtningen, ständigt går med
underskott är det viktigt att kapital-
förvaltningen sköts på ett bra och
långsiktigt sätt. Förbundsstyrelsen har

uttalat inriktningen att portföljen
inte behöver växa, men vi ska heller
inte tära på kapitalet. 

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

Understödsfonden är en gemensam
förvaltning av 18 olika stiftelser.
Dessa delar ut understöd till veteri -

närer och anhöriga till veterinärer,
samt till forskning.

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

Agria Försäkringsbolags understöds-
fond för veterinärer delar ut understöd
till veterinärer och anhöriga till vete-
rinärer.

Stiftelserna har separata redovis-
ningar. De återfinns därför inte i
denna årsredovisning.  ■

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos hund och katt
EXAMINATION 2009
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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❘ ❙ ❚ noterat

Tidigare jordbruksminister
hedersdoktor vid SLU
❘❙❚ SLUs Uppsalabaserade fakulteter ut -
såg den 30 maj 2008 års hedersdoktorer.

Vid fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap utsågs lantbrukare 
Karl Erik Olsson, före detta jordbruks -
minister och Europaparlamentariker, och
professor Ian Dohoo, världsauktoritet
inom veterinärmedicinsk epidemiologi. 

I motiveringarna framgår bland annat
att Karl Erik Olsson varit en effektiv 
talesman för de ”svenska” djurfrågorna 
i internationella sammanhang på högsta
politiska nivå. Som Europaparlamen -
tariker under åren 1995 till 2004 spelade
han en aktiv roll för införandet av förbud
mot antibiotika i djurfoder och för BSE-
frågan. Ian Dohoo från Kanada är fram-
stående inom veterinärmedicinsk epide-
miologi. Han tillämpade tidigt moderna
statistiska och epidemiologiska metoder
på olika veterinärmedicinska frågeställ-
ningar och en stor del av hans forskning
har ägnats åt att utveckla och förbättra
epidemiologiska metoder.

Utmärkelserna delas ut vid universite-
tets promotion den 11 oktober 2008.  ■

Granskning av artiklar

Artiklar med vetenskapligt fakta in-
nehåll som inkommer till Svensk
Veterinärtidning granskas normalt
före publiceringen. Granskningen
avser artikelns saklighet och veten-
 skapliga uppläggning. Som regel
anlitas ämnesföreträdare från 
Sveriges Lantbruksuniversitet eller
SVA men även andra personer kan
komma ifråga för olika specialom-
råden. Redaktionen använder sig
som regel inte av utländska grans-
kare. Artiklar skrivna av svenska
ämnesföreträdare utsätts endast
för granskning av den vetenskap-
liga uppläggningen.   

Redaktionen

•  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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➤

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps
(SVS) kollegium hade under 2007
följande sammansättning: Per Jonsson,
ordförande, Birgitta Larsson, vice
ord  förande, Thomas Manske, hus-
djurs sektionen, Bengt Ronéus, häst-
sektionen, Karin Granath, livsme -
delssektionen, Bodil Ström-Holst,
smådjurs sektionen, Therese Edström,
försöksdjurssektionen.

SAMMANTRÄDEN
Kollegiet samlades under året sex
gånger. Årets första sammanträde hölls
på Länsstyrelsen i Uppsala med delta-
gande av sektionernas utbildnings -
ansvariga för gemensam planering av
programmet till Veterinär kongressen.
Årets andra sammanträde hölls
gemensamt med förbundsstyrelsen
under två dagar i april på en konfe-
rensanläggning i Täby.  Årets sista
möte hölls i december på Klinik -
centrum, SLU, i Uppsala där kollegiet
under förmiddagen mötte samtliga
utbildningsansvariga på veterinär -
fakulteten, samt VMFs ordförande,
för att få information om nya studie -
ordningen och övriga nyheter vad 
gäller den veterinära grundutbild-

ningen. Återstående tre möten har
hållits på förbundskansliet.

MEDLEMMAR
Samtliga medlemmar i Sveriges Vete -
rinärförbund är automatiskt även
medlemmar i SVS. Därutöver har
SVS ett 20-tal stödjande medlemmar.
Dessa är främst veterinärer från övriga
nordiska länder samt representanter
för läkemedelsföretag.

SVS består av fem sektioner: hus-
djurssektionen (269 medlemmar),
hästsektionen (424 medlemmar), livs -
medelssektionen (99 medlemmar),
smådjurssektionen (530 medlemmar)
och försöksdjurssektionen (57 med-
lem mar). Medlemskap i en eller flera
sektioner är frivilligt och en SVS-
medlem kan vara medlem i mer än en 
sektion. 

ADMINISTRATION
SVS centrala administrativa funktion
består av en generalsekreterare och 
en assistent på deltid placerade på
veterinärförbundets kansli. De admi-
nistrativa resurserna avsätts främst för
kollegiet och specialistutbildnings -
programmen men vid behov och i mån

av tid ges hjälp även till sektionerna.
En stor arbetsuppgift under hela året
är organisationen av den årliga
Veterinärkongressen. SVS generalsek -
re terare deltar även i övrigt rutin arbete
på kansliet t ex AU- och styrelsemöten,
svarar på frågor från veterinärer och
från allmänheten, handlägger remis-
ser, gör reportage och skriver artiklar
till Svensk Veterinärtidning samt
handlägger huvuddelen av det inter-
nationella samarbetet med Norden
och övriga Europa via FVE och övriga
samarbetsorganisationer. Ett möte
med den Nordiska fortbildnings -
gruppen hölls i Danmark i september
i samband med årets NKVet-möte.
Den tidigare planerade gemensamma
kursen i djurskydd för smådjursvete-
rinärer genomfördes samtidigt, men
med ändrad inriktning. På danskt 
initiativ fick kursen temat ”problem-
beteenden hos djur” istället för djur-
skydd.

Christina Arosenius var sällskapets
generalsekreterare under 2007. Mellan
5 juni och 5 september var hon sjuk-
skriven utan vikarie. En del arbetsupp -
gifter vad gäller kollegiet och Veteri -
närkongressen övertogs under denna

period av kollegiets vice ordförande
Birgitta Larsson. Assistent under året
var Marianne Lundquist. SVS har
även vid behov fått hjälp av övriga
anställda på förbundskansliet, framför
allt i samband med Veterinär kon -
gressen då större delen av personalen
deltar.

SPECIALISTKOMPETENS
Specialistkompetens avseende
hundens och kattens 
sjukdomar
Den 31 december 2007 fanns det 300
av Jordbruksverket godkända specia-
lister på hundens och kattens sjuk -
domar. Under 2007 godkändes 26
nya veterinärer som ansökt om att
påbörja utbildning vid 13 olika djur-
sjukhus. Den 31 december 2007 var
sammanlagt 193 veterinärer vid 27
djursjukhus registrerade som aspiran-
ter inom specialistutbildning avseende
hundens och kattens sjukdomar. Ett
hundratal veterinärer med specialist-
titel fungerade som handledare för
dessa aspiranter. Examinations- och
styrkommittén för specialistutbild-
ning avseende hundens och kattens
sjukdomar (ESK-hund och katt)

Verksamhetsberättelse för Sveriges 
Veterinärmedicinska Sällskap 2007
Verksamhetsberättelsen för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2007 presenteras här i sin helhet.

