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❘❙❚ ledare

Tack för mig!

ÖR SJU ÅR SEDAN skrev jag min första ledare som förbundsordförande.
Jag var då helt inställd på att helhjärtat verka som ordförande, men
bara under mandatperiodens två år. Sen blev det betydligt längre då

det fanns så många utmaningar och möjligheter. Stämningen i förbundet var
positiv och vi startade ett förändringsarbete där jag nyfiket ville fortsätta vara
med. Men allt har sin tid så nu vill jag lämna mitt uppdrag. Jag har mött för-
troende och positiv respons från medlemmarna och andra, som jag verkligen
vill tacka för. 

Internt har förbundsarbetet präglats av förändring och kvalitetssäkring.
Omorganisationen som föregicks av viss turbulens resulterade i en välbehöv -
lig förstärkning av bland annat företagande veterinärers frågor. Utan internt
samförstånd går det inte heller att med kraft verka externt för veterinärernas
intressen. Strategi- och policyarbete har varit centralt i både styrelsen och
fullmäktige. Dokumentation har varit viktig eftersom flera trotjänare på
kansliet och därmed deras ”goda minne” har gått i pension under de här
åren. Så småningom kunde förbundsledningen lyfta blicken och börja arbeta
mera externt på det sätt som vårt uppdrag rimligen påbjuder. Flera statliga
utredningar av för veterinärsektorn strategiska frågor har krävt mycket enga-
gemang och lobbying, ofta med ett gott gehör för våra synpunkter. Där har
SVFs nätverk och samverkan med andra aktörer varit betydelsefullt.

Det är med stolthet jag har företrätt den svenska veterinärkåren som är
seriös och kompetent, och står stark i en internationell jämförelse. I den
europeiska veterinärfederationen (FVE) anlitas svensk kompetens flitigt och
SVF har rejält inflytande. Veterinärsektorn påverkas mycket av EU-gemen-
samma regler inom t ex livsmedelssäkerhet, smittskydd, djurskydd m m.
Europaplattformen blir därför en allt viktigare väg för påverkan även hemma
i Sverige. I många frågor kan Europas veterinärer göra gemensam sak och
genom FVE driva dem med en ”europeisk veterinärröst”, som givetvis blir
starkare än om vi agerar ensamma. Där har vi ofta kunnat påverka våra kol-
leger i FVE. En av SVFs viktigaste frågor nu är antibiotikaresistensen där
tyvärr veterinärer i många länder (ännu) inte riktigt vill diskutera en restrik-
tivare antibiotikaanvändning. 

Inom EU lyfts veterinär kompetens numera till skyarna och dess betydelse
för både djur- och folkhälsa framhävs på ett exceptionellt sätt. Det är gläd-
jande men också förpliktigande. På nationell nivå ses paradoxalt nog ofta 
en motsatt trend mot en negligering av veterinärkompetens och splittring 
av veterinärväsendet. Att detta sker i en tid när hoten från djur- och livs -
medelsrelaterade sjukdomar hos människa duggar tätt är obegripligt och 
allvarligt. En viktig sak för veterinärerna att bevaka och motverka. Vårt
ansvar gentemot allmänheten är att se till att veterinär kompe-
tens får inflytande där den behövs. 

Att nu få lämna över ordförandeskapet till just Evamari 
Lewin känns mycket bra. Mina uppriktiga lyck önskningar 
till henne och SVFs fortsatta verksamhet! 

God Jul och Gott Nytt År! 

KARIN ÖSTENSSON

avgående förbundsordförande
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TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Snöglopp, blåst, mörker och kyla. Det 
är november och det är kongressdags. 
I Undervisningshuset lyser ljuset varmt
och välkomnande mot de 900 besökarna.

Kongressen är mötesplatsen för kun-
skap, försäljning, nöjen och information.
Samt lite kaffe och snabba kontakter
med förbipasserande gamla bekanta.
Alla har en sak gemensamt, att synas 
på kongressen.

TRADITIONSENLIGT hölls det årsmöte i Slotts -
bio grafen som inledning på arrangemanget. En
liten trogen skara medlemmar kom för att bli
informerade om årets verksamhet i SVF och få
tillfälle att syna de nya namn som nominerats
till styrelsen. Ingen av de tre nya namnen, Per
Michanek, Evamari Lewin eller JK Larsson,

Det gäller att synas på

KONGRESSEN

VETERINÄRKONGRESSEN 2009

Per Michanek, Evamari Lewin och JK Larsson kunde ta årsmötet med ro. 
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blev direkt ansatta med frågor. De kunde i
lugn och ro presentera sig själva och efter
mötets avslutning promenera vidare till Get
together-partyt på Stockholms Nation. 

Där var det desto mera drag. Fullsatt till
sista stolen och ett förväntansfullt sorl: hur
skulle  Boehringer-Ingelheim sköta sin ”pro-
duktinformation” i år? 

När Thomas Manske äntrade catwalken
iförd brun manchesterkavaj och en bunt pap-
per under armen såg middagsgästerna lite
snopna ut. Vad är det här, inget kul … bara
siffror? Men så illa var det naturligtvis inte.
Thomas slängde kavajen och så brakade det
lös med ”stripshow”, Bond-brudar och till
slut självaste 007 i egen hög person. Det gäl-
ler att synas och visa sin produkt – och det
var inte sanningspiller. 

ÅRETS KONGRESS med vidhängande arrange-
mang var välbesökt och varenda monterplats
var såld. 51 utställare slogs om uppmärksam -
heten med de ”vapen” som finns att ta till,
färg glada prylar, gratisprover och när kunden
stannat – verbal produktinformation.

Att synas rejält. Boehringer-Ingelheims Bond-show. ”Vi har en studie här som säger att nio hundar av tio blev hjälpta av 
att få … Nej, det här är för trist. Nu kör vi ordentlig produktinfo!” 
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Att synas direkt
Om man som Veterinärkongressens huvudsponsor har monter precis innanför
entrén ramlar folk bokstavligen in i den. Och är besökaren väl där så tar produkt -
demonstrationen omedelbart fart. 

Att synas på burk
Kan man inte locka med något annat får man ha
maskerad (ja, den var dålig). Hursomhelst, inlagd mask
föranledde en hel del frågor om parasitbehandlingar. Att synas eller dofta

”Vad är det här?” Studenterna Ida Lindgren och
Signe Tollig är nyfikna. Det handlar om en 
”wunder-dog”, en liten reklamgrej med doft à la
gammal raggarbil utrustad med wunderbaum. 

Att synas i rött 
Sysslar man med blodtester måste man självklart
vara klädd i rött. Eva Drott Hejdemar förevisar sin
portabla analysapparat. ”Även om den är otroligt
enkel att hantera säljer vi inte till vem som helst”,
förklarade hon med anledning av att många häst -
ägare själva gärna vill ta prover och analysera. 
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Att synas eller höras
Att träffa gamla kompisar och växla ett par ord till-
hör ett av kongressens stora nöjen. Norrlänningen
JK Larsson gjorde ett tappert försök i kaffekön att
värva Gotlands länsveterinär Torsten Jakobsson
som vikarierande banveterinär i Boden. 

Att inte synas i mörker 

Inte lätt att synas eller
höras när strömmen gått.
Precis när plenarsessionen
skulle börja slocknade allt.
Karin Östensson gjorde 
så gott hon kunde och
hälsade alla välkomna
trots avsaknad av ljus och
ljudanläggning. Efter en
stund var avbrottet fixat
och det vetenskapliga 
programmet kunde börja.

Att synas i grönt
Orion-gänget satsade på att synas med färg.
Ingen, absolut ingen, kunde und gå att lägga
märke till den nya gröna looken. 

Att synas med glädje
Marta Fjällström heter den student som fick ta emot
Husdjurssektionens pris för bästa examensarbete.
Sektionens ordförande Thomas Manske överlämnar
diplomet. 

Att synas till slut 
En röd tråd bestående av hundratals väskor vandrar
ut genom dörrarna. Det syns att kongressen är slut. 

Att synas lite grand 
Helen Loor, Anne Zedén Yverås och Lotta
Ternström Hofverberg från Jordbruksverket
stod inte på den mest synliga platsen, men
hade mängder av intresserade besökare som
ställde frågor om de nya behörighetsreglerna.
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Årets Veterinärkongress ägde rum
på SLU i Uppsala den 5–6 november
och bjöd på både ett vetenskapligt
smörgåsbord och socialt mingel.
Plenarsessionen ägnades åt dagens
och framtidens zoonosproblem,
men den största fortbildningssats-
ningen stod Smådjurssektionen för
med tre symposier på olika utbild-
ningsnivåer. Även de övriga av SVS
sektioner hade dock framgångsrikt
hittat ämnen som väckte stort
intresse bland besökarna.

Veterinärkongressen i SVS/SVFs regi är
numera en institution och den återkom-
mande mötesplatsen för landets veteri-
närer. Årets kongress utgjorde inget
undantag, där besökaren redan i entrén
till SLUs aula möttes av folkvimmel och
utställningsmontrar. Under kongressens
två mötesdagar registrerades drygt 900
besökare, vilket motsvarar nästan hälften
av landets yrkesverksamma veterinärkår.

Den inledande plenarsessionen ut -
gjor des i år av en zoonotisk trendspa-
ning, där EUs koncept ”One health”
avspeglades på den svenska hemmapla-
nen. ”One health” innebär ett tydlig -
görande av att djurs och människors
hälsa hänger ihop, och att human- och
veterinärmedicinen därför måste sam -
arbeta bättre. En som förstått detta var
Anders Lindberg, fd smittskyddsläkare i
Halland.

– Vi har en gemensam pool av mikro-
organismer, även om exposition långt -
ifrån alltid leder till kolonisation, infek-
tion eller ger upphov till synlig sjukdom.
Likheterna i läkarens och veterinärens
arbetssätt med infektionssjukdomar är
större än skillnaderna, konstaterade han.
Dock såg Anders Lindberg att det finns
en viss risk för begreppsförvirring.

– När veterinären pratar om ”besätt-
ning” undrar läkaren vilken båt patien-
ten jobbar på.

EXOTISKA ZOONOSER
Cecilia Trägårdh från Fågelkliniken,
Fågelmara, belyste de exotiska sällskaps-
djuren och deras zoonoser. Som veteri-
när är det inte ovanligt att stöta på fåg-
lar smittade med papegojsjuka, marsvin
och chinchilla med ringorm och reptiler
som utgör en potentiell smittkälla för
salmonella, konstaterade hon. För att
kunna bidra med rådgivning och eget
arbetsskydd krävs kunskaper om hur
sjukdomarna yttrar sig hos djuren,

En veterinärmedicinsk trend-
spaning med bredd och djup
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS OCH CHRISTINA AROSENIUS

VETERINÄRKONGRESSEN 2009

Veterinären Cecilia Trägårdh och läkaren Anders Lindberg åskådliggör ”One health”-
konceptet när de samtalar om zoonoser inför Veterinärkongressens plenarsession.

➤
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smittvägar, eventuella behandlingar och
förebyggande åtgärder. Cecilia Trä gårdh
visade bland annat en bild på en pape-
goja med uppsvälld konjunktiva, som
behandlats av en veterinär som en lokal
konjunktivit. I själva verket är det upp-
svällda ögat ett vanligt symtom på 
papegojsjuka. Veterinären måste kunna
uppmärksamma fågelägaren på smitt -
risken och ge råd om vad som sker vid
behandling av sjukdomen hos fåglar,
sade hon.

Maria Cedersmyg från Jordbruks -
verket berättade om vilka zoonotiska fri-
passagerare resande djur kan ta med sig.
Rabies är en sådan oönskad gäst, sjuk -
domen dödar fortfarande 30 000–70 000
personer varje år i världen. I Europa
finns rabies numera framför allt i de
östra delarna, medan västra Europa
inklusive Tyskland och Tjeckien är rabies-
fritt. Utformningen av EU-förordningen
om krav för att resa med sällskapsdjur
kopplas till rabiesförekomsten, och kra-
ven kommer därför att sänkas inom en
period om två till fem år, allteftersom
bekämpningen i Baltikum framskrider.
Förhandlingar pågår om hur införsel -
kraven av hundar och katter till Sverige
ska utformas efter 2011. Den svenska
rege ringen är beredd att släppa kravet på
rabiestitermätning men inte på avmask-
ning mot rävens dvärgbandmask, kon-
staterade Cedersmyg.

Klimatförändringen har även en vete-
rinärmedicinsk dimension, vilket Ann
Albihn från SVA belyste på ett tydligt
sätt. Vektorburna infektioner har ham-
nat i fokus när klimatförändringens
påverkan på sjukdomars epidemiologi
diskuterats, t ex Rift Valley feber och
visceral leishmaniasis som sprids med
svidknott respektive sandmyggor. Båda
är globalt spridda och risken för Europas
del för dessa två mycket alvarliga zoono-
ser har bedömts öka till följd av ett var-
mare klimat, berättade hon.

SMÅDJUR FÖR HELA SLANTEN
Specialsymposier
Smådjurssektionen hade satsat stort på
årets möte och arrangerade under första
dagen två och andra dagen tre parallella
symposier. De mer djupgående föreläs-
ningarna hade temat neurologi, och räk-
nades som kurs för dem som går specia-
listprogrammen. Sigitas Cizinauskas från
Finland och Frank Steffen från Schweiz
turades om att systematiskt gå igenom
grundläggande undersökningsteknik och
neurologiska syndrom hos hund och
katt. Ett av symposierna hölls dessutom
på avancerad nivå, riktat mot de mer
erfarna klinikerna.