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI
SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOG

Medlemsmöte för SSVO/Ögonpanelen

Torsdagen den 14 augusti, kl 13.00 har 
Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi och Ögonpanelen

medlemsmöte på Rica Hotel i Stördal, Norge.

Det nordiska ögonmötet hålls på kvällen på samma plats.

Fredagen den 15 till lördagen den 16 augusti
håller Dr David A Wilkies föreläsningar med tema 

RETINA.

För program och anmälningsblanketter kontakta 
hege@stjordal-dyreklinikk.no.

SVFs och Agrias 
understödsfonder

• • • • • • • • •

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

veterinärer och deras efterlevande.

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

e-post office@svf.se.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit
senast måndagen den 15 oktober
2008 till Sveriges Veterinärförbund, 

Box 12 709, 112 94 Stockholm.
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➤ bestod under 2007 av Torkel Falk
(ordförande), Jan Frendin, Birgitta
Lövdahl, Elisabeth Ellström och
Nanna Åkerlund Denneberg. Under
hösten 2007 var Nanna Åkerlund
Denneberg ledig för forskning och
ersattes då av Leif Hokfors. Sekre te -
rare i ESK-hund och katt var SVS
generalsekreterare.

ESK-hund och katt sammanträdde
fyra gånger under året. Den 9 februari
genomfördes en examination av 16
aspiranter varav nio godkändes och
fick sina specialisttitlar och diplom
direkt från SVS. Vid examinationen
deltog Ole Frykman och Lennart
Sjöström som extra examinatorer. I
maj genomfördes ett handledarmöte
på Djursjukhuset Albano i Stockholm
med ca 15 handledare anmälda och
12 som slutligen deltog. Under hösten
har ESK-hund och katt av SJV
ombetts yttra sig om fyra ansökningar
om godkännande som utbildnings -
plats inom specialistprogrammet med
anledning av ändringen av författning
C5 som trädde i kraft i juni 2007.

Specialistkompetens avseende
hästens sjukdomar
Den 31 december 2007 fanns det 92
av Jordbruksverket godkända specia-
lister på hästens sjukdomar. Under
2007 godkändes tio veterinärer som
ansökt om att påbörja utbildningen
vid sex djursjukhus och kliniker,
varav en del inom ATGs utbild-
ningsprogram. Den 31 december
2007 var sammanlagt 57 veterinärer
registrerade vid åtta djursjukhus och
åtta ATG-kliniker som aspiranter
inom specialistutbildning avseende
hästens sjukdomar. 29 veterinärer
med specialisttitel fungerade som
handledare för dessa aspiranter.
Examinations- och styrkommittén för
specialistutbildning i hästens sjuk -
domar (ESK-häst) bestod under 2007
av Susanne Demmers (ordförande),
Hans Näslund, David Weckner och
Roland Werner. Sekreterare i ESK-häst
var SVS generalsekreterare. ESK-häst
sammanträdde fyra gånger under
året. Den 20 mars genomfördes en
examination av en aspirant som god-
kändes och fick sin specialisttitel och
sitt diplom direkt från SVS. Under
hösten ombads ESK-häst av SJV yttra
sig om en ansökan om godkännande
som utbildningsplats inom specialist-
programmet med anledning av änd-
ringen av författning C5 som trädde i
kraft i juni 2007.

Specialistutbildning avseende
nöt, svin respektive livsmedel
Samtliga tre ESK-grupper (ESK-nöt,
ESK-svin, ESK-livs) var vilande
under 2007 och inga möten hölls.

Grupperna hade under 2007 följande
sammansättningar: 

ESK-svin: Claes Fellström (ordfö-
rande), Jan-Olof Lindqvist, Monika
Löfstedt och Per Wallgren.

ESK-nöt: Hans Gustafsson (ordfö-
rande), Rauni Niskanen, Mats Törn -
quist och Kerstin Vikman. 

ESK-livsmedel: Marie-Louise
Daniel s  son-Tham (ordförande),
Henrik Ericsson, Christer Berking
och Per Kvarnfors.

Vid utgången av 2007 fanns 26
specialister i sjukdomar hos svin, 47
specialister i sjukdomar hos nöt och
25 specialister i livsmedelshygien.
Inga nya aspiranter anmälde sig för
att ingå i något av utbildningspro-
grammen under året.

Steg-II specialisering inom
smådjurssjukvården
Under 2007 hade den interimistiska
övergripande examinations- och styr-
kommittén (IÖSK) för Steg II följande
sammansättning: Anna Tidholm
(ordförande), Kerstin Bergvall, Bodil
Ström-Holst, Kerstin Hansson och
Lennart Sjöström. Gruppen hade
under året två möten och handlade
19 dispensansökningar. Under året
godkändes 16 nya specialister: fem i
kirurgi, en i oftalmologi, en i bild -
diagnostik, en i anestesiologi, en i
kirurgi/anestesiologi, en i odontologi,
en i reproduktion, en i internmedicin
samt fyra i dermatologi. Den 31
december 2007 upphörde möjligheten
att söka dispens för steg II-titeln. Vid
detta datum återstod att ta beslut om
21 dispensansökningar där beslut om
godkänd publikation inväntas. 

Under året fortsatte arbetet med
att få de nya utbildningsplanerna
godkända av SJV och den 27 juni
kom den reviderade författning där
dessa planer var godkända. Nu finns
därmed godkända utbildningsplaner
inom sex områden: internmedicin,
kardiologi, kirurgi, dermatologi, bild-
diagnostik och reproduktion. Arbetet
med utbildningsplanerna i oftalmologi
och odontologi är långt framskridna
och kommer förhoppningsvis att
kunna insändas till SJV för godkän-
nande under 2008. 

SAMNORDISK UTBILDNING 
I DIAGNOSTIK AV ÄRFTLIGA
ÖGONSJUKDOMAR
Under 2007 utgjordes den gemen-
samma nordiska kommittén av Ellen
Bjerkås, ordförande, Lena Karlstam,
Sverige, Finn Boserup, Danmark,
Tarja Kolisoja, Finland och Ernst
Otto Ropstad, Norge. Den 31
december 2007 var 33 veterinärer
registrerade som aspiranter i Sverige
inom den samnordiska utbildningen

och 32 veterinärer med speciell 
kompetens att påvisa ärftliga ögon-
sjuk domar hos hund och katt fanns
registrerade. Ingen examination
genomfördes under året.

SVS INITIATIVÄRENDEN
Under 2007 pågick eller initierades
följande initiativärenden:

Utarbetande av riktlinjer för
veterinär stuteripraktik 
(”Code of practice”)
Detta initiativärende från hästsektio-
nen har pågått sedan 2000 och
slutrapport är ännu inte inlämnad
trots att arbetet enligt uppgift är slut-
fört. Ett antal försök gjordes under
året för att få in denna rapport men
hittills utan resultat.

Utbildningsplatser i 
specialistutbildningen steg 1
smådjur
Detta initiativärende påbörjades och
avslutades under våren 2004. Det för-
slag som framtogs skickades till
Jordbruksverket för godkännande i
juni 2004. Under hösten 2006 påbör-
jade SJV arbetet med detta ärende
och under hösten 2006 och våren
2007 fortsatte diskussionerna mellan
SJV och SVS. En författningsändring
med nya kriterier blev klar den 11
juni 2007. De nya kriterierna ger
möjlighet för fler mindre kliniker att
ansöka om behörighet som utbild-
ningsplats inom specialistprogram-
men.

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

Kursplan för Steg II-utbildning
i tandvård för hund och katt
Detta initiativärende från smådjurs-
sektionen påbörjades under 2004
efter en gemensam diskussion i för-
bundsstyrelsen och kollegiet om
behovet av att öka kårens kompetens
på området tandvård. Rapport inkom
till kollegiet i september. Efter diskus-
sion beslöts att denna utbildning ska
kunna vara en Steg II-utbildning.

Arbete pågår för att ta fram utbild-
ningsplanen för utbildningen.

Vidareutbildning i 
hästtandvård
Under 2005 påbörjades ett initiativ -
ärende rörande tandvård även av häst -
sektionen. En del ansvarsfrågor och
det ökande antalet alternativa be hand-
 lare har aktualiserat behovet av att
veterinärerna själva ska kunna utföra
tandvårdsbehandlingar. Någon slut -
rapport har ännu inte inkommit men
flera kursgivare har redan påbörjat
utbildning för veterinärer inom
ämnet hästtandvård.

Specialistutbildning för 
allmänpraktiker
Ett önskemål har uttryckts om att
utarbeta en specialistutbildning även
för allmänpraktiserande (fältverk -
samma) veterinärer inom ramen för
SVS specialistutbildningsprogram.
Under 2005 presenterades ett sådant
initiativärende av husdjurssektionen
med deltagande av representanter
även från häst-, smådjurs- och livsme-
delssektionerna. Ärendet beräknades
ta två år men ingen rapport inkom
under 2007.

Hygienrutiner vid veterinär-
vård av hund och katt
Som en följd av de nyligen påträffade
fallen av MRSA vid ett par djursjuk-
hus framfördes önskemål om ett 
policy dokument för hygienrutiner
vid veterinärvård av hund och katt.
En alltmer avancerad djursjukvård
och den antibiotikaresistensutveckling
som föreligger gör att speciella veteri-
närmedicinskt inriktade rekommen-
dationer efterfrågas. En arbetsgrupp
tillsattes under 2007 med mål sätt-
ningen att inom två år sammanställa
ett policydokument. För utom gene-
rella hygienrutiner kommer även
hantering av misstänkt miljösmitta
och åtgärder för att motverka sprid-
ning av multiresistenta bakterier att
diskuteras. 

Översyn av SVS blanketter för
intyg för hund och katt
Målsättningen är att uppdatera de
befintliga intygen så att de blir ända-
målsenliga och lätta att använda och
med bibehållen stringens. Arbetet
beräknas ta ett år och smådjurssektio-
nen har tillsatt en arbetsgrupp. 

VETERINÄRKONGRESSEN
Inför årets Veterinärmöte tog kollegiet
en del nya beslut om förändringar
rörande detta årliga möte. Till att
börja med beslöts om ett nytt namn,
Veterinärkongress. Det beslöts också
att försöka göra plenarsessionen mer
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intressant för media och allmänhet
genom att presentera aktuella frågor
inom det veterinära området. Temat
för årets plenarprogram var ”Djuren
och veterinären” och det genomfördes
på torsdagen, med deltagande av alla
sektioner. Detta fick positiv respons
och SVT 24 sände direkt från nästan
hela plenarsessionen som också blev
mycket välbesökt. Kongressen genom-
fördes i år den 8–9 november på en
kongressanläggning centralt i Uppsala.
Ytterligare en nyhet var att årets
möteskompendium också innehöll 
en CD-skiva med hela kompendie-
texten. Huvudsponsor var för fjärde
året i rad Kruuse/Hills som under
2006 tecknade ett nytt treårsavtal om
sponsring med SVS. 

Smådjurssektionen genomförde
två parallella sessioner, en tvådagars -
kurs om intensivvård av hund och
katt med två inbjudna föreläsare, Dez
Hughes och Amanda Boag från
England samt en tvådagars session
med ”Senaste nytt inom klinik och
forskning”. Ett sådant program har
länge efterfrågats och mottogs mycket
positivt samt lockade många åhörare
under de två dagarna. 

Hästsektionen ägnade första dagen
åt reproduktionsfrågor med Mats
Troedsson från USA som huvudföre-
läsare. Andra dagen ägnades åt
”Hästens tänder” med bland andra
Thomas J Johnson från USA som
föreläsare och med en workshop på
lördagen som uppföljning. Denna
workshop blev mycket populär och
trots överteckning fick inte alla som
önskat delta plats. 

Husdjurs- och livsmedelssektio-
nerna hade ”Smittor och zoonoser”
och ”Restsubstanser i mjölk” som
första dagens gemensamma program.
Dag två behandlades ”Mastit och sin-
tidsbehandling” av husdjurssektionen
med inbjudna föreläsare från England
och Norge, Andrew J Bradley respek-
tive Olav Østerås. 

Livsmedelssektionen bjöd på ”Gott
och blandat inom livsmedelsom -
rådet” med bland annat salmonella,
vilthanteringsanläggningar och triki-
ner på programmet.

Försöksdjurssektionen hade även i
år satsat på ett tvådagars program och
första dagen behandlades ”Läke -
medels hanteringen inom forskning”
medan dag två helt avsattes för

”Laboratoriemusens sjukdomar”. 
Deltagarantalet för veterinärkon-

gressen var 2007 något bättre än året
innan, med ca 960 deltagare inklusive
studenterna. ”Get-together”-partyt
på onsdagskvällen återgick till
Stockholms Nation. Även 2007
sponsrades denna sammankomst av
Boehringer Ingelheim som också bjöd
på en uppskattad musikalisk produkt -
information. Närmare 300 personer
deltog i ”Get-together”-partyt. 

KURSVERKSAMHETEN
Under året ansvarade kollegiet till-
sammans med de utbildningsansvariga
i respektive sektion för planeringen av
programmet vid Veterinärkon gressen.
Kollegiets vice ordförande har enligt
tradition ett särskilt ansvar för SVS
efterutbildningsfrågor och för plenar-
sessionen vid Veterinär kongressen. 