För de besökare som var ute efter
aktuella vård- och behandlingsnormer
på ett bredare plan fanns det också
mycket att hämta.

Normgrupp och vaccinationsgrupp
Deltagarna i Smådjurssektionens Norm -
grupp gavs en möjlighet att presentera
sig själva och det arbete som görs i grup-
pen. Deras mål är att vara ett stöd för
den enskilda veterinären i det dagliga
arbetet genom att ta fram behandlings-
normer och informations underlag för
beslutsfattande. Gruppen träffas fyra till
fem gånger per år och arbetar med
”lagom stora” och generella frågeställ-
ningar som ingen annan in stans har
bedömts lämpligare att ta tag i. När
beslut tagits om en behandlingsnorm
läggs denna information ut på SVFs
hemsida. 

Ett antal frågor som gruppen behand-
lat presenterades av medlemmarna. Fråge -
ställningarna innefattade behandling av
huggormsbett, användning av bantnings -
preparat för viktminskning hos hund,
intygsskrivning, toraxröntgen vid juver-
tumörer hos tik, sedering av unga valpar
och rekommenderad kastrations ålder
för katt. Detaljer kring normerna finns
på hemsidan www.svf.se.

Därefter lämnade Jessica Ingman en
rapport från en annan av SVFs arbets-
grupper, vaccinationsgruppen. Den vac-
cinationspolicy som veterinärförbundet

➤

Klimatförändringen har även en veterinär-
medicinsk dimension, vilket Ann Albihn
från SVA belyste på ett tydligt sätt.

Sigitas Cizinauskas från Finland gick igenom
grundläggande undersökningsteknik och
neurologiska syndrom hos hund och katt.

Alexandra Vilén berättade om sitt arbete 
i gruppen för hygienfrågor och antibio -
tikaanvändning inom Federation of 
European Companion Animal Veterinary
Associations (FECAVA). 
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tidigare tagit fram befinner sig nu under
uppdatering. Man har bland annat funnit
att det är dålig överensstämmelse mellan
Fass vet, rekommendationer i andra län-
der och olika referensgrupper vad gäller
grundvaccination av hund och katt.

Hygienrutiner och antibiotikapolicy
Hela fredagens generella smådjurssym-
posium ägnades dels åt hygienrutiner
inom djursjukvården, en delrapport från
det pågående initiativärendet för att ta
fram en hygienpolicy för kliniker och
djursjuk hus, dels åt att rapportera om
den just avslutade uppdateringen av
antibiotikapolicyn för smådjur.

Under ledning av moderator Katinka
Odhelius från Regiondjursjukhuset
Ströms holm lotsades den stora gruppen
åhörare först igenom de hygieniska frå-
gorna. Alexandra Vilén gav en rapport
om hur Sverige arbetar på europeisk nivå
genom deltagande i FECAVA, the Fede -
ration of European Companion Animal
Veterinary Associations (www.fecava.org),
där Smådjursektionen genom Alexandra
är en aktiv medlem. Hon är medlem i en
arbetsgrupp för hygienfrågor och anti -
biotikaanvändning i veterinärpraktik, en

grupp som startat på svenskt initiativ.
Inom Europa saknas i stor utsträckning
denna typ av riktlinjer för smådjursvete-
rinärer. Man hoppas kunna presentera
sitt arbete vid nästa kongress 2010. 

Ulrika Windahl gjorde en genomgång
av vad hygiengruppen hittills kommit
fram till. Att ta fram en policy visade sig
vara svårare än man trott, det är ett multi -
faktoriellt problem att hålla god hygien.
Det visade sig också att det inte var helt
lätt att kommunicera med läkarna i
dessa frågor. Det är dock nödvändigt
med goda hygienrutiner om man vill ge
en god djursjukvård. Efter att ha lyssnat
på Ulrikas detaljerade genomgång och
sett bilderna på vilka hygienfällor som
finns på sjukhus och kliniker, inser man
vilken stor fråga detta är för dem som
ansvarar för städrutinerna.

Hygiensessionen avslutades med att
Margareta Wellander redogjorde för hur
Regiondjursjukhuset Bagarmossen in fört
och tillämpar sina hygienrutiner som en
följd av att MRSA (meticillinresistenta
Staphylococcus aureus) påvisades hos några
patienter för två år sedan. Margareta
Wellander redovisade också bakgrunden
till SVFs nya antibiotika policy för

smådjur. Ursprungspolicyn antogs av
full mäktige 2002 och redan då beslöts
att den skulle uppdateras vid behov, ett
arbete som nu utförts mycket på grund
av problematiken med MRSA-fallen.
Från publiken framfördes önskemål om
en tryckt version av den revi derade poli-
cyn, som bäst kunde spridas genom
utskick med Svensk Veterinär tidning. Så
kommer också att ske under början av
2010.

HÄST OCH FÖRSÖKSDJUR
Nu var det inte bara smådjursveterinä-
rerna som hade något att hämta på kon-
gressen. Liksom tidigare år hade även
Hästsektionen, Husdjurssektionen, Livs-
medelssektionen och Försöksdjurs sek -
tio nen ordnat egna intressanta symposier.

Hästföreläsningarna fokuserade under
mötets första dag på lokala och regionala
bedövningstekniker. Mark Senior från
veterinärhögskolan i Liverpool gjorde ett
”hästjobb” när han under hela symposie -
dagen gav en kunnig och lättbegriplig
genomgång av ämnet. Stora hörsalen på
”Loftet” ovanför SLUs matsal var fylld
tills symposiet slutade sent på eftermid-
dagen, ett betyg så gott som något. ➤

Mark Senior från veterinärhögskolan i Liverpool gjorde ett ”hästjobb” när han under en hel dag gick igenom lokala och regionala 
bedövningstekniker på häst.
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Mark Senior hade också på ett föredöm-
ligt sätt sammanfattat sina föredrag i
kongresskompendiet, så att alla dose -
rings rekommendationer och andra hand-
 fasta råd gick lätt att hitta även i skrift.
Den andra mötesdagens hästsymposium
koncentrerade sig på provtagning i fält,
också det ett praktiskt inriktat ämne.
Experter från SLU och SVA beskrev prov-
 tagningsrutiner för en mängd kliniska
situationer, där allt från typ av prover till
felkällor och begränsningar diskuterades.

Även på försöksdjurssymposiet ägnade
man sig under den första dagen åt smärta
och smärtlindring. Görel Nyman från
SLU och Ole Frykman från Region djur -
sjukhuset i Strömsholm gjorde en upp -
skattad genomgång av smärtbedömning
för hund och katt, ett ämne som inte ens
de erfarna mötesdeltagarna kände sig
säkra på. Med hjälp av trådlösa fjärrkon-
troller testades åhörarna direkt på sin
bedömningsförmåga. Föreläsarna visade
filmer på kliniska fall med olika typer av
smärta, och gav efter den interaktiva
omröstningen ett ”facit” på hur ont dju-
ret hade, mätt i en tiogradig skala. För
många av fallen blev det en stor sprid-
ning mellan de röstande deltagarnas upp-
 fattning om graden av smärta. Generellt
sett undervärderades smärtan i flertalet

fall, jämfört med vad den kliniska
undersökningen och liknande tillstånd
hos människor indikerade. En tänkvärd
slutsats både för närvarande försöksdjurs -
veterinärer och för smådjurskolleger
som smugit sig in salen.

LANTBRUKARENS MEDSPELARE 
På husdjurssidan var det inte mindre
aktuella och tänkvärda inslag, när Espen
Jakobsen från Danmark pratade om nya
insatsområden för den praktiserande
veterinären och Gunnar Johansson från
Svenska Djurhälsovården gav den senaste
informationen kring vaccination mot
galtlukt.

Jakobsen är veterinär rådgivare inom
mjölknäringen i Danmark. Han under-
strök att utvecklingen mot färre och
större besättningar är otvetydig, och att
veterinären måste anpassa sig till den
situationen. Även om en stor mängd
data om enskilda kor och hela besätt-
ningen snart blir tillgänglig genom
moderna analyssystem, är veterinären
fortfarande hänvisad till traditionella
bedömningsparametrar som ketonkrop-
par, pH i kornas urin och djurens
kropps  kondition. Veterinären måste bli
lantbrukarens medspelare och hjälpa till
att tolka befintliga och nya data så att

bonden kan fatta rätt beslut i rätt tid,
menade han.

Gunnar Johansson var inne på samma
linje när han beskrev diskussionerna om
immunkastration. Den svenska näringen
har valt att avvakta pågående försök 
med smärtlindring, lokalbedövning och
immunkastration, berättade han. Lant -
bruksnäringen vill ha praktiskt funge-
rande lösningar av frågan som ger ett så
bra djurskydd som möjligt för grisen
och till rimliga kostnader. Detta är en
position som delas av Svenska Djur -
hälso vården, sade Johansson.

ZOONOSER OCH ANDRA SMITTOR
Livsmedelssymposiet fokuserade på
Listeria monocytogenes som orsak till livs-
medelsburen smitta hos människor.
Michael Landry från jordbruksministe-
riet i Kanada pratade om utredningen
och hanteringen av ett listeriosutbrott i
sitt hemland 2008. Sveriges egen expert
på området, Wilhelm Tham från Öre bro
universitet, kompletterade med redo  -
görelser av utbrott av human listerios
under ett halvt sekel i Sverige. De senaste
årens svenska utbrott härstammar ofta
från gravad och kallrökt lax. Dessa pro-
dukter säljs kylförvarade och vakuum-
förpackade, vilket utgör en optimal miljö
för den fakultativt anaeroba, psykro  trofa
organismen Listeria. Wilhelm Tham
talade om listerios som en ”man-made
disease”.

Under kongressens andra dag anord-
nade Husdjurs- och Livsmedels sek tio -
nerna i samverkan ett symposium om
aktuella ”zoonos-snackisar”. Arve Lund
från Vete ri nærinstitutet i Norge upp -
manade sina svenska kolleger att ”göra
av med eländet ringorm”. Norska staten
har till skillnad från den svenska satsat
stora pengar på att utrota ringorm
genom vaccination, och till stor del 
lyckats. Prioritering från myndigheterna
är enda sättet att få en effektiv bekämp-
ning, menade Lund. I samma symposium
passade Christina Greko från SVA på att
i sitt föredrag påpeka att antibiotikaresi-
stens också är en zoonos. 

AKTUELLA INSLAG
De aktuella inslagen slutligen utgjordes
av senaste nytt från myndigheter och
organisationer som vill nå ut till den

➤

Espen Jakobsen underströk att utvecklingen mot färre och större besättningar är 
otvetydig, och att veterinären måste anpassa sig till den situationen.
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svenska veterinärkåren. Inslagen pågick
vid sidan om det ordinarie programmet,

och rönte tidvis stort intresse. Så fylldes
t ex salen när Lotta Ternström Hofver -
berg från Jordbruksverket pratade om
konsekvenser i praktiken av nya legiti-
mationsyrken och behörigheter inom
djursjukvården. Hon underströk att de
legitimerade djursjukskötare som dyker
upp efter årsskiftet inte är ”miniveteri-
närer”, utan väl definierade yrkesperso-
ner med eget ansvar. Hon klargjorde
också att efter årsskiftet är det bara legi-
timerade humantandläkare med god-
kännande av Jordbruksverket som utan-
för veterinäryrket får behandla djurtän-
der. De idag förekommande ”hästtand-
läkarna” med skiftande bakgrund och
erfarenhet får därmed inte längre verka
som djurhälsopersonal.

Ett annat välbesökt aktuellt inslag var
när Gunilla Hallgren från SVA redogjorde
för utbrottet av mjältbrand i Halland
2008. Många frågade sig varför så

många djur (tio stycken) dog innan dia-
gnosen ställdes. Gunilla Hallgren berät-
tade att bidragande orsaker var en aty-
pisk symtombild och ruttet obduktions -
material. Idag är dock medvetenheten
om mjältbrand som en möjlig sjukdoms-
orsak högre hos svenska veterinärer,
konstaterade hon. Detta visar sig bland
annat genom att SVA nu får in betydligt
fler prover med mjältbrandsfrågeställ-
ning än innan utbrottet förra året.

Listan på intressanta och lärorika
föredrag under veterinärkongressen kan
göras lång, och alla kan inte refereras
här. Deltagarna verkade dock nöjda med
de kunskaper och kontakter som för-
medlats under kongressdagarna. För den
som missade tillställningen finns ett väl-
matat kompendium att köpa från veteri-
närförbundets kansli, vilket kanske kan
ge bakgrundsfakta inför nästa års stora
sammankomst. Samma tid, samma plats. 

Intresset var stort när Lotta Ternström
Hofverberg från Jordbruksverket pratade
om konsekvenser av nya legitimations -
yrken och behörigheter inom djursjuk -
vården.
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Feline odontoclastic resorptive 
lesions (FORL) är en smärtsam och
mycket vanlig tandsjukdom hos
katt. Sjukdomens etiologi är, trots
stora forskningsinsatser, ännu inte
klarlagd. Sjukdomen kan följakt li-
 gen inte förebyggas. Flertalet FORL-
patienter kan dock göras smärtfria
genom adekvat diagnostik följd av
korrekt tandkirurgisk behandling.

INLEDNING
FORL är en av de vanligaste förekom-
mande tandsjukdomarna hos katt. Sjuk -
domen börjar på rotnivå med mikro -
skopisk rotresorption. Rotresorptionen
följs oftast av benankyloser (9). Ibland
blir rotresorptionen och ankyloserna så
omfattande att all normal rotstruktur
försvinner. Hos många katter ses lesioner
i cement-emaljgränsen. Hålet fylls ofta
av granulationsvävnad. När FORL-lesio-
ner uppstår i cement-emaljgränsen ses
ett hål i tanden. Genom hålet kommer
nervvävnaden i pulpan i direktkontakt
med munhålan. Med tiden destrueras
mer och mer tandvävnad av odontoklas-
terna som utlinjerar lesionen. I slutstadiet
lossnar kronan (5).

Etiologin till FORL är idag okänd.
Sjukdomen kan därför inte förebyggas.
Behandlingen syftar istället till att göra
katten smärtfri. Smärtfrihet uppnås
genom att förbindelsen mellan munhåla
och nerv i pulpan tas bort, antingen
genom extraktion av hela tanden eller
genom kronamputation åtföljd av för-

slutning av gingiva. Valet av extraktion
eller amputation grundas på rotens radio-
 logiska utseende (5).

Studier av domesticerade katter visar
en prevalens av FORL mellan 28,5 och
67 procent (3, 7, 11, 13). I en svensk
studie av slumpmässigt utvalda, domes -
ticerade katter påvisades FORL hos 32
procent av de undersökta katterna.
Prevalensensen ökade med stigande
ålder hos katterna (13). Sjukdomen har
även påvisats, men i lägre omfattning,
hos vilda katter. I studier av vilda kattdjur
(gepard, leopard, vildkatt, afrikansk lo,

och lejon) var prevalensen 14–16 pro-
cent (14, 17). I en studie av kattskelett
från vikingatiden uppvisade endast en av
28 katter äldre än fem år en misstänkt
FORL-lesion (15). Förutom hos katt
har odontoklastiska resorptiva lesioner
diagnostiserats hos hund, människa, gris,
råtta och mus (5).

SYMTOM
Katter som lider av FORL kan visa en
rad symtom. De kan ha svårt att tugga,
gnissla tänder eller tappa mat. Vid mun -
inspektion kan i anslutning till drabbade
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FIGUR 1. Katt med FORL som saknar 307 och har slemhinneinväxt på 308. De tänder som
man oftast ser FORL-förändringar på är 307 och 407 (P3 i underkäken).
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tänder ibland ses en hyperplastisk och/
eller hyperemisk gingiva. Kraftig tand -
sten på enstaka tänder, avsaknad av tän-
der samt gingiva som fläckvis växer in i
tanden kan också vara symtom på FORL.
Vissa förändringar sitter under den
hyperplastiska gingivan och kan bara
upptäckas med hjälp av en undersök-
ningssond (så kallad explorer). Tand för -
ändringarna sitter vanligtvis på utsidan
av premolarerna i övergången mellan
tand och gingiva. Ibland misstas furka-
tionen (mellanrummet mellan rötterna
hos flerrotiga tänder) för en resorptiv 
lesion. Hos katter som har parodontit
leder käkbensförlusten till att furkatio-
nen upplevs som ett ”hål”. De resorptiva
lesionerna har, till skillnad från FORL-
lesioner, oftast vassa kanter. Furkations -
området är dock ett ställe där FORL
oftast påvisas. Dentalröntgen kan ibland
vara nödvändig för att skilja en furka-
tion från FORL (2). De tänder som man
oftast ser FORL-förändringar på är 307
och 407 (P3 i underkäken) (10) (Figur
1). Katter saknar P1 och P2. P3 är så -
ledes den mest rostrala premolaren i
underkäken.

Många katter har uppenbart ont av
sin emalj- och dentinresorption. Aptit är
en dålig indikator på tandsmärta. Många
katter äter snabbt och mycket trots
tandsmärtor. Vanliga symtom på tand-
värk är snarare att katten tappar mat när
den tuggar, att den gnisslar tänder när
den äter samt att den har mycket tand -
sten på vissa tänder och ingen på andra.
På osederad katt kan misstänkta lesioner
undersökas med en tops eller en tand -
sticka. Om lesionen ömmar utlöses en
tuggreflex. En del katter kan dock upp-
visa en tuggreflex trots att de har kliniskt
och radiologiskt friska tänder. Det pålit-
ligaste sättet att ta reda på om tandför-
ändringar är smärtande är därför att
undersöka emaljskador med en under-
sökningssond på sederad katt (2).
FORL-förändringar som ses på röntgen
men som inte syns vid en klinisk under-
sökning kan, om de inte smärtar, lämnas
för klinisk och radiologisk monitorering
(8). Erfarenhet från människor med
resorptiva lesioner talar för att FORL
endast lokaliserad på rotnivå inte är
smärtsam (5) men det finns inga studier
på katt som bekräftar detta.

KLASSIFICERING OCH GRADERING
Det finns flera sätt att gradera och dela
in resorption. Den kliniskt mest bety-
delsefulla är indelningen i typ I- och typ
II-resorption (6). Vid typ I-resorption ses
defekter i tandens hårdvävnad (cement,
dentin, emalj), men katten har en intakt
periodontalspalt (Figur 2). Periodon tal -

spalten är utrymmet mellan roten och
alveolarbenet som på röntgen ses som en
oavbruten rand runt tandroten. Perio -
don talspalten utfylls av bindvävstrådar.
Bindvävens uppgift är att hålla fast tan-
den i rothålan samtidigt som den ger
tanden en viss rörlighet. Typ I-resorp-
tion är vanlig hos katter som lider av

➤

FIGUR 2. Röntgenbild av katt med typ I-FORL. Vid typ I-resorption ses defekter i tandens
hårdvävnad (cement, dentin, emalj), men katten har en intakt periodontalspalt.

FIGUR 3. Röntgenbild av katt med typ II-FORL. Vid typ II-resorption finns ingen intakt 
periodontalspalt.
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parodontit. Behandlingen består av att
angripna tänder extraheras. Om kron -
amputation utförs på en tand med typ I-
resorption utvecklar katten ofta en
rotspetsabscess runt den kvarlämnade
roten (6).

Vid typ II-resorption finns ingen intakt
periodontalspalt (Figur 3). Ankylos och
resorption har istället lett till att bind-
vävshinnan och roten resorberats samti-
digt som käkben vuxit in i rothålan (5).
När man behandlar tänder med typ II-
resorption är kronamputation en kor-
rekt åtgärd. Eftersom tanden inte längre
har någon rot, är extraktion omöjlig att
utföra. Flerrotiga tänder kan uppvisa typ
I-resorption på en rot och typ II-resorp-
tion på en annan (4).

RÖNTGEN
Enligt AVDCs (American Veterinary
Dental College) norm ska alla katter
som uppvisar FORL-förändring på
någon tand få alla tänder röntgade (1).
En studie visade att FORL-lesioner
påvisade med röntgen missats hos 8,7
procent av de undersökta katterna vid
en klinisk undersökning (18). Strål -
mäng den vid dentalröntgen är liten.
Dessutom tar det sällan mer än tio
minuter att utföra en radiologisk under-
sökning av alla tänder om den som rönt-

gar är van. Röntgen är nödvändig för att
särskilja tänder som kan behandlas med
kronamputation från tänder som måste
extraheras (5). Genom att röntga alla
tänder fås således ett bättre informations -
underlag, så att djurägaren kan upplysas
om vilka tänder som är angripna på rot-
nivå och därför bör hållas under nog-
grann uppsikt.

BEHANDLING
Kronamputation
Kronamputation är en teknik som även
används på människor (12). Tekniken är
densamma oavsett djurslag. Kronampu -
ta tion är den vanligaste åtgärden vid typ
II-FORL. Om röntgen visar att rötterna
på en angripen tand inte kan extraheras
på grund av benankyloser, är korrekt be -
handling att utföra en kronamputation.

Vid kronamputation görs ett avlast-
ningssnitt eller en lambå. Lambån bör
ha en bred bas för att inte gå i nekros.
Operatören måste ha god kännedom om
var nerver och kärl mynnar i käkarna så
att dessa inte skadas. Tanden amputeras
med hjälp av ett höghastighetsvinkel-
stycke (så kallad high speed) med vat-
tenkyld borr. Vassa kanter jämnas till
och gingivan försluts med ett resorber-
bart suturmaterial. Hela kronan måste
avlägsnas, eventuella rotrester ska för-

sänkas så de ligger under (apicalt) omgi-
vande käkben (4).

Kronamputation är kontraindicerat
om katten lider av stomatit eller paro-
dontit (5) (Figur 4).

Extraktion
För att minimera skador på käkbenet
utförs extraktion genom att rötterna
separeras med hjälp av en vattenkyld
hög hastighetsborr. Även extraktion av
tänder som har kraftig förankring i käk-
benet utförs med fördel via lambå.
Några millimeter av det buckala käkbe-
net avlägsnas med hjälp av en låghastig-
hetsborr (så kallad low speed), rötterna
extraheras och lambån försluts. Extrak -
tion ska följas upp med postoperativ
röntgen. Efter korrekt utförd extraktion
via lambå ses vanligtvis snabb och smärt-
fri läkning.

Hygien
Alla kirurgiska ingrepp i munhålan
(såsom t ex extraktioner och lambåer)
ska föregås av noggrann mekanisk ren-
göring med tandstensinstrument (så kal-
lad ”scaler”) och desinficering med klor-
hexidinlösning för oralt bruk (t ex
Corsodyl eller Hexarinse). Patienten ska
vara intuberad och uppkopplad till nar-
kosapparat. Genom intubering och upp-
koppling undviks aspiration av debris
och aerosol från ”scaling” och borrning.
Vattenkylning av borren är obligatorisk
vid borrning. När rengöring, desinfice -
ring och kylning sköts korrekt är kom-
plikationer ovanliga. Det finns således
ingen anledning att använda antibiotika
vid behandling av FORL.

Smärtlindring
Preoperativ smärtlindring utgörs lämp -
ligen av en opioidagonist eller möjligen
en partiell opioidagonist. NSAID ger
god analgesi i kombination med opioid -
agonister och bör användas till de
FORL-patienter där kontraindikationer
saknas (16). Om katten har svårt att äta
efter kirurgi i munhålan kan utfodringen
bestå av en flytande högkaloridiet (16).

Uppföljning
Tänder med ankyloser men med intakta
kronor som inte är ömma behöver inte
åtgärdas, men ska övervakas (8). Djur -
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FIGUR 4. Röntgenbild av katt som lider av grav parodontit men inte har några FORL-lesio-
ner. Kronamputation är kontraindicerat om katten lider av stomatit eller parodontit.
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ägaren bör också informeras om vilka
tänder som är drabbade så att dessa tän-
der kan hållas under uppsikt.

SAMMANFATTNING
Enligt tillgänglig litteratur och den kun-
skap som idag finns kring FORL består
korrekt handläggning av FORL hos katt
i att:

– Undersöka samtliga tänder (även
under fria gingiva) med en undersök-
ningssond på sederad katt.

– Om katten visar smärta vid tand-
sondering eller om det finns emaljför-
ändringar på någon tand, röntga samt -
liga tänder.

– Inför kirurgisk åtgärd i munnen
utföra mekanisk rengöring och desinfi-
cering.

– När röntgen visar intakt periodon-
tal spalt runt FORL-angripen tand,
extra hera hela tanden.

– När röntgen visar att tandroten
vuxit samman med käkbenet på FORL-
angripen tand, utföra kronamputation.

– Regelbundet undersöka kvarvarande
tänder hos katt med FORL.

DISKUSSION
Eftersom FORL-behandling inte ersätts
av många försäkringsbolag måste djur -
ägaren ofta själv stå för hela kostnaden.
Om katten är tydligt påverkad av sina
FORL-lesioner och djurägaren inte har
råd med behandling, kan avlivning
ibland vara enda sättet att få slut på kat-
tens lidande. Katter som lider av sjuk -
domar som riskerar att förvärras genom
en längre narkos (t ex njurproblem) är
inte heller självklara kandidater för en
omfattande FORL-behandling.

Det kan ibland vara svårt att avgöra
om FORL-angripna tänder som inte
besvärar katten ska avlägsnas eller läm-
nas. I vissa situationer är det bättre att
avlägsna alla angripna tänder så att kat-
ten inte behöver sövas igen inom en snar
framtid. Å andra sidan är det vanligt
med partiell rotresorption utan kronför-
ändringar på 304 och 404 (canintänderna
i underkäken). Extraktion av dessa tän-
der kan lätt resultera i käkfrakturer om
rötterna är partiellt ankyloserade och
bör således undvikas om katten inte är
besvärad av förändringarna.

FORL-patienter blir lätt nedkylda

både på grund av en relativt lång anestesi
och på grund av kylvattnet från borrar
och ultraljud. Det är viktigt att tempera-
turen övervakas och att tillskottsvärme
används. Intra- och postoperativ smärt-
lindring är värdefulla komplement till
den preoperativa smärtlindringen som
tagits upp tidigare. Nervblockader ger
effektiv intraoperativ smärtlindring.
Nerv blockader ska dock endast utföras
av välutbildad personal, då fellagda
blockader kan orsaka permanenta nerv -
skador. 