Kurser arrangerades under året av
sektionerna ensamma eller i samarbete
med andra kursgivare. De utbild-
ningsansvariga i SVS sektioner var
Madeleine Tråvén (husdjurssektionen),
Anna Johansson (hästsektionen),
Claes Nydal (livsmedelssektionen),
Anne Waldemarson Halldén (försöks -

djurssektionen) och Niklas Bergknut
(smådjurssektionen). 

ÖVRIGA FRÅGOR
Under 2007 diskuterade och arbetade
SVS kollegium med ett antal aktuella
frågor och deltog även i förbundets
handläggning av en del av dessa.
Samarbete med andra organisationer
förekom också. I januari deltog Per
Jonsson och Christina Arosenius i ett
möte på SVA rörande MRSA-situa-
tionen i landet. Ett resultat av det
mötet blev att SVS erbjöd sig att sätta
av pengar till ett initiativärende för att
utarbeta hygienråd för djursjukhus
motsvarande vad som finns på
humansidan. I början av februari höll
kollegiet ett informationsmöte för
VMF på kårhuset och alla sektioner
utom hästsektionen deltog. Ett 80-tal
studenter var med under informa-
tionspasset. Marianne Tornvall från
Roslagstulls djurklinik föreläste i två
timmar om sjukdomar hos kaniner på
begäran av studenterna. Intresset var
stort bland åhörarna. Kollegiet vill
gärna fortsätta med denna typ av
informationsträffar, helst årligen. 

I samråd med förbundsstyrelsen

Den vetenskapliga tidskriften
Acta Veterinaria Scandinavica,
skapad av de nordiska veteri-
närförbunden, publicerar sedan
den 1 januari 2007 sina artiklar
enbart elektroniskt på Internet.
Allt material i tidskriften ligger 
i sin helhet fritt åtkomligt på: 
http://www.actavetscand.com 
Utgivningen finansieras via en
avgift från de publicerade för -
fattarna, med de nordiska vete-
rinärförbunden som ekonomisk
garant. 

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria 

Scandinavica

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

Tel 031-748 49 50 • Fax 031-68 39 51 • www.abigo.se
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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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beslöts vid styrelsemötet i februari att
bilda en samrådsgrupp mellan SKK
och veterinärförbundet för att arbeta
med frågan om extrem hundavel. En
representant för förbundet utsågs
med hjälp av smådjurssektionen.

Apotekarsocietetens sektion Läke -
medel för djur genomförde i februari
en temadag helt baserad på för -
bundets antibiotikapolicydokument.
Drygt 70 personer deltog och det blev
ett mycket bra möte, om än något
oroande på grund av den pessimism
inför framtiden som uttrycktes av
Christina Greko. 

I september deltog Per Jonsson och
Christina Arosenius i ett möte med
SVAs projektråd i Sigtuna där även
häst- och smådjurssektionerna var
representerade. Smittskyddsfrågor,
antibiotika och MRSA-problemet

diskuterades. Frågan om förbundets
antibiotikapolicy och dess aktualitet
kom upp. Policyn kan fortfarande
betraktas som aktuell och giltig men
det föreslogs att SVS ser till att ett
tillägg görs med tanke på de nya pro-
blem som uppkommit. Mötet var
konstruktivt och SVA avser att hålla
ett sådant diskussionsmöte varje år. 

I oktober deltog flera personer från
kollegiet och kansliet i en djurskydds-
dag anordnad av SJV med anledning
av omorganisationen av djurskyddet
från Djurskyddsmyndigheten till SJV.
Denna konferens lockade ca 200 del-
tagare. SJV ville informera om djur-
skyddet i framtiden och hur de ska
organisera detta inom verket. Jord -
bruksministern deltog med ett inled-
ningsanförande. 

I november deltog Christina

Arosenius i ett möte med LRF och
Apoteket AB rörande tillgänglighet av
veterinära läkemedel för produk-
tionsdjur. Apoteket AB meddelade då
att man avser att under våren 2008
inrätta 50 ”lantbruksapotek” med ett
sortiment särskilt anpassat för lant-
brukets djur.

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

EKONOMISK FÖRVALTNING
Genom beslut i 1989 års fullmäktige
om organisationsförändringar och
stadgeändringar har SVS ingen egen
ekonomisk förvaltning. Enligt ett

särskilt beslut i 1990 års fullmäktige
reserverades dock det egna kapitalet
vid omorganisationen (466 412 kro-
nor) att disponeras av SVS för initia-
tivärenden och efterutbildningsakti-
vi teter. Beslut om användande av
dessa medel tas av SVS kollegium.
Den 1 januari 2007 återstod 180 331
kronor av dessa medel. Budgetposten
”SVS initiativärenden” som godkänns
av förbundsstyrelsen i 2007 års bud-
get uppgick till 100 000 kronor. 

Per Jonsson, ordförande
Birgitta Larsson
Therese Edström

Bodil Ström Holst
Thomas Manske
Karin Granath

Bengt Ronéus
Christina Arosenius, generalsekreterare
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Professor Gerhard Forssells stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 198 000 kronor

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

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

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

Vivan Strandbergs minnesstiftelse
Totalt stipendiebelopp: 42 500 kronor

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

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

Skriftlig ansökan avseende samtliga stiftelser skall ha in-kommit senast fredagen den 3 oktober 2008 till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.

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

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

Sveriges Veterinärförbund kungör lediga

stipendier 2008

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Fortfarande förbjudet avla
på genetiska defekter
❘❙❚ De svenska avelsreglerna anpassas till
EG-lagstiftningen, rapporterade Jord -
bruks verket i ett pressmeddelade den 
30 april. Det innebär att djurägaren får 
ta ett större ansvar för att djur som går 
i avel inte får sjuka avkommor. Det är
dock fortfarande förbjudet att bedriva
avel som medför att det föds djur med
genetiska defekter som innebär lidande
för djuren.

Om ett djur bär på ett genetiskt fel 
som gör att djurets avkomma kan drab-
bas av lidande får djuret inte användas 
i avel. Detta är en grundregel i den 
svenska djurskyddslagstiftningen. Kravet
på testning har förtydligats och gäller

endast för avel med djur som har eller med
stor sannolikhet har genetiska defekter. 

Den nya föreskriften gör det enklare för
djurägaren genom att det räcker att det
ena föräldradjuret är fritestat, eller på
annat sätt bedöms med stor sannolikhet
vara fritt från anlag som kan ge sjukdom
eller funktionshinder. Men de nya reglerna
innebär inte att det är fritt fram att avla
på vilka djur som helst. Det är fortfarande
förbjudet att bedriva avel som medför
lidande för djuren. Även om ett av för -
äldradjuren skulle kunna bära på ett
genetiskt defekt anlag får aveln inte 
innebära att det föds avkommor med
sjukdom eller funktionshinder.

Veterinärförbundet var i sitt remissvar
starkt kritiskt mot det ursprungliga för -
slaget till nya avelsregler (se bland annat
ledaren i SVT 3/08), men blev till stor del
hörsammat i den slutliga utformningen 
av regelverket.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Synapsen samt djursjukhusen Blå Stjärnan i 
Skara och Göteborg inbjuder till kurs i

Epilepsi och Neurologiska fall
I december 2007 hölls i Stockholm nedanstående uppskattade
kurs. Nu upprepar vi kursen för er som bor i södra Sverige.

Epilepsi – 23 oktober 2008
Endagskurs vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg.
Föreläsare:
Sigitas Cizinauskas, Dipl ECVN, Aisti Referral Clinic, Vanda, Finland
Cecilia Rohdin, Residency i neurologi, Albano Djursjukhus

Dessutom:
Neurologiska fall – 24 oktober 2008
Halvdagskurs vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Kursen är
tänkt för dig som träffar på olika typer av avancerade neurologiska fall.
Föreläsare: 
Sigitas Cizinauskas, Dipl ECVN, Aisti Referral Clinic, Vanda, Finland

Kostnad
Dag 1 (23/10): 1 500 kr, varav 100 kr i medlemsavgift till Synapsen
Dag 1+2 (23–24/10): 2 500 kr, varav 100 kr i medlemsavgift till
Synapsen

Föreläsningsprogram med detaljschema kommer vid senare tillfälle.
Anmäl dig till: lina.nowak@djursjukhus.com
Betalning på bankgiro: 244-1913

SVT 8-08 final:Layout 1  08-06-13  10.52  Sida 47



Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
En stor struktur med homogen intermediär signal i T1-
viktade sekvenser och något mer heterogent utseende i
T2-viktade sekvenser sträcker sig från i nivå med överkä-
kens molarer till rostrala delen av hjärnans frontallob samt
i lateromedial riktning från medianplanet till orbita och
sinus maxillaris rostralt om ögat. Ventralt involveras sinus
sphenopalatinus. Nybildningen ses involvera nervus
opticus med omgivande muskulatur och periorbitalt fett
rostralt om chiasma opticum (Figur 3). Avgränsningen
mot omgivande vävnad är diffus. Mer än två tredjedelar
av ethmoidalområdet på vänster sida är förändrat (Figur
4). Intravenös gadoliniumkontrast ger en svagt ökad 
signal perifert i nybildningen, vilket gör det lättare att se
att den involverar bulbus olfaktorius och infiltrerar en
liten del av frontalloben på vänster sida (Figur 3).
Välavgränsade områden med intermediär signal i T1-vik-
tade sekvenser och hög signal i T2-viktade sekvenser kan
ses medialt i sinus maxillaris och längs medianplanet i
sinus frontalis på vänster sida, vilket representerar vätska i
bihålorna på vänster sida (Figur 4).

MRT-DIAGNOS
Expansiv bennedbrytande neoplasi utgående från ethmoi -
dalområdet vänster sida med påverkan på vänster synnerv,
infiltrerande vänster sidas bulbus olfaktorius och del av
frontalloben. Vätska i bihålorna på vänster sida kan repre-
sentera en subklinisk sekundär sinuit, blödning eller
exsudat/transsudat från neoplastisk vävnad. Lokalisa tio nen
på vätskan förklaras av att hästen ligger i höger sidoläge.

DISKUSSION
Differentialdiagnoser är någon form av karcinom eller sar-
kom, varav ett flertal typer finns beskrivna hos häst. En
benign process, som progressivt ethmoidalhematom eller
granulom, är mindre troligt med tanke på nybildningens
infiltrativa karaktär. I detta fall ansågs vävnadsdestruktio-
nen för omfattande för kirurgisk åtgärd. Risken bedömdes
stor att nybildningens expansion skulle kunna ge aggrave-
rande symtom och hästen avlivades. 

Obduktion med efterföljande histologisk undersökning
visade ett apelsinstort, infiltrerande, lågt differentierat
adenokarcinom utgående från ethmoidalområdet. Sinus,

Figur 3. Samma bild som i Figur 1. T1-viktad sekvens
med kontrast. Dorsalt snitt i nivå med ögonglobens
ventrala del. De svarta pilarna anger den kaudala 
begränsningen av nybildningen i storhjärnans fron-
tallob. De vita pilarna visar ungefärlig gräns mellan
nybildningen och nervus opticus med omgivande 
periorbitalt fett och muskulatur. Jämför med normalt
utseende på höger sida.

Figur 4. Samma bild som i Figur 2. T2-viktad sekvens. Transver-
sellt snitt i nivå med centrala orbita. De svarta pilarna anger 
ungefärlig gräns mellan normal och abnormal vävnad i vänster
ethmoidalområde. Jämför med normalt utseende på höger sida.
ET = ethmoidalområde, V = vätska i sinusiteter. Lokalisationen
beror på att hästen ligger i höger sidoläge.
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näshåla och ethmoidalområde anges vara predilektions -
ställe för adenokarcinom som ofta är lokalt infiltrativt och
relativt aggressivt växande. Adenokarcinom är en av de få
tumörer hos häst som ofta metastaserar, mest frekvent till
dränerande lymfknutor. Nedsatt syn som enda symtom är
sällsynt, det är vanligare med näsflöde och återkommande
sinuiter eventuellt i kombination med neurologiska sym-
tom. 

Ultraljud av ögonbulben, radiologisk undersökning,
endoskopi av näshåla och sinoskopi av bihålorna är viktiga
diagnostiska verktyg vid patologiska processer i detta
område. Tomografisk diagnostik som MRT eller skikt -
röntgen (computed tomography, CT) ger möjlighet att
utvärdera den totala utbredningen och relationen till
angränsande vävnader. CT kan vara fördelaktigt vid miss-
tanke om skelettskador. MRT kan ge mer information om
involverade mjukdelar och vissa patofysiologiska proces-
ser. Gadolinium är ett vanligt kontrastmedel vid MRT
tack vare dess magnetiska egenskaper. Vid neurologisk
diagnostik används ett gadoliniumkomplex som normalt
inte kan passera blodhjärnbarriären. En skadad eller
abnormal blodhjärnbarriär låter kontrastmedlet passera

till extracellulär matrix. Där detekteras det som en ökad
signal vid MRT och ger information om lesionens karak-
tär och utbredning. För en slutlig diagnos krävs dock 
fortfarande biopsi eller obduktion med histologisk under-
sökning.

L i t t e r a t u r

Arencibia A, Vazquez JM, Jaber R, et al: Magnetic resonance
imaging and cross sectional anatomy of the normal equine 
sinuses and nasal passages. Vet Radiol Ultrasound, 2000, 41,
313–319.
Arencibia A, Vazquez JM, Ramirez JA, et al: Magnetic resonance
imaging of the normal equine brain. Vet Radiol Ultrasound,
2001, 42, 405–408. 
Ferrel EA, Gavin PR, Tucker RL, et al: Magnetic resonance for
evaluation of neurologic disease in 12 horses. Vet Radiol
Ultrasound, 2002, 43, 510–516.
Head KE & Dixon PM: Equine nasal and paranasal sinus tumours.
Part 1: Review of the literature and tumour classifi -cation. 
Vet J, 1999, 157, 261–278.
Thomson CE, Kornegay JN, Burn RA, et al: Magnetic resonance
imaging – A general overview of principles and examples in
veterinary neurodiagnosis. Vet Radiol Ultrasound, 1993, 34, 2–17.
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Intensive neuroscience based chiropractic seminar with hands on practical 
training focussing on horses and dogs. Open for Veterinarians and DC´s only.  
AVCA and IVCA-approved. 
 