Infiltrationsanalgesi kan vara ett bra
komplement till generell analgesi. Om
båda sidor av munnen lokalbedövas kan
katten tappa känseln i tungan vilket i
värsta fall kan leda till bitskador i tungan.
Katter som lokalbedövats på båda sidor i
munnen måste alltså övervakas mycket
noga postoperativt. Om FORL-ingrep-
pen är korrekt utförda är meloxicam i
två dagar vanligtvis tillräcklig smärtlind-
ring. Katter som inte tolererar NSAID
kan smärtlindras med buprenorfin eller
fentanylplåster. Återhämtning och läk-
ning underlättas om katten får flytande
föda i två dagar postoperativt och där -
efter mjukmat första veckan.

SUMMARY
Treatment of FORL
FORL, Feline odontoclastic resorptive
lesions, is a common and often painful
dental disease in cats. Studies show a
prevalence ranging from 28,5 to 67 %.
Prevalence increases with age. Despite
plentiful research the etiology of FORL
remains unclear. Consequently there is
no preventive therapy. In order to make
cats suffering from FORL pain free a
correct diagnosis and treatment is re -
quired. Correct diagnosis is achieved
through a thorough clinical examination
combined with a full mouth intraoral
dental X-ray examination.

The goal of the clinical examination is
to find lesions and to determine whether
they are painful or not. The goal of the
radiographic examination is to discern
ankylotic roots (Type II resorption)
from nonankylotic roots (Type I resorp-
tion). Type I resorption is commonly
seen in cats suffering from concommital
parodontitis and FORL.

Non-smarting FORL affected teeth

commonly show root resorption with
no, or little, crown resorption. Non-
smarting teeth may be left without treat-
ment but they should be monitored
every six months. Smarting FORL affec-
ted teeth need to be either crown ampu-
tated or extracted. If teeth exhibit Type I
resorption they must be extracted, if
they exhibit Type II resorption they may
be treated by coronal amputation. The
latter is quicker and easier to perform
than extraction if roots are ankylotic.

When either amputation or extrac-
tion is performed, the risks for compli-
cations are minimized through:

– The administration of adequate pre-
and postoperative analgesia.

– The use of inhalation anesthesia (to
avoid aspiration of dental debris and
plaque aerosol).

– Preoperative scaling and disinfection.
– The use of water cooled burs and

scalers.
– Closure of periosteal flaps using

resorbable, monofil sutures.
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I tre artiklar i Svensk Veterinär -
tidning lämnas en redogörelse för
de biverkningar som rapporterats
till Läkemedelsverket av landets
vete rinärer under 2007 och 2008. 
I de tidigare artiklarna har biverk-
ningarna hos häst, nöt, svin, får,
get och hund beskrivits. Före -
liggande artikel beskriver biverk-
ningarna hos katt och reaktioner
hos människa på veterinärmedi -
cin ska preparat. Tre rapporter som 
rör kanin och en rapport som rör
marsvin ingår också i redogörelsen.

KATT
Vaccinationsbiverkningar
De flesta rapporterna för katt gäller vac-
cinationsbiverkningar. Det framgår av
Tabell 1 att de flesta rapporterna rör 
Nobivac Tricat vet, följt av Felocell CVR
vet, Purevax RCP och Fel-O-Vax PCT.
För de vacciner där statistik finns till-
gänglig var incidensen 0,4–1,4 rapporter
per 10 000 vaccindoser. Biverkningar har
rapporterats både för vuxna katter av
olika åldrar och för kattungar (från första
vaccinationen). I några fall drabbades
flera kattungar i samma kull. Det fram-
går att könsfördelningen för rapporterna
är relativt jämn.  

Både raskatter och huskatter finns
med i materialet (Tabell 2). För de katt-
raser för vilka det kommit in mer än en
rapport har en uppskattning gjorts av 

det relativa antalet biverkningsrapporter
per kattras (baserat på stamboksregistret 
hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund
(SVERAK)). Det framgår att för de 
aktuella raserna (norsk skogkatt, ragdoll,
maine coon, brittisk korthår och perser)
ses inga stora skillnader i antal rapporter
i förhållande till antalet registrerade katter.

I Tabell 1 ges en översikt av de biverk-
ningssymtom som rapporterats. Det kan
ses att både tidsperioderna efter vaccina-
tionerna till dess att de första symtomen
uppträdde och symtomens duration i de
flesta rapporterna var mer än tolv tim-
mar, men i båda fallen finns stora varia-
tioner. Den enskilda katten kan ha visat
ett eller flera av de symtom som anges i
Tabell 1. Hos en del katter sågs en kort
stund efter vaccinationerna akuta reak-
tioner med nedsatt allmäntillstånd,
kräkningar och diarré. Andra symtom
som rapporterades var feber, svullnad i
huvudet, slöhet/trötthet, klåda, frossa
och urti karia. Hos några katter rapporte-
rades lokala reaktioner på injektionsplat-
serna i form av sår, abscess, rodnad och/
eller hårlöshet.

Ledpåverkan
Flera katter som vaccinerades med
Nobivac Tricat vet och Felocell CVR vet
rea gerade efter någon dag – en vecka
med tecken på artrit (hälta, stela rörelser,
svårigheter att gå, ofta i kombination
med feber). Symtomen gick över på ett
par dagar upp till cirka en vecka. Det
finns i den tidigare svenska biverknings-
rapporteringen flera meddelanden om

sådana reaktioner. Det är känt att en del
stammar av felint calicivirus har en pre-
dilektion för leder och att vaccination
med attenuerat levande calicivirus kan ge
poly artrit med hälta och ledsmärtor (1,
2) (Figur 1). Nobivac Tricat vet och Felo -
cell CVR vet, för vilka sådana reaktio ner
rapporterades, innehåller attenuerat
levande calicivirus, medan Purevax RCP
och Fel-O-Vax PCT, för vilka inga sådana
reaktioner rapporterades, innehåller in ak-
ti  verade caliciviruskomponenter.

Anafylaktisk chock
Fem av de rapporterade biverkningarna
har klassificerats som anafylaktisk chock.
En av dessa katter (huskatt, 3,5 år, hona)
fick efter vaccination med Nobivac
Rabies vet akut diarré. Den blev sedan
medvetslös och en blödning sågs genom
nosen. Intensivbehandling gavs, med
bland annat adrenalin, kortison och
dropp in  travenöst, men katten dog. En
annan katt (huskatt, 9 år, hona) fick
inom en minut efter en vaccination med
Felocell CVR andningsproblem med
lungödem och fradga genom munnen.
Den gavs kortison och syre men den dog
inom en timme. En tredje katt (ragdoll,
2 år, hona) kräktes ca en timme efter
vaccination med Nobivac Tricat vet och
den fick därefter en akut blodblandad
diarré och blev kraftigt allmänpåverkad
med takykardi och bleka slemhinnor.
Den behandlades med kortison och
dropp in travenöst. Den blev långsamt
bättre och var efter två dagar helt åter-
ställd. Ytterligare en katt (ragdoll, 2,5 år,
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hane) fick efter vaccination med
Nobivac Tricat vet kraftigt sänkt allmän-
tillstånd med kräkning, diarré, svag puls
och undertemperatur. Den chockbe-
handlades med kortison och dropp intra-
venöst, blev långsamt bättre och var
återställd efter ca ett dygn. Det femte
fallet rör en katt (maine coon, 1 år,
hona) som inom tio minuter efter vacci-
nation med Nobicav Tricat vet +
Nobivac Rabies vet började kräkas.
Katten fick sedan rinnande diarré, taky-
kardi och dyspné samt kraftig undertem-
peratur. Den intensivbehandlades med
bland annat kortison och vätska intra -
venöst samt klenbuterol (mot bronko-

konstriktion) och atropin (mot salive -
ring) och en värmedyna sattes in. Efter
ett par timmar började katten långsamt
återhämta sig och den var återställd efter
ca två dygn.

Övriga vaccinationsbiverkningar
En kattunge tillhörande en kull kattungar
som hittades i dåligt skick, men som
matades och avmaskades och återhämtade
sig, vaccinerades för första gången med
Purevax RCP, mot kattpest (parvovi-
rus/panleukopenivirus) och kattsnuva
(rinotrakeitvirus och calicivirus). Den
revaccinerades sedan en månad senare
med samma vaccin. Efter ytterligare en

månad fick katten en luftvägsinfektion
med feber, anorexi och diarré och blev
dehydrerad. Blodprov visade en uttalad
leukopeni (särskilt neutropenin var
mycket kraftig). Avföringsprov var posi-
tivt för parvovirus.

Vaccinationsbiverkningar kan yttra
sig i form av lokala eller systemiska reak-
tioner och vara immunologiskt eller
icke-immunologiskt betingade. Som
orsak till de systemiska reaktionerna
anges främst svar från immunsystemet.
Andra orsaker kan vara vaccinvirulens
till följd av replikering av virus från
levande modifierade vacciner och adju-
vanstoxicitet. Bristande vaccineffekt före-

➤

Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS KATT UNDER 2007 OCH 2008.

a Antal rapporter per 10 000 vaccindoser.
b Siffrorna anger antalet katter som visade de angivna symtomen. Hos en del katter sågs mer än ett symtom. 
c Licenspreparat innehållande avdödade panleukopeni-, calici- och rinotrakeitvirus. 

Vaccin

Nobivac Tricat vet

Felocell CVR vet

Purevax RCP

Fel-O-Vax PCTc

Nobivac Rabies vet

Fevaxyn Pentofel

Nobivac Rabies vet +
Nobivac Tricat vet

Nobivac Rabies vet +
Purevax RCPCh

Rabisin vet/
Nobivac Rabies vet

Summa

Tid till första 
symtom

15 min–3 tim: 4 st
3–12 tim: 2 st
>12 tim: 7 st

<15 min: 2 st
>12 tim: 9 st

15 min–3 tim: 1 st
3–12 tim: 2 st
>12 tim: 2 st

15 min–3 tim: 4 st
3–12 tim: 1 st

a) <15 minuter
b) någon dag

någon dag

<15 minuter 

2 dagar

ett år efter senaste
vaccinationen  

<15 min: 4 st
15 min–3 tim: 9 st
3–12 tim: 5 st
>12 tim: 22 st

Symtomens
duration

1–3 tim: 2 st
3–12 tim: 1 st
>12 tim: 10 st

<1 tim: 1 st
3–12 tim: 2 st
>12 tim: 8 st

1–3 tim: 1 st
>12 tim: 4 st

>12 tim: 5 st

a) några timmar
b) 1 månad

1 månad

2 dygn

1 månad

<1 tim: 1 st
1–3 tim: 6 st
3–12 tim: 4 st
>12 tim: 29 st

Symtomb

anafylaktisk chock: 2 st
artrit/hälta: 4 st
feber: 3 st
reaktion på inj.pl.: 3 st
svullnad i huvudet: 1 st

anafylaktisk chock: 1 st
artrit/hälta: 9 st
feber: 3 st
slöhet/trötthet: 2 st

svullnad i huvudet: 1 st
reaktion på inj.pl.: 1 st
slöhet/trötthet: 2 st
bristande effekt: 1 st

slöhet/trötthet: 5 st
svullnad i huvudet: 1 st

a) anafylaktisk chock (dog)
b) rodnad och hårlöshet på injektionsplatsen

stor förhårdnad på injektionsplatsen

anafylaktisk chock

rodnad och hårlöshet på injektionsplatsen

fibrosarkom

kräkning: 1 st
klåda: 1 st
apati: 1 st
diarré: 1 st

frossa: 1 st
klåda: 1 st
urtikaria: 1 st

feber: 2 st 
diarrè: 1 st 
kräkning: 1 st
snuva: 1 st

diarré: 1 st
feber: 1 st

Antal rapporter
2007 2008

6 7

7 4

4 2

5

2               

1

1

1

1

21 20

Incidensa

0,5

1,4

0,4

-

-

-

-

-

-

Ålder: 8–12 v: 13 st, 
13–17 v: 3 st, 1 år: 6 st, 
2 år: 6 st, 3 år: 4 st,
4 år: 2 st, 5 år: 2 st, 9 år: 
2 st, 12 år: 2 st, okänd: 1 st.

Kön: Hona: 13 st.
Honkastrat: 3 st.
Hane: 8 st.
Hankastrat: 10 st.
Okänd: 7 st.
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kommer ibland. En tänkbar orsak är att
djuret har ett nedsatt immunförsvar med
bristande förmåga att bilda antikroppar.
Unga djur kan ha kvar antikroppar från
modern som inaktiverar vaccinviruset
(Figur 2). Ytterligare en möjlighet är ett
defekt vaccin.

Fibrosarkom
Det finns en rapport om en katt som
drabbades av fibrosarkom som utgick
från platsen i nackregionen där katten
flera gånger vaccinerats. Katten (en hus-
katt, 12 år, kastrerad hane) hade vacci-
nerats i nacken med Rabisin vet en gång
årligen i sju år. Den åttonde gången vac-
cinerades katten med Nobivac Rabies vet.
Ägaren observerade i anslutning till
detta en knöl i nacken. Katten visades
upp för veterinär ca ett år senare och
opererades då. Patologisk-anatomisk dia-
gnos (PAD): fibrosarkom. Katten opere-
rades ytterligare två gånger för recidiv.
Den avlivades ca ett år efter den första
operationen på grund av kraftig invasiv
växt i nackmuskulaturen. 