 Course Language: English  

 Location: Sittensen near Hamburg, Germany 

Keys: We train the animal chiropractor in using  manual therapy with a 
neuroscientific approach. Labs are held in very small groups with 2 to 3 
students per animal and instructor giving the individual student sufficient time 
for practicing the techniques of mobilization and  manipulation. 
 
Instructors:  Dr. Pedro Rivera (USA), Dr. Carl DeStefano (USA), Dr. Ines 
Wecker (D), Dr. Carmen Baar (D), Rosita Dangmann (D), Dr. Nicole 
Schumann (D) 

 Module 1:  22. – 26.10.2008/Cervical 
 Module 2: 19. – 23.11.2008/Thoracolumbar 
 Module 3: 14. – 18.01.2009 /Sacropelvic 
 Module 4: 11. – 15.02.2009/Extremities 
 Module 5: 11. – 15.03.2009/Integrated 

 Costs:  Per module 900 Euro. The entire prepaid course 4200 Euro. 

 Information and registration: 
 BackBone-Academy for Veterinary Chiropractic and Healing Arts,     
 Lindenstr. 4,  D-27419 Kalbe, Germany. Fon+49-4282-605304 
 website: www.BackBone-Academy.com 

 

Namnbyte
till 

VeTA bolaget AB
Herrskogsvägen 2

734 94  Strömsholm
Tel. 0220-291 30
Fax 0220-291 91

f d Svenska Djursjukhusföreningen

Utbildning AB

Aktuella kurser för dig: 

www.djursjukhusforeningen.com
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SVENSKA

■ Nya
8–9/9 -08. KURS I HUNDENS BETEENDE

UR VETERINÄRMEDICINSKT PERSPEKTIV

arrangeras av VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

10–12/9 -08. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,
HUND OCH KATT arrangeras av VeTA-
bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

13/9 -08. KURS I RÖNTGENTEKNIK/-ANATOMI,
GRUND, HUND OCH KATT arrangeras av
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

9–10/10 -08. KURS OM OPTIMAL ANTI -

BIOTIKABEHANDLING – HUR TÄNKER MAN?
arrangeras i Uppsala av SVA,
SVARMpat och Strama-VL. Info:
Ulrika Grönlund Andersson,
ulrka.gronlund-andersson@sva.se 
(se annons i denna tidning)

15–  16/10 -08. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,
HUND OCH KATT arrangeras av VeTA-
bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

16–17/10 -08. KURS I REPRODUKTION,
GRUND, HUND OCH KATT arrangeras av
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

17–18/10 -08. KURS I ULTRALJUD, GRUND,
SMÅDJUR arrangeras av VeTA-bolaget.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)

23/10 -08. KURS I EPILEPSI arrangeras i
Göteborg av Synapsen i samarbete 
med Blå Stjärnans djursjukhus i

Göteborg och Skara. Info:
lina.nowak@djursjukhus.com 
(se annons i denna tidning)

24/10 -08. KURS I NEUROLOGISKA FALL

arrangeras, i samband med kursen i
Epilepsi den 23/10, i Göteborg av
Synapsen i samarbete med Blå Stjärnans
djursjukhus i Göteborg och Skara.
Info: lina.nowak@djursjukhus.com 
(se annons i denna tidning)

26–27/11 -08. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER arrangeras av
VeTA-bolaget. Info: 
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

28–29/11 -08. KURS I IMMUNOLOGI, GRUND

arrangeras av VeTA-bolaget. Info:
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

5–6/12 -08. KURS I DERMATOLOGI, STEG 2,
SMÅDJUR arrangeras av VeTA-bolaget.
Info: www.djursjukhusforeningen.com
(se annons i denna tidning)
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kongresser
& kurser

Vård med kompetens och omtanke!

”Nya” Västerort Djursjukhus är ett lagom stort djursjukhus för både patienter och personal.
Vi fick ny ägare 2008 som också är VD. Därigenom har vi mycket korta beslutsvägar.
Vi är nu under stor utveckling...
• 1 april – började Barbro Wallius från Djursjukhuset Albano hos oss som chefveterinär.
• 1 juni – börjar vi om- och tillbyggnad av djursjukhuset.
• 1 september – börjar vi med söndagsöppet.
• 1 september – börjar en mycket kvalificerad BMA/laboratorieingenjör, som närmast

kommer från Regiondjursjukhuset  Bagarmossen.

Västerort Djursjukhus 
i Stockholm söker

VETERINÄR
Vi behöver nu ersätta en veterinär som flyttar utomlands.
Vill du också bli en betydelsefull länk i vårt team och är en 
erfaren veterinär, helst med specialistkompetens, är du 
välkommen med en ansökan snarast – men senast 2008-08-30

Har du frågor ta kontakt med 
Chefveterinär BARBRO WALLIUS på telefon 070-673 96 38

För info om oss se:
www.vasterortdjursjukhus.se
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■ Tidigare publicerade
4–8/8 -08. KURS I DENTISTRY II, Halmstad.
Arr: European School for Advanced
Veterinary Studies, ESAVS (SVT 3/08)

10–14/8 08. INTERAKTIV KURS OM SVIN

– MED SVENSKT OCH NORSKT DELTAGANDE.
Arr: Boehringer Ingelheim (SVT 7/08)

17–21/8 -08. INTERAKTIV KURS OM

NÖT KREATUR – PARALLELLA DANSKA OCH

SVENSKA SPÅR. Arr: Boehringer Ingelheim
(SVT 7/08)

4–6/9 -08. 17:E EUROPEAN CONGRESS OF

VETERINARY DENTISTRY, Uppsala. Arr:
European Veterinary Dental Society,
EVDS i samarbete med SSDt,
Kompetenscentrum och SLU 
(SVT 7/08)

8–9/9 -08. WORKSHOP FÖR VETERINÄRER

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

8–9/9 -08. KURS I BETEENDEN HOS HUND,
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 5/08)

13–14/9 -08. KURS I ANVÄNDNING AV

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

19–20/9 -08. ONKOLOGIKURS – ”LUMPS

AND BUMPS”, Stockholm. Arr:
SPUV/Swevet Piab AB (SVT 7/08)

22–25/9 -08. AO NORDIC SMALL ANIMAL

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

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

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

10–11/10 -08. KURS I DIAGNOSTIK OCH

TOLKNING AV PROVSVAR, Arlanda.
Arr: SVA (SVT 7/08)

17–18/10. KURS I DERMATOLOGI, HUND

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

17–18/10 -08. KURS I LEVERSJUKDOMAR

HOS HUND OCH KATT, Lund. Arr:
SPUV/Swevet Piab AB (SVT 7/08)

24/10 -08. KURS I KANINSJUKDOMAR, Täby.