Flera fall av vaccinassocierade fibro-
sarkom hos katt har anmälts i den tidi-
gare svenska biverkningsrapporteringen.
Man antar att vaccininjektioner hos 
katt kan ge upphov till granulomatösa
reaktioner, som kan leda till maligna
transformationer av fibroblaster eller
myofibroblaster, vilket i sin tur kan ge
upphov till fibrosarkom. Det anses att

induktion av dessa tumörer kan fram-
kallas efter subkutana eller intramusku-
lära injektioner till katter även av andra
läkemedel som ger en inflammation på
injektionsplatsen. Också trauma skulle
kunna framkalla en sådan tumörbild-
ning. Risken att injektionsplatsrelaterade

fibrosarkom ska framkallas är låg (stor-
leksordning 1 sarkom per 10 000 katter),
men den anses öka med antalet injektio-
ner som ges på samma ställe (3, 4, 5).

Antiparasitära medel 
Det finns tre rapporter för Stronghold
spot-on (selamektin). I ett fall meddelas
att en katt vid två tillfällen blev ”groggy”
i ca två dagar efter behandlingarna. I ett
annat fall sågs en hårlös fläck på platsen
för Stronghold-appliceringen. I det tredje
fallet sågs först en hårlös fläck i nacken
på appliceringsplatsen. Den spred sig
sedan upp på huvudet och så småningom
tappade katten underpäls på stora delar
av kroppen. Prov på ringorm var nega-
tivt. Katten var pigg och åt bra. Det är
oklart hur symtomen är relaterade till
Stronghold-behandlingen. Selamektin
är en makrocyklisk lakton. I de fall där
man får neurologiska biverkningar antas
effekterna framkallas genom en verkan
på GABA-reglerade Cl--jonkanaler i
CNS. 

I två rapporter meddelas att katter
som behandlades med Profender spot-
on (emodepsid + prazikvantel) fick hår-
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FIGUR 1. Det är känt att en del stammar av felint calicivirus har en predilektion för leder
och att vaccination med attenuerat levande calicivirus kan ge polyartrit med hälta och
ledsmärtor.
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Tabell 2. KATTRASER FÖR VILKA VACCINATIONSBIVERKNINGAR RAPPORTERATS UNDER 2007 OCH 2008.

Ras Antal rapporter Antal rapporter relaterat till 
antalet registrerade kattera

Norsk skogkatt 6 3,8
Ragdoll 4 4.8
Maine coon 3 4,7
Perser 3 2,2
Brittisk korthår 2 3,6
Huskatt 15 -

Abessinier, Europé,  1 rapport -
Exotic, Helig birma, per kattras
Orientalisk korthår, 
Siames, Somali, 
Sphynx  

a Antal rapporter, delat med det genomsnittliga årliga antalet katter av respektive ras som 
registrerats i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) under den senaste tioårsperioden, 
multiplicerat med 1000.
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lösa fläckar på appliceringsplatserna. En
annan katt fick ett sår i nacken efter en
Profender-behandling.

För Frontline spot-on (fipronil) finns
en rapport om en katt som inom ett
dygn efter behandlingen fick kramper
som gradvis avtog. Den fick sedan skak-
ningar och ticks men blev därefter grad-
vis bättre. En annan katt som fick en
droppe Frontline i vardera örat mot oto-
dektes reagerade efter 1,5 timmar med
darrningar/skakningar som sedan tilltog
och övergick i kraftig tremor. Öronen
spolades rena och katten fick diazepam
och blev då långsamt bättre. För Front -
line spot-on finns även två rapporter om
vätskande sår i nacken på applicerings -
platserna. Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera med -
delanden om biverkningar av fipronil
hos katt, främst i form av CNS-symtom.

I en rapport meddelas att en kattunge
(650 g) som fick en halv tablett Drontal
vet (pyrantel + prazikvantel), vilket är 
en ca fyra gånger för stor dos, efter en
timme fick kräkningar och diarré. Den
blev slöare under kvällen. På morgonen
var den i koma med nystagmus och dog
på förmiddagen. Det finns två medde-

landen om att katter fick svårt att styra
kroppen/raglade efter behandling med
Drontal vet. En katt som fick Droncit
vet injektionsvätska (prazikvantel) fick
efter ett par timmar kramper och dog. I
en rapport meddelas att två kattungar
(ca 12 veckor) som avmaskades med
Axilur vet (fenbendazol) i två dagar blev
sjuka med kräkningar och nedsatt all-
mäntillstånd. Den ena kattungen dog ca
tolv timmar efter den sista behandlingen.
Den andra avlivades i dålig kondition
efter ca två dagar. Bensimidazoler, såsom
fenbendazol, har generellt en låg toxici-
tet. Det finns dock rapporter i Sverige
om att enstaka katter kan vara känsliga
för fenbendazol.

Permetrinförgiftningar
Det finns 15 meddelanden om katter
som av djurägare av misstag behandlats
med Exspot vet spot-on lösning (perme-
trin), som är registrerat mot fästingar,
loppor, löss och mjällkvalster hos hund.
Preparatet får inte ges till katt, vilket
anges på förpackningen och i produkt -
resumén. Katter som får Exspot vet rea-
gerar med neurologiska symtom i form
av kramper och ataxi. I de nu aktuella

fallen dog sju av katterna. I de andra fal-
len återhämtade sig katterna efter bland
annat schamponering, tvättning med
disk medel och behandling med diaze-
pam, tiopental och fenemal. I en rapport
meddelas att en katt på morgonen hitta-
des med kramper efter att ha sovit under
natten tillsammans med en hund som
föregående dag behandlats med Exspot
vet (Figur 3). Då katten och hunden sov
ihop brukade de slicka varandra. Katten
behandlades med fenemal, diazepam
och kortison och återhämtade sig inom
två dagar. 

Pyretroider, såsom permetrin, verkar
hos artropoder genom att öppna spän-
nings beroende natriumjonkanaler i ner-
ver, vilket leder till neuronal membran-
depolarisering. Det är troligt att den
neurotoxicitet man får hos katt beror på
att permetrin efter hudabsorption ger
effekter på neuronala funktioner enligt
en liknande mekanism som hos artropo-
derna. Pyretroider är syntetiska derivat
av pyretriner, som förekommer naturligt
i krysantemumblomman Chrysanthe mum
cinerariaefolium (där de gemensamt kal-
las pyretrum). Pyretroiderna är liksom
pyretrinerna estrar av pyretrumsyra eller
krysantemumsyra och olika alkoholer
(en ester är en reaktionsprodukt mellan
en syra och en alkohol). De metaboliseras
i kroppen av esterasenzymer, som bryter
esterbindningen, och av cytokrom P450-
enzymer, som ger hydroxylerade meta-
boliter. De metaboliter som bildas är
mindre toxiska än ursprungssubstanserna,
dvs det är en detoxifiering. 

Det är inte klarlagt varför permetrin
är mer toxiskt för katt än för hund, men
en möjlig orsak kan vara att katter är
dåliga på att metabolisera substansen.
Det är välkänt att katter har en låg nivå av
enzymet glukuronsyratransferas i levern
och att de därför har en bristande för-
måga att bilda glukuronsyrametabo liter
(konjugat) av olika substanser. För per-
metrins toxicitet har detta dock troligen
ingen avgörande betydelse eftersom den
konjugering som kan ske med glukuron-
syra kommer efter det att den initiala
detoxifieringen har ägt rum (på det sätt
som beskrivs här). En annan möjlighet
till katters känslighet för permetrin kan
vara att substansen lätt penetrerar huden.
Även här saknas dock ännu undersök-

➤

FIGUR 2. Bristande vaccineffekt förekommer ibland. Unga djur kan ha kvar antikroppar
från modern som inaktiverar vaccinviruset.
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ningar. Allmänt kan sägas att det finns få
studier som rör perkutan absorption av
läkemedel och andra substanser hos katt
liksom hos andra husdjur. Det finns ett
behov av flera undersökningar kring
denna fråga eftersom nyttjandet av epi-
dermal administrering vid veterinärme-
dicinsk terapi ökar. 

NSAID
Det finns en rapport rörande en katt
som vid behandling av en cystit gavs tol-
fenaminsyra (Tolfedin vet tabletter) i fem
dagar. Två dagar efter avslutad behand-
ling slutade katten äta, den drack dåligt,
började kräkas och blev sedan apatisk.
Peritonit misstänktes och provlaparatomi
visade ett perforerande ulkus (ca 1 cm i
diameter) i pylorusregionen i magen.
Katten opererades, men den hämtade sig
inte och avlivades. En annan katt som
gavs meloxikam (Metacam oral suspen-
sion) i samband med behandling av en
hälta fick efter ett par dagar blodig
avföring, bleka slemhinnor och kraftigt
sänkt allmäntillstånd. Veterinären miss-
tänkte sår i mag-tarmslemhinnan och
katten avlivades i dålig kondition. Det
är välkänt att NSAID hos olika djurslag,
inkluderande katt, kan ge gastrointesti-
nala ulcerationer och erosioner. I en rap-

port meddelas att en katt fick en reaktion
i nacken (en knöl som utvecklades till en
nekros) efter injektion av Tolfedin vet.

En katt behandlades mot en osteo-
artrit med Cartrophen vet (natriumpen-
to sanpolysulfat) injektionslösning subku-
 tant. Efter den tredje injektionen började
det blöda rikligt från injektionsstället
och detta slutade inte, trots förband, för-
rän efter sju till åtta timmar. Natrium -
pentosanpolysulfat har en antikoagula-
torisk effekt, vilket kan härledas till att
substansen delar en del av de biologiska
egenskaper som ägs av endogena sura
poly sackarider, såsom heparin. Det anges
i Fass vet att injektion av Cartrophen vet
kan ge en ökad blödningsbenägenhet
under åtta timmar efter injektion även
vid terapeutisk dos.

Tyreostatika
Det finns fem rapporter för katter 
som drabbats av hudaffektioner efter
behandling med tiamazol (Felimazol vet
– registrerat för katt, eller Thacapzol –
humanpreparat) mot hypertyreoidism.
En av katterna fick utslag i huvudet efter
ett par veckors Felimazol-behandling.
Katten gavs då i stället Thacapzol men
den fick även då hudutslag. Då denna
behandling avbröts läkte utslagen i huvu-

det ut (katten fick i stället som terapi
mot hypertyreoidismen en behandling
med radioaktiv jod (I-131)). Hos en
annan katt sågs efter ett par veckors
behandling med Felimazol vet klåda,
alo peki och ulcererad hud på huvud,
öron och hals. Behandlingen avbröts
och katten genomgick en tyroidektomi
varvid huden läkte ut. En katt som fick
Thacapzol reagerade efter tre veckors
behandling med svullnad, urtikaria och
sår i huvudet. Symtomen försvann efter
det att katten behandlades med kortison
och Thacapzol sattes ut. En annan katt
fick efter fem dagars Thacapzol-behand-
ling intensiv klåda i huvudet och där -
efter stora vätskande sår kring huvud och
hals. Behandlingen avbröts och katten
fick kortison varvid såren började läka
ut. En rapport rör en katt som utan pro-
blem stått på Thacapzol mot hyperty -
reoidism under ca två år. Då ett byte
skedde till Felimazol vet började katten
dra bort hårtussar från sidorna av krop-
pen troligen på grund av klåda. Katten
fick då i stället åter Thacapzol varvid
beteendet försvann och pälsen växte ut
igen. 

Det framgår av beskrivningarna att
Felimazol vet och Thacapzol kan ge lik-
nade hudbiverkningar hos katt. Det är
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FIGUR 3. I en rapport meddelas att en katt på morgonen hittades med kramper efter att ha sovit under natten tillsammans med en hund
som föregående dag behandlats med Exspot vet. 
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oklart varför i ett av fallen katten reage-
rade på Felimazol vet men inte på
Thacapzol. Hos en annan katt som
behandlades med Felimazol vet sågs
efter en månad anorexi, ikterus, leuko-
peni och hemolytisk anemi. Katten gavs
kortison och antibiotika och återhämtade
sig. Det anges i Fass vet att Felimazol vet
kan ge ett antal biverkningar, bland
annat hematologiska abnormiteter samt
svår klåda och avskavning på huvud och
hals. I human-FASS anges att leukocyo-
peni samt urtikaria och exantem är van-
liga biverkningar vid Thacapzol-terapi
hos människa.

Nervsystemet
Det finns en rapport om en katt som
dog efter sövning med Domitor vet
(medetomidin) och Ketaminol vet (keta -
min) i samband med en kastration. En
annan katt sederades inför en kastration
med Domitor vet och den gavs sedan
lokalbedövning med mepivakain (Carbo-
cain) i testiklarna. Efter ca tio minuter
reagerade katten med kramper och bra-
dykardi. Injektion av Antisedan vet och
artificiell andning och hjärtmassage gav
inget resultat och katten dog. I ett annat
fall blev en katt mycket dålig men åter-
hämtade sig efter medetomidin-ketamin-
anestesi vid kastration. En katt som
sederades med dexmedetomidin (Dex -
do mitor) reagerade med kraftiga kram-
per. Dessa gick över efter att katten fått
Antisedan vet + Stesolid. En annan katt
(kastrerad hane) sederades med Dex -
domitor inför en cystocentes (aspiration
av urin med kanyl genom bukväggen)
på grund av stopp i uretra. Den gavs
därefter en injektion av Baytril vet
(enrofloxacin) och skickades hem. Efter
1,5 timmar ringde djurägaren och med-
delade att katten hade dött. En stor hår-
lös fläck i nacken sågs hos en katt som
fått Domitor vet, Torbugesic och Meta -
cam vet i samband med en operation.
Det är välkänt att komplikationer kan
inträffa hos katt, liksom hos andra
djurslag, i samband med sedering och
anestesi, även när detta sker lege artis.

Övrigt
Hos en kattunge som i tre behandlings -
omgångar fick itrakonazol (Sporonax)
mot en dermatofytos sågs ca en vecka

efter den sista behandlingen diarré och
den blev sedan mycket dålig och avliva-
des. Obduktion visade en centrilobulär
levernekros som bedömdes vara toxiskt
betingad. Det är oklart om skadan är
relaterad till Sporonax-behandlingen.
Hos en katt som fick Bimoxyl vet (ampi-
cillin) rapporterades en lokal reaktion på
injektionsstället.

En katt (6 månader) som gavs
medroxi  progesteron (Perlutex vet) för
uppskjutande av brunst fick efter fyra
veckobehandlingar en kraftig juversvull-
nad och ett fuktande juvereksem. Efter
beslut om injektion av Alizin vet (agle-
priston) födde katten döda kattungar.
Juverproblemen avtog därefter.

En djurägare ville ha en kull kattungar
efter en katt som hade en diagnostiserad
pyometra. Katten behandlades därför
under två dagar i följd med Alizin vet
injektionsvätska (aglepriston). I sam-
band med detta inleddes även en tre-
veckorsbehandling med Baytril vet
tabletter (enrofloxacin). Katten började
löpa och parades då en vecka av Baytril-
behandlingen återstod. Den födde sedan
fem ungar varav två hade tarmarna utan-
för, en hade navelbråck och två var

intakta. Vad gäller Baytril vet anges det i
Fass vet att det endast finns begränsade
studier av behandling under dräktighet
och att negativa effekter på foster inte
helt kan uteslutas.

En rapport rör en katt som under
behandling med ciklosporin (Atopica
vet) mot en atopisk allergi drabbades av
två minutlånga krampanfall. En katt
fick i samband med den första injektio-
nen vid en IMMUCEPT-hyposensibili-
sering intensiva kräkningar under 5–10
minuter. En katt som av en djurägare fick
ett FLEET lavemang (mineraloljebaserat
laxativum) mot en misstänkt förstopp-
ning blev loj, vinglig och från varande,
men den repade sig så småningom.

KANIN
En kanin gavs Dexdomitor (dexmedeto-
midin) + Ketaminol (ketamin) + Xylo cain
(lidokain) inför en kastration. Efter att
fått Atipamezol vet (antisedan) fick
kaninen ett normalt uppvaknande, men
efter 30 minuter ringde djurägaren och
meddelade att den hade dött. Hos en
kanin som vaccinerades mot myxomatos
(vaccin: Cunivak Myxo) och akut hepa-
tit (rabbit haemorrhagic disease) (vaccin:

➤

FIGUR 4. Hos en kanin som vaccinerades mot myxomatos och akut hepatit sågs en miss-
tänkt biverkan med nedsatt allmäntillstånd och svullnad i skrotalregionen.
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Cunivak RHD) sågs en misstänkt biver-
kan med nedsatt allmäntillstånd och
svullnad i skrotalregionen (Figur 4). En
kanin som fick Eusaprim oral suspen-
sion (sulfametoxazol + trimetoprim) blev
efter ett par timmar apatisk och livlös.
Den återhämtade sig sedan långsamt.

MARSVIN
Ett marsvin som fick två droppar
Stronghold spot-on (selamektin) mot löss
blev efter behandlingen dålig och dog.

REAKTIONER HOS MÄNNISKA
Det finns sex rapporter om biverkningar
hos människa som exponerats för veteri-
närmedicinska preparat. En rapport rör
en djurskötare som av misstag stack sig i
en tumme då hon skulle ge en injektion
Domitor vet (medetomidin) till en katt.
Tummen blev domnad och något vitare
än den andra tummen. Efter lunchuppe-
hållet kändes tummen bättre och hon
fortsatte att arbeta på eftermiddagen. 

I en rapport meddelas att en person
som fick Somulose (sekobarbital + cin-
kokain) på en hand i samband med
avlivning av en häst började känna sig
dålig och fick en stickande känsla på
tungan. Medicinsk undersökning visade
dock ingen skada och det hela gick bra. 

En rapport rör en veterinär som i
samband med profylaktisk behandling
av en nötbesättning med Imizol (imido-
karb, licenspreparat) mot babesios (piro-
plasmos) spillde lite av preparatet på
huden och då inte märkte att det kom in
lite under en handske, där det blev kvar
någon timme (Figur 5). Då detta upp-
dagades tvättades händerna noggrant
med diskmedel. Veterinären kände sig
dock illamående och hade lätta buk -
smärtor. Detta fortsatte under kvällen
och natten. Veterinären var inte helt
återställd dagen därpå men kunde ändå
gå till arbetet. En medicinsk undersök-
ning visade inget onormalt. Det är känt
att imidokarb hämmar acetylkolinesteras,
vilket kan ge upphov till kolinerga sym-
tom. Det anges i produktresumén att man
vid arbete med Imizol ska använda
skyddskläder (t ex icke-permeabla hand -
skar) och om man känner tecken på
kolinerga symtom ska man ta kontakt
med medicinsk expertis.

I en rapport meddelas att ett ett år

gammalt barn sågs hålla i ett Scalibor-
halsband (deltametrin). Mamman tvät-
tade barnets händer men nästa dag var
händerna svullna och barnet hade även
urtikaria i ansiktet. Barnet behandlades
på sjukhus för allergi med Betapred
(beta metason). Tillbaka i hemmet visade
barnet åter allergi och togs då igen till
sjukhus för antiallergiterapi. En annan
rapport rör en djurägare som satte på
Scalibor-halsband på sina två hundar,
som sedan sov tillsamman med henne.
Efter några timmar kände djurägaren
krypningar i muskulaturen och kvällen
därpå blev hon illamående. Halsbanden
togs då av hundarna och djurägaren blev
snabbt återställd.  

En rapport rör en djurägare som
schamponerade sin hund med Malaseb
schampo, som används mot mykoser
(svampinfektioner). Det innehåller som
aktiva ingredienser klorhexidin och miko-
 nazol (en azolförening som liknar itrako-
nazol (Itrafungol vet)). Djuräga ren fick
sveda på händerna, vilket antogs bero på
allergi.

AVSLUTNING
Rapporteringen av läkemedelsbiverk-
ningar innebär möjligheter att upptäcka
nya biverkningar hos djur och att bevaka
kända negativa läkemedelseffekter. Man
bör vara extra observant på nya preparat
under de första åren efter introduktio-
nen. Det finns för veterinärer, liksom för
viss personal inom human hälso- och
sjukvård, en författningsmässig skyldig-
het att rapportera vissa biverkningar. För
veterinärer anges detta i Läkemedels ver -
kets författningssamling LVFS 2006:4,
11 § enligt följande: ”Veterinärer skall
till Läkemedelsverket snarast rapportera
samtliga allvarliga biverkningar hos djur,
samtliga biverkningar hos människor
samt sådana biverkningar som synes öka
i frekvens hos djur. Rapporterings skyl -
digheten omfattar förutom biverkningar
av veterinärmedicinska läkemedel även
motsvarande biverkningar avseende
human läkemedel i veterinärmedicinsk
användning”.

Det är av stort värde att de negativa
läkemedelsreaktioner som ses anmäls.
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FIGUR 5. En rapport rör en veterinär som i samband med profylaktisk behandling av en
nötbesättning med Imizol mot babesios (piroplasmos) spillde lite av preparatet på huden.
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Rapporteringen bör ske redan vid miss-
tanke om biverkan. Jag vill tacka alla
kolleger som har skickat in biverknings-
rapporter.

SUMMARY
Adverse reactions in cats and reactions
in humans to veterinary drugs reported
in Sweden during 2007 and 2008
The article describes adverse reactions in
cats and adverse reactions in humans to

drugs registered for use in animals repor-
ted by Swedish veterinarians during
2007 and 2008. In cats negative effects
of vaccines were the most frequently
reported adverse reactions. Examples of
other drugs which were reported to cause
negative effects in cats are anti -parasitic
agents, non-steroidal anti-in flammatory
drugs (NSAID) and thyreostatics. There
were several reports of serious intoxica-
tions (including deaths) in cats, which

were given permethrin (Exspot vet spot-
on) by the animal owners. This drug,
which is a pyrethroid insecticide, is only
registered for dogs. There were 6 reports
of adverse events in humans exposed 
to veterinary drugs, i e Domitor vet
(medetomidine), Somulose (secobarbi-
tal + cinchocaine), Imizol (imidocarb),
Mala seb shampoo (chlorhexidine +
miconazole) and Scalibor collar for dogs
(deltamethrin) (two reports).
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Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 59

FIGUR 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

En sexårig hund uppvisade ökat bukomfång
och tilltagande flåsighet under två veckors 
tid. Fallet är insänt av Djursjukhuset Albano,
Rinkebyvägen 23, 182 36 Danderyd. Svaret 
är skrivet av Anna Tidholm.

S:t Bernhardshund, hane, sex år
ANAMNES: Hunden hade sedan två veckor uppvisat
ökat bukomfång, ökad flåsighet och minskad aptit.
Symtomen hade successivt tilltagit under denna tid.

STATUS: Hunden flåsade under hela undersökningen
och hade måttlig dyspné. Vid hjärtauskultation hör-
des ett lindrigt blåsljud och en hög och oregelbunden
hjärtfrekvens. Buken kändes skvalpig.

EKG: Se Figur 1.

Bristande rapportering om
sjuklighet i kodatabas 

❘❙❚ Få djur är så noggrant registrerade som
mjölkkor, men det finns brister i registre -
ringen av sjukdom och veterinärbehand-
lingar i den svenska kodatabasen. Det
visade agronom Marie Jansson Mörk i 
en avhandling från SLU den 23 oktober.

Veterinärbehandlingar är en viktig del 
i branschorganisationen Svensk Mjölks
stora kodatabas och uppgifterna i denna
databas ligger till grund för rådgivning,
avelsvärdering, statistik och forskning.

Marie Jansson Mörk har i ett samarbete
med nära 300 lantbrukare undersökt hur
stor del av mjölkkornas sjuklighet som
verkligen registreras i databasen och var 
i registreringskedjan bortfallet sker. När
hon jämförde djurägarnas kopior av vete -
rinärjournaler med vad som senare fanns
registrerat i kodatabasen visade det sig 
att ca 25 procent av behandlingarna aldrig
registrerades av veterinären. Bortfallet var
större bland privatpraktiserande veterinä-
rer än bland statsanställda distriktsveteri-
närer.

Genom att låta djurägare föra egna jour-
 naler över all sjuklighet i besättningarna
kunde Marie Jansson Mörk också skapa
sig en bild av hur ofta veterinär tillkallades
vid olika sjukdomar. I studien veterinär -

behandlades t ex 90 procent av alla kalv-
ningsförlamningar och 78 procent av 
juverinflammationerna, men bara 53 pro-
cent av fallen av hosta.  ■

❘ ❙❚ noterat

Ny adress? Ny e-post? Ny
arbetsgivare? Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet om
du flyttat, bytt arbete, bytt namn
eller fått ny e-postadress. Ring eller
skriv till Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm, 
tel: 08-545 558 20, fax: 545 558 39,
e-post: office@svf.se
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NEWCASTLESJUKA
En besättning med slaktkycklingföräldrar kon-
staterades vara smittade av Newcastlesjuka i
början av november. Ingen ökad dödlighet eller
andra typiska symtom såsom diarré, centralner-
vösa störningar eller respiratoriska besvär sågs
bland djuren. De symtom som observerades var
en kraftigt minskande äggproduktion samtidigt
som andelen defekta, bleka och tunnskaliga ägg
ökade. Efter smittförklaring har de 20 000 dju-
ren avlivats och sanering av anläggningen har
på börjats. Jordbruksverket har upprättat skydds-
och övervakningszoner runt den smittade an lägg-
ningen. Inom zonerna råder bland annat besöks-
förbud i fjäderfäbesättningar, restriktioner vid
förflyttningar av levande fåglar och kläckägg
samt förbud mot utställningar och liknande där
fåglar sammanförs. 

MRSA & ESBL
Under hösten rapporterades två nya fall av
meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
hos häst i Mälardalen. Koagulas posi tiva stafylo-
kocker som är meticillinresistenta är anmäl-
ningspliktiga sedan 2008. Dessa isolat tillhörde
samma variant av MRSA dvs samma spa-typ
som tidigare rapporterats hos häst i Sverige.
Totalt har vi sedan december 2007 haft tio fall. 