Arr: SPUV/Swevet Piab AB  
(SVT 7/08)

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

6–7/11 -08. VETERINÄRKONGRESSEN,
UNDERVISNINGSHUSET, SLU, Ultuna. Arr:
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
och Sveriges Veterinärförbund 
(SVT 5/08)

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

Advanced Veterinary Studies, ESAVS
(SVT 3/08)

5/12 -08. GRUNDLÄGGANDE KURS OM

SKÖTSEL, BETEENDE OCH SJUKDOMAR HOS

FÅGLAR, Helsingborg. Arr: 
SPUV/Swevet Piab AB (SVT 7/08)

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
9–10/9 -08. CATTLE CONSULTANCY DAYS 2008
arrangeras i Herning, Danmark av 
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Hansa Husdjur finns i ett av nordens kotätaste områden (Kalmar och Gotlands län)
med stora och expansiva besättningar. Vår personal ca 70 anställda, servar årligen
57.000 kor och kvigor med insemineringstjänster. 50.000 kor i kokontroll, köttkontroll,
avbytarservice samt en väl utbyggd rådgivning för såväl produktion, ekonomi som
djurhälsofrågor. Medlemsnärhet, god service med kvalitetsprofil är våra kännetecken.

Djurhälsoveterinär!
Vi söker dig som vill arbeta med förebyggande djurhälsorådgivning i norra Kalmar
län. Att lyssna, fråga, värdera och kunna ge konstruktiva råd blir din vardag. Tillsam-
mans med produktions-, mjölkkvalitétsrådgivare och husdjurstekniker skapar du håll-
bara strategier för djurhälsa och produktionsekonomi i regionens lantbruksföretag.

I arbetsuppgifterna ingår: Tillsyn av våra djurägarseminörer, salmonellaprogrammet,
utbildning av lantbrukare och föreningens egen personal. Nöthälsoprogrammet
Friskko med fruktsamhetsrådgivning, juverhälsa, klövhälsa m.m.

Du är idag veterinär företrädesvis inom lantbrukssektorn med ett stort intresse och
engagemang för kor i allmänhet och mjölkkor i synnerhet. Du skapar själv kund-
kontakt genom ditt öppna sätt och din förmåga att kunna engagera människor.

Vi erbjuder dig upp till 100 % tjänst med placering på vår sektion i Vimmerby. Hos
oss finner du välkomnande arbetskamrater och ett stort utrymme för din person liga
och yrkesmässiga utveckling. 

Är du intresserad? Ring chefveterinär Margareta Båtelsson 070-32 32 985. Skicka
in din ansökan omgående men allra senast 2008-07-09 till nedanstående adress
eller till helene.frej@hansahusdjur.se

Hansa Husdjur, Helene Frej, Box 814, 391 28 Kalmar.
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The Danish Biological Society m fl.
Info: www.ccdays.com eller Conference
secretariat, Cattle Consultancy Days,
c/o DDD-Kursus, Emdrupvej 28A,
DK-2100 Köpenhamn, Danmark, 
Tel: +45 38710888, 
E-mail: kursus@ddd.dk 

22–26/10 -08. THE ORIGINAL BASIC VETE -
RINARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE I
SACROPELVIC arrangeras i Sittensen, 
Tyskland av International Academy 
of Veterinary Chiropractic. Info: 
International Academy of Veterinary
Chiropractic, Dr. Donald Moffatt,

Dorfstr. 17, D-27419 Freetz, Tyskland,
Tel: +49-4282-590099, 
E-mail: iavc2004@hotmail.com, 
www.i-a-v-c.com 

22–26/10 -08. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 1 arrangeras i
Sittensen, Tyskland av BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts. Info: BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts, Lindenstrasse 4, 
D-27419 Kalbe, Tyskland, 
Tel: +49-4282-605304,
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)

13–15/11 -08. BCVA CONGRESS

arrangeras i Killarney, Irland av 
British Cattle Veterinary Association.
Info: office@cattlevet.co.uk,
www.bcva.org.uk 

19–23/11 -08. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 2 arrangeras i
Sittensen, Tyskland av BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts. Info: BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts, Lindenstrasse 4, 
D-27419 Kalbe, Tyskland, 
Tel: +49-4282-605304,
www.BackBone-Academy.com  
(se annons i denna tidning)

3–7/12 -08. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE II
THORACOLUMBAR arrangeras i Sittensen, 
Tyskland av International Academy 
of Veterinary Chiropractic. Info: 
International Academy of Veterinary
Chiropractic, Dr. Donald Moffatt,
Dorfstr. 17, D-27419 Freetz, Tyskland,
Tel: +49-4282-590099, 
E-mail: iavc2004@hotmail.com, 
www.i-a-v-c.com

14–18/1 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 3 arrangeras i
Sittensen, Tyskland av BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts. Info: BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts, Lindenstrasse 4, 
D-27419 Kalbe, Tyskland, 
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Vi söker nu en 

Chefveterinär
 
som vill vara med och driva verksamheten framåt som vår ledare. Du kommer att ha 

ett framgångsrikt team på 40 medarbetare till din hjälp. Uppdraget innebär att du skall 

ansvara för verksamheten, vid din sida finns det en administrativ chef med personal-

ansvar. Vi tror att som chefveterinär hos oss ägnar du huvuddelen av din arbetstid till 

att aktivt utveckla smådjurssjukvården tillsammans med kollegor och medarbetare. 

Som verksamhetsansvarig innebär det att du har ledningsfrågor på din agenda 

som rör djursjukhusets kort och långsiktiga utveckling.  

 Önskvärda kvalifikationer: 
 Specialistkompetens steg 1 är ett krav.  

 Kunskaper inom ortopedi, neurokirurgi är meriterande.

 Erfarenhet av personalledning och ledarskap. 

 Drivande och engagerad.

 Förmåga att samarbeta, och vara initiativrik.

Vid frågor, kontakta Per-Eric Hedelin

Blå Stjärnan Djursjukhus i Borås

BORÅS

Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås har bedrivit kvalificerad smådjurssjukvård se-
dan början på 70-talet. Vi är väl inarbetade i Borås med omnejd, vårt patientunderlag är 
stort med tonvikt på hund och katt. Djursjukhuset har en fräsch poliklinik, en välutrustad 
operationsavdelning, samt en nybyggd Rehabavdelning.