Sedan juni 2009 har fem fall av ESBL
(”extended spectrum beta-lactamases”) rappor-

terats hos Klebsiella pneumoniae och Escherichia
coli från häst. Med ESBL menas gramnegativa
bakterier som producerar enzym som bryter
ned tredje generationens cefalosporiner, t ex
ceftiofur. ESBL är anmälningspliktig hos män-
niska och där har förekomsten ökat dramatiskt
under de senaste åren. Internationellt finns det
infektioner med ESBL-bildande bakterier som

❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar den här gången om Newcastlesjuka,

MRSA, ESBL, bluetongue samt en mjältbrandsmiss-

tanke. Epizteln är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och

Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Davidsson och

Helena Ohlsson, SVA och Anna Tubbin, Jordbruksverket.

Under hösten rapporterades två nya fall av meticillinresistenta Staphylococcus 
aureus (MRSA) hos häst i Mälardalen.
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inte går att behandla med dagens moderna
antibiotika. 

Det är viktigt att motverka spridningen av
multiresistenta bakterier på djursjukhus, stute-
rier och andra stallar genom att minska anti -
biotikaanvändningen, öka provtagningen och
skärpa hygienen. För att fallen ska hittas så
tidigt som möjligt måste prover tas oftare från
sår- och hudinfektioner. Särskilt viktigt är det
att infektioner som utan framgång behandlats
med antibiotika provtas. Basala hygienrutiner
bör upprättas och följas, som exempelvis hand-
tvätt vid synlig smuts på händerna, att använda
sprit för handdesinfektion före och efter varje
patient och att infekterade djur inte har kon-
takt med icke-infekterade.

VEKTORFRI PERIOD FÖR BLUETONGUE
Efter svidknottsinventering av SVA har Jord -
bruksverket beslutat att det från den 1 novem-
ber råder vektorfri period i Sverige. Nu är de
blodsugande svidknotten (Culicoides spp) som
sprider bluetongue inte längre aktiva och såle-
des kan ingen smittspridning ske. 

I praktiken innebär den vektorfria perioden
att mottagliga djur kan flyttas ut från restrik-
tionsområde för bluetongue efter provtagning.
Under vektorperioden är det enbart vaccinerade
djur som kan transporteras ut ur dessa områ-
den. Efter årsskiftet blir det också tillåtet att
föra ut vissa idisslare utan provtagning under
vektorfri säsong. 

Bluetongueläget är fortsatt bra både natio-
nellt och i resten av Europa. Inom EU har man
nu ökat hopp om att vaccinationerna kan utrota
sjukdomen vilket hela tiden har varit målet
med Sveriges bekämpningsprogram. I enlighet
med EU-reglerna kan man friförklara ett blue-
tonguesmittat område efter att man kan bevisa

avsaknad av viruscirkulation under två vektor-
säsonger. I Sverige har man som mål att kunna
lyfta restriktionerna hösten 2010.

Vaccinationen av nötkreatursbesättningar är
nu i full gång och i skrivande stund har man
utfört cirka 120 000 vaccinationer av de 1,1
miljoner som ska göras under vaccinationskam-
panjens andra omgång.

MISSTANKE OM MJÄLTBRAND HOS HUND
Mjältbrand är en akut bakteriell infektionssjuk-
dom som kan drabba samtliga däggdjur in -
klusive människa. Djurslagens känslighet för
infektionen varierar dock. Nöt, får, häst och get
är känsligast medan svin, hund och katt är
mindre känsliga. 

Det senast konstaterade mjältbrandsutbrottet
i Sverige var i en nötkreatursbesättning i Var -
 berg december 2008, men under oktober 2009
hanterades en misstanke om mjältbrand hos
hund av SVA och Jordbruksverket.

En vuxen, hittills frisk, hanhund av schäfer -
typ hittades död på morgonen i en pöl av blod
och med blod runt mun och nos. Djuret remit-
terades till SVA för obduktion. På obduktions -
bordet iakttogs en akut blodig inflammation i
mag- och tarmkanalen samt förekomst av blöd-
ningar i flera inre organ (lunga, mellangärde,
hjärna, hjärnhinnor, hjärta, mjälte, njurar och
kroppsmuskulatur). I noshåla, mat- och luft-
strupe, bronker, lungor och i mag-tarmkanalen
återfanns rikligt med okoagulerat blod. Vid
direkt utstryk från blodet iakttogs stavar och spo-
rer och sammantaget med den makroskopiska
bilden gjorde detta att mjältbrandsmisstanke
inte kunde uteslutas. Proverna kompletterades
med bakteriologisk odling samt PCR-under-
sökning men båda dessa visade negativt resultat
och misstanken kunde avskrivas.  ■

■ ■  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.

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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➤

När Karin Östensson sade ja till att
bli ordförande i Sveriges Veterinär -
förbund gjorde hon det utifrån
förutsättningen ”fyllnadsval två år”.
När hon lämnar posten som för-
bundsordförande har det gått sju
år. Sju händelserika år. 

VETERINÄRTIDNINGEN träffar Karin över
ärt sop pa och pannkaka i gamla ”Gallan”
på Ultuna. Det är ingen idé att försöka
sitta i hennes nuvarande arbetsrum på
SLU, det står ouppackade flyttkartonger
mest överallt.

– Jag har helt enkelt inte haft tid och
det är inte första flytten här i huset. Men
det blir nog bra när det är färdigt, rum-
met är ljust och trevligt, säger Karin. 

Vi som arbetat med Karin Östensson
vet att tid är en ständig bristvara för
denna arbetsmyra som framför allt vill få
saker gjorda. Helst bums. Att få mail
avsända 02.34 från Karin är helt normalt.
Merparten av dygnets alla timmar kan
användas. Hur orkar hon?

– Min livlina är yoga och maken
Sören. Utan Sören hade det aldrig gått
att genomföra de här åren som ordfö-
rande. Jag arbetar som en gammaldags
distriktsveterinär. Sören har ställt upp på
ett otroligt sätt och aldrig ifrågasatt att
jag arbetar så mycket. På ett sätt har det
nog varit skönt för honom också. När
jag kommer hem och börjar ”ska vi göra
det här, och det här, och det här …” ser
jag att han tänker ”kan inte du åka och
jobba igen …”, säger Karin och avslöjar
en framträdande del av sin personlighet.
Det ska gå framåt, helst hela tiden. 

SJU HÄNDELSERIKA ÅR säger du. Vad är
det som har hänt? 

– Internt är det stora självklart för-

bundets omorganisation. När jag började
var jag både ordförande och kanslichef
vilket inte var någon hundraprocentig

”Det har varit sju spännande år,
framtiden är lika spännande”
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Glada miner utanför ”Gallan”. Karin Östensson tycker att de sju år hon varit ord förande i
SVF har varit händelserika …
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➤ lösning. År 2005 anställdes Per Carlsson
och vi fick renodlad kanslichef och eko-
nom i honom. Det gjorde att jag kunde
lägga fokus på förbundets verksamhet.
De första åren ägnades mycket tid åt att
tillsammans med styrelsen strukturera
upp förbundsarbetet. Det blev väldigt
internt men var nödvändigt. Då varande
styrelsen var ett mycket starkt stöd för
mig som ny ordförande. Många varnade
mig för att bli ordförande med hänvis-
ning till den turbulens som rådde mel-
lan de olika blocken inom SVF, men
responsen från medlemmarna var så
positiv när den nya organisationen började
ta form att jag absolut ville fullfölja arbe-
tet, säger Karin.

– Framför allt kände jag att de små
egenföretagarna måste bli mycket bättre
”omhänder tagna” på ett naturligt sätt
och känna att deras frågor också hör
hemma i SVF. Jag tycker att vi lyckats
med det genom arbetet i Företagande
Veterinärers Förening. 

– Som det ser ut idag har vi bra platt-
formar att jobba ifrån med AVF och
FVF, som för övrigt har ett mycket bra
och nära samarbete, vilket gör att för-
bundsstyrelsen kan arbeta mer övergri-
pande och ägna sig åt strategiska frågor. 

– På det administrativa planet, kansliet,
så är den största och mest avgörande för-
ändringen i det dagliga arbetet att vi inte
längre har medlemsregistret utlagt på en
extern aktör utan har tagit hem det och
sköter all hantering på kansliet. Det låter
kanske inte så märkvärdigt, men det gör
en otrolig skillnad i kommunikationen
med medlemmarna.

– Mycket energi har också lagts på att
dokumentera och kvalitetssäkra processer.
Det är inte förrän de senaste åren som
jag känner att jag verkligen har jobbat
som ordförande ”på riktigt” och kunnat
höja blicken över omorganisationen.
Utåtriktat arbete med aktivt nätverkande
och lobbying är oerhört viktigt. Under
tre års tid har en del av detta arbete 

präglats av tre tunga utredningar, alla
känner till dem. Det handlar om, i dag-
ligt tal, veterinär fältverksamhet, behö-
righetsutredningen, som bör jade redan
2004, och utredningen om en livs medels -
myndighet.

ATT KARIN HELT PLÖTSLIGT skulle lägga
ner allt föreningsarbete när ordförande-
perioden är slut känns inte speciellt 
troligt. Hon har flera internationella
uppdrag som inte är kopplade till ord -
förandeskapet i veterinärförbundet och
som hon är mycket engagerad i.  Det gäl-
 ler bland annat en europeisk koordina-
tionsgrupp för veterinärutbildning där
hon representerar FVE (Federation of
Veterinarians of Europe) och hennes roll
som Europas representant i WVA
(World Veterinary Association). 

– Jag kan gärna tänka mig att på olika
sätt, inte bara internationellt, fortsätta
arbeta för SVF bakom kulisserna, säger
Karin. 

Arbete med djur kan innebära stora risker. Därför började de nya arbetsmiljöföreskrifterna 
Arbete med djur, AFS 2008:17, att gälla den 1 juli 2009. Reglerna gäller för arbete med alla typer av djur, 
och förutom krav på reträttväg innehåller de också krav på bland annat förflyttning och behandling.
 
På www.av.se/teman/djur hittar du reglerna och mer information. 
Där kan du också ladda hem eller beställa vår broschyr Arbeta säkert med djur.

Ha alltid en reträttväg

när du arbetar med
lösgående djur

Vår vision: alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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NÄR HON NÄMNER kulisser är associa-
tionen till förbundets årsmöten i Slotts -
biografen varje år given. Är det inte dags
att lägga ner det mötet som bara besöks
av ett litet gäng trogna gamla förbunds-
rävar?

– Absolut inte, det har några med-

lemmar fått mig att inse. Visst, det känns
lite som ett spel för gallerierna eftersom
så få är intresserade, men det är det enda
öppna medlemsmöte som hålls inom
SVF. Jag har en grundmurad respekt för
medlemmarna och jag anser att ett
öppet möte är en demokratisk säkerhets-

ventil. Det är inte välbesökt just nu,
men det kan komma tider när fler vill
göra sina röster hörda, säger Karin med
eftertryck. 

– Årsmötet är också ett tillfälle för
medlemmarna att träffa dem som är
nominerade till SVFs förbundsstyrelse
och så utser mötet val beredningen som
ju faktiskt har ett avgörande inflytandet
på vilka personer som ska leda hela för-
bundet! 

SVFS ÅRSMÖTE speglar snarare ”lugn
och ro” än brist på engagemang hos
medlemmarna. Till skillnad från många
andra yrkesförbund är med lemsutveck-
lingen god, röstdeltagandet accep tabelt
och intresset från studenterna stort. 

– Kanske skulle nomineringsproces-
sen vara livaktigare med en regional
organisation, men vi är alldeles för små
för att ha en sådan. Jag tycker ändå att
det fungerar bra nu när såväl enskilda
medlemmar som sektioner kan nominera
till fullmäktige och styrelse, säger Karin. 

TILL SLUT den självklara frågan: vad ska
du nu fylla tiden med när du lämnar
ordförandejobbet?

– Det har varit sju väldigt spännande
år i SVF och framtiden känns minst lika
spännande. Jag har inga andra planer nu
än att gå tillbaka på heltid till min tjänst
på SLU men där finns många utma-
ningar för den som vill. Jag kan också
tänka mig att gör något helt annat. Man
får se vad som händer, helt enkelt. Jag
kanske äntligen skulle lära mig dansa
salsa, avslutar Karin Östensson.  ■

… men framtiden är minst lika spännande.

Spara tid och pengar 
med välslipade verktyg!

Slipning saxar och skär 70:-

Oster A5 & skär - 1392:-
Köp nu! Bonus värda 205:-

Ange annons!

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83

Gör din litteratursökning på www.svf.se

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

SvT 16-09 final:Layout 1  09-12-07  08.28  Sida 39



40 N U M M E R  16 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Rubriken ovan var temat för årets
Läke medelsdagar som är Apotekar -
socie tetens motsvarighet till Veteri -
när kon gressen och gick av stapeln
den 19–21 oktober. Inom Apotekar -
socie teten finns sektionen ”Läke -
medel för djur” där styrelsen består
av veterinärer och apotekare.
Sektionen brukar delta både på
Läkemedelsdagarna och med en
monter på Veterinärkongressen.
Om möjligt anpassar sektionen
också programmet till Läkemedels -
dagarnas övergripande tema varför
årets session benämndes ”Rätt
läkemedel – ett absolut måste 
inom veterinärmedicinen”.

För veterinären får individuell terapi en
extra dimension när det gäller läkeme-
delsval, då många läkemedel fungerar
helt olika på olika djurslag både beträf-
fande dos, effekt och biverkningar. Även
inom djurslagen kan det variera, det gäl-
ler att hålla ordning på skillnader mellan
raserna. Moderator Maria Krüger, apo-
tekare från sektionsstyrelsen introduce-
rade de fem föreläsare som under dagen
redogjorde för svårigheter som kan finnas
när man vill garantera patient säkerheten
för våra djur.

Först ut var Carina Ingvast-Larsson,
SLU, som talade om ”Läkemedel och
djurslagskillnader”. Tyvärr är kunskapen
om varför det är så stora farmakodyna-
miska skillnader mellan olika djurslag
fortfarande liten och man kan inte räkna
med att det snabbt kommer fram ny in -
formation på grund av det stora antalet

arter som måste studeras. Ca 4 000 olika
däggdjursarter, 9 000 fågelarter, 7 000
reptiler och amfibier och ca 30 000 fisk -
arter, varav fler och fler används av män-
niskor som husdjur. Förr eller senare
behöver dessa exotiska husdjur också
medicineras för mer eller mindre ovan -
liga åkommor. Både biotillgängligheten,
den metaboliska aktiviteten, distributio-
nen i kroppen och kroppens förmåga att
eliminera läkemedel kan variera mycket.
Miljöfaktorer kan också spela in, hos
reptiler är metabolismen t ex beroende
av omgivningstemperaturen och hos
amfibier påverkar tillgång på vatten hal-
veringstiden. 

SMÅDJURSBEHANDLINGAR
Susanne Åhman, Djurakuten, gjorde en
informativ och klargörande genomgång
för de regler som gäller när humanläke-
medel används inom smådjurssjukvår-

den. Lagen är tydlig vad gäller veterinä-
rers förskrivningsrätt och under vissa
omständigheter får veterinärer förskriva
läkemedel endast godkända för humant
bruk även till djur. Det är en hel del
läkemedel som saknas helt i Fass vet 
t ex antacida, antidiuretika, antihistamin,
digestionsenzym, hemostatika, antiepi-
lep tika, ögonpreparat och glukokorti -
koider. Bland icke receptbelagda human-
preparat finns dock många som är direkt
giftiga för djur t ex nikotin, tea tree-olja
och xylitol, alla vanligt förekommande i
många hem. 

Marianne Tornvall, Mälarens Små -
djur s klinik, gjorde därefter en utförlig

Rätt läkemedel – patientnytta och
individuell terapi
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Tyvärr är kunskapen om varför det är så
stora farmakodynamiska skillnader mellan
olika djurslag fortfarande liten, konstate-
rade Carina Ingvast-Larsson.

Marianne Tornvall gjorde en utförlig 
genomgång av de vanligaste exotiska 
sällskapsdjur hon träffar på i sitt arbete.
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genomgång av de vanligaste exotiska
säll skapsdjur hon träffar på i sitt arbete.
Hon berättade livfullt om de problem
som kan drabba kanin, marsvin, chin-
chilla, iller, fåglar, ormar och ödlor m m.
För dessa djur finns få läkemedel regi-
strerade och veterinärerna är hänvisade
till preparat för hund och katt samt
humanpreparat. Här gäller därför i stor
utsträckning att ta till det välkända
”beprövad erfarenhet”. 

STORA RECEPT 
Härnäst gavs information om de livs -
medelsproducerande djuren när Gunnar
Johansson, Svenska Djurhälsovården,
redogjorde för ”delegerad läkemedelsan-

vändning” inom lantbruket.
Detta är för många inom
apoteksbranschen ett nytt
och annorlunda begrepp
som även det regleras nog-
grant i lagtexterna. Eftersom
storleken på många besätt-
ningar har ökat dramatiskt
på senare tid, en gris besätt-
ning kan utgöras av upp till
1 000 suggor, kan förskriv-
ning till så stora besättningar
verka orimligt hög då djur  -
ägaren kommer in med sitt
recept till apoteket.

Dagen avslutades med en
genomgång av växtbaserade
produkter inklusive homeo-
patika av en expert på om -
rådet, professor emeritus
Lars-Erik Appelgren. Re -
kom men da tioner liknande
de på humansidan finns 
inte för behandling av djur
med växtbaserade preparat
eftersom det inte finns så -
dana preparat registrerade
för djuren. Men det finns en
stor och ständigt ökande
tillgång på denna typ av
produkter. En del av dessa
borde säkerligen vara regi-
strerade som växtbase rade
läkemedel efter som risken
för toxiska effekter bör
beaktas. Många preparat är
sammansatta av flera olika
växter och därmed är effek-

terna svårbedömda. Att tro på den ofta
hörda devisen ”allt som är naturligt är
ofarligt” är inte att rekommendera. Vad
gäller homeo patiska preparat finns ca
nio registrerade för djur till skillnad från
300 humanpreparat. 

Sektionens program lyckades locka en
ansenlig publik under dagen trots svår
kon kurrens från andra intressanta sessio-
ner. Detta program får betraktas som en
viktig möjlighet till fortbildning för
sådan apotekspersonal som hanterar
många veterinärmedicinska recept. Frå -
gan är hur intresset för fortbildning vad
gäller veterinärmedicinska frågor kom-
mer att bli i den omreglerade apoteks-
marknaden.  ■

Förskrivning till stora besättningar med dele  gerad behand-
ling kan verka orimligt hög då djurägaren kommer in
med sitt recept till apoteket, sade Gunnar Johansson.

AGFA CR 30-X 

- för bildframkallning inkl. Musica 2
 Denna modell används med NX  

 Veterinary El Software, utvecklad 
 speciellt för veterinärmarknaden.

För ytterligare information kontakta

Bagartorpsringen 51 - 170 08 Solna
Tel: 08-85 02 00 - www.kruuse.com

IDEXX Catalyst Dx  
blodkemi analyzer

 De många nya optimeringarna i 

 Catalyst’en gör den särskilt 

 lämplig till kliniker som värde-

 sätter ett genomtänkt arbetsflöde.  

 En kvalitetsprodukt som kan 
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N O R D VA C C

Veterinära ansvarsnämnden
JO-anmäld

❘❙❚ Den 23 november JO-anmälde en vete-
rinär och en läkare den Veterinära Ansvars -
nämnden (VAN). Ärendet gäller en vete-
 rinär som efter en kort djurkiropraktikkurs
i Tyskland hade manipulerat nacken på en
häst, varefter hästen blev dålig och häst -
ägaren anmälde veterinären till VAN för
oskicklig användning av kiropraktik.

Jordbruksverket skrev i september 2007
ett yttrande till VAN där man ber ansvars -
nämnden att med hjälp av sakkunnig ta
ställning till om kiropraktisk behandling av
djur är vetenskap och beprövad erfaren-
het. Men VAN valde ändå att behandla
ärendet som om kiropraktik på djur vore
en vetenskapligt etablerad behandlings-

metod och hämtade bara in sakkunnig ut-
låtande från två okritiska förespråkare för
metoden. I Veterinära Ansvarsnämndens
beslut från september 2009 tilldelades 
veterinären ändå en erinran, men på
andra grunder (se referat på annan plats 
i tidningen).

Anmälarna vänder sig mot VANs beslut
och handläggning av ärendet. Jordbruks-
verket har överklagat beslutet med moti-
veringen att veterinären inte handlat i
enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet och därmed borde ha fått 
den strängare disciplinpåföljden varning.
Anmälarna delar Jordbruksverkets stånd-
punkt, men anser även att VANs hand-
läggning av ärendet är klandervärd. Att
VAN underlät att utreda om kiropraktik 
på djur är vetenskap och beprövad erfa-
renhet eller inte har fått konsekvensen 
att det upplevs som ett de facto-godkän-
nande av kiropraktiken utan att frågan
ens blivit prövad, menar anmälarna.  ■

❘ ❙❚ noterat
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År 2010 är det 75 år sedan
Veterinärhögskolan i Stockholm fick
disputations- och promotionsrätt. 
I artikeln redovisas några milstolpar
i utvecklingen fram till dagens 
forskarutbildning. Antalet forskar -
examina ökar successivt. Under de
senaste 20 åren har i medeltal mer
än 20 forskarstuderande per år
avlagt doktorsexamen vid de insti-
tutioner som härstammar från
Veterinärhögskolan. Den första
kvinnan disputerade 1953. Idag är
majoriteten kvinnor. Det internatio-
nella inslaget har alltid varit starkt.

Nästa år (2010) är det 75 år sedan
Veterinärhögskolan i Stockholm fick
disputations- och promotionsrätt (Figur
1). Med anledning av detta kan det vara
av intresse att belysa den historiska
utvecklingen av veterinärmedicinsk fors-
karutbildning i Sverige. Om ingen
annan källa anges är fakta hämtade från
protokoll förda av kollegienämnden/
fakultetsnämnden vid veterinärmedi-
cinska fakulteten, SLU, 1976–2003, från
avhandlingar (doktors-, licentiat- och
masteravhandlingar) samlade hos biblio-
teket vid SLU, från protokoll förda 
av ”International Committee for Devel -
op ing Countries” och Utskottet för
internationell utvecklingsverksamhet,
veterinär medicinska fakulteten, SLU,
1976–2004 samt från centralarkivet vid
Sveriges lantbruksuniversitet.

LÅNG VÄNTAN PÅ DISPUTATIONS -
RÄTT
I oktober 1914 fastställdes en ny stadga
för Veterinärhögskolan i Stockholm, som
innebar genomgripande förändringar
och förbättringar för den veterinärmedi-
cinska undervisningen och forskningen
(7, 8). Den största nyheten var föreskrif-
ten att undervisningen ska baseras på
vetenskaplig forskning. Med denna for-
mulering sattes Veterinärhögskolan i
paritet med universiteten och det veten-
skapliga forskningsarbetet vid högskolan
blev sanktionerat. Vid tillsättande av 

lärar tjänster skulle i första hand fästas
avseende vid sökandes vetenskapliga
skicklighet samt förmåga att meddela
vetenskaplig undervisning. Sakkunnig -
hets förfarande föreskrevs för första
gången vid tillsättning av professorsbe-
fattningar. 

Det kom emellertid att dröja åtskilliga
år innan Veterinärhögskolan fick disputa -
tions- och promotionsrätt. Denna fråga
var föremål för flera utredningar och
framställningar från högskolans sida,
men utan önskat resultat (4, 7, 8). Inte
förrän 1935 fick Veterinärhögskolan

Historisk återblick 

Den veterinärmedicinska forskar- 
utbildningen i Sverige

➤

STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus*

FIGUR 1. 2010 är det 75 år sedan Veterinärhögskolan i Stockholm fick disputations- och
promotionsrätt, som numera är flyttad till SLU i Uppsala.
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genom Kungl Kungörelse disputations-
och promotionsrätt. Både universiteten i
Lund och Uppsala samt Karolinska
Institutet hade tillstyrkt framställningen,
eftersom de ansåg att Veterinärhög -
skolan borde få rätten att själv kreera
veterinärmedicine doktorer (4). Under
perioden 1920–1934 hade sju veterinära
forskare fått dispens av Kungl Maj:t att
disputera vid Karolinska Institutet och
Lunds universitet (3, 5). Bland dessa
åter finns professorerna Albert Hjärre
(patologisk anatomi), Birger Carlström
(medicin), Nils Lagerlöf (obstetrik &
gynekologi) och Eric Åkerblom (hov  -
beslag, anspannslära & hovsjukdomar).
Dessa fyra var framstående representan-
ter för sina respektive ämnesområden
och välkända profiler för den äldre gene-
rationen av nu levande veterinärer. 

VETERINÄRMEDICINE DOKTORS-
GRAD
Den som avsåg att disputera hade ingen
officiellt utsedd forskarhandledare. Veder -
börande lämnades oftast att på egen
hand bedriva forskning och författa en
vetenskaplig avhandling. Flertalet svenska
veterinärer genomförde sin forskarutbild -
ning inom ramen för sin tjänstgöring
som amanuens eller assistent (innebar
att hjälpa till med undervisning, djur-
sjukvård och annat institutionsarbete),
vilket gjorde att det tog åtskilliga år att
producera en vetenskaplig avhandling.
Vid upprustningen av Veterinärhög sko lan
1949 tillfördes medel till bland annat tre
doktorandstipendier och fem docentsti-

pendier (2). Därmed erbjöds möjlighet
för några unga veterinärer att bedriva
forskarutbildning på heltid samt att efter
disputationen söka docentstipendium
(docenttjänst).

Vid disputationsakten agerade som
regel tre opponenter (1). Förste oppo-
nenten, som skulle kritiskt granska inne-
hållet, utsågs av lärarkollegiet vid Vete -
rinärhögskolan. Andre opponenten var
ut sedd av respondenten och hans främsta
uppgift var att granska det formella i
avhandlingen. Tredje opponenten var en
av respondenten utsedd skämtare, som
skulle ”gyckla” med avhandlingen. En
godkänd doktorsavhandling åsattes bety-
 get B (godkänd), BA (väl godkänd), AB
(mycket väl godkänd), a (med utmärkt
beröm godkänd) eller A (berömlig).
Eftersom