ANSÖKAN OSS TILLHANDA SENAST 1 AUG -08

Ansökan samt CV skickas till lars.petersson@blastjarnan-boras.com
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Tel: +49-4282-605304,
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning) 

11–15/2 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 4 arrangeras i
Sittensen, Tyskland av BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts. Info: BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts, Lindenstrasse 4, 
D-27419 Kalbe, Tyskland, 
Tel: +49-4282-605304,
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)

11–15/3 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 5 arrangeras i
Sittensen, Tyskland av BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts. Info: BackBone
Academy for Veterinary Chiropractic
and Healing Arts, Lindenstrasse 4, 
D-27419 Kalbe, Tyskland, 
Tel: +49-4282-605304,
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
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)
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Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Vännäs – (dnr 06-6606/08)

Nyköping – (dnr 06-6607/08)

Hemse – 2 anställningar (dnr 06-6608/08)

Vikariat
Växjö – (dnr 06-6609/08)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 8 juli 2008 om inget annat
anges i annonsen.

Klinikveterinärer till smådjurskliniken

Sista ansökningsdag är den 4 juli 2008.
Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb
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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)

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)

8–9/9 -08. NKVET SYMPOSIUM 2008,
Finnish Food Safety Authority Evira
Headquarters, Mustialankatu 3,
Finland (SVT 5/08)

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

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

10–13/9 -08. WAFL 2008, 4TH INTER -
NATIONAL WORKSOP ON THE ASSESSMENT

OF ANIMAL WELFARE AT FARM AND GROUP

LEVEL, Ghent, Belgien (SVT 5/08)

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)

17–19/10 -08. SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE, SEVC, Barcelona,
Spanien (SVT 6/08)

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)
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Professor in Ruminant Medicine

The University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Department of Large Animal 
Sciences wishes to appoint a professor in Ruminant Medicine from July 1, 2009 or as 
soon as possible thereafter. 

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

diseases or infectious diseases.

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 advertisement, availa
ble at www.life.ku.dk/jobs. 

The deadline for application is the 1st of September 2008 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 or www.life.ku.uk.

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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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

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Nu har vi en ny utvecklingstjänst
att söka hos

• Skara

Kompetensutveckla dig samtidigt som du arbetar!

”Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är
kompetenta och engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång 
till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern
utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.”
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FÖDD OCH UPPVÄXT på ett litet småbruk på småländska
höglandet kom jag tidigt i kontakt med piroplasmos. Jag tror
det var 1928 vi fick vårt första fall. På inrådan av Johansson
i Grimstorp samlade vi en hög med blodrötter och gjorde en
dekokt på detta som vi trattade i den sjuka kon. Efter någon
dag fick vi dock ringa till den närbelägna rävgården och förmå
dem att köpa och hämta kadavret för 32 kronor. Normalpris
för en levande ko var på den tiden 400–500 kronor.

Ett antal år senare, 1954, hade jag mitt första vikariat i
Eksjö. En söndagsmorgon ringde en dam och berättade att de
hade en ko med rödsjuka. Hon frågade om hon skulle använda
det gamla botemedlet att stöta röda tegelstenar och hälla i
kon. Jag berättade för damen att veterinärmedicinen hade
gått framåt och lovade förhoppningsfullt att komma ut och
spruta kon med den nya medicinen som vi hade tillgång till
numera. Den förhoppningen misslyckades och rävfarmen
fick ännu en gång rycka ut för att hämta rävmat. 

Lägg märke till att djursjukvården förr i tiden till stor del
sköttes av ”kloka gubbar” och att det ofta gällde att med
medicin ersätta det som djuret förlorat med något av samma
utseende. 

Eksjö var ett distrikt med en del piroplasmos och under
sista vikariatsveckan fick jag så en påringning om ett fall strax
utanför stadsgränsen. Jag hade hört att det senaste botemed-
let var blodöverföring. Detta tilltalade bondhustrun som var
undersköterska och lovade att vara min assistent. Vi valde ut
två friska kor som skulle bli blodgivare och så startade vårt
arbete. När vi överfört 3,5 liter var vi båda helt utschasade
och nerblodade och bad Gud om hjälp för resten. Om det 
var Han, nybörjartur, ett gott samarbete eller Gustav Björks
pedagogiska undervisning som gjorde det möjligt, det vet jag
inte. Men med denna blodiga insats lyckades vi i alla fall få
kon frisk.

BENGT ERIKSSON

Piroplasmos med konsekvenser

❘ ❙❚ kåseri
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FAC K P R E S S U P P L AG A 2007
– 3 000 E X

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
BOX 12 709
112 94  STOCKHOLM

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

REDAKTION:
JOHAN BECK-FRIIS

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

SUZANNE FREDRIKSSON

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

BRITA TRYBOM

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

BIRGITTA AHLKVIST

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

LILL OCH KJELL EFVERGREN, EXPONERA

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

WIKSTRÖMS TRYCKERI AB, UPPSALA

tryckeri

ISSN 0346–2250

UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2008 ANNONSMATERIAL

1 22 JANUARI 2 JANUARI

2 12 FEBRUARI 22 JANUARI

3 4 MARS 12 FEBRUARI

4 1 APRIL 4 MARS

5 22 APRIL 1 APRIL

6 13 MAJ 18 APRIL

7 3 JUNI 13 MAJ

8–9 24 JUNI 3 JUNI

10 12 AUGUSTI 22 JULI

11 2 SEPTEMBER 12 AUGUSTI

12 23 SEPTEMBER 2 SEPTEMBER

13 14 OKTOBER 23 SEPTEMBER

14 4 NOVEMBER 14 OKTOBER

15 25 NOVEMBER 4 NOVEMBER

16 16 DECEMBER 25 NOVEMBER

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

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2008
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

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS 
utfärdat intyg om specialistkompetens i
specifika ämnesområden, hundens och
kattens sjukdomar för:

• Elisabeth Hernblad, dermatologi
• Suzanne Gundler, kardiologi
• Maria Källberg, oftalmologi
• Titti Sjödahl-Essén, oftalmologi

SPECIALISTKOMPETENS

Födelsedagar i augusti 2008
TINA BORGSTRÖM, Gamleby, 50 år 
den 2/8
MAGNUS HÅÅRD, Axvall, 60 år 
den 4/8
CARITA LEVENIUS, Gävle, 50 år 
den 5/8
PIERRE NORDMARK, Borensberg, 60 år
den 6/8
LARS GARMER, Skara, 75 år den 8/8
KARIN BERNODT, Sigtuna, 50 år 
den 11/8

MARIANNE WINSÖ, Färjestaden, 50 år
den 13/8
KRISTINA HÖK, Siljansnäs, 70 år 
den 15/8
KENT PETTERSSON, Vännäs, 50 år 
den 16/8
HARRY PETTERSSON, Helsingborg, 75 år
den 19/8
ANDERS ENGVALL, Uppsala, 60 år 
den 20/8
LOTTA MÅNSBY, Nödinge, 50 år 
den 20/8
LARS STRÖMAN, Södertälje, 60 år 
den 26/8
SVEN ÖDMAN, Linköping, 50 år 
den 28/8
HANS-JÖRGEN NIELSEN, Bollebygd, 60 år
den 31/8

PERSONNOTISER

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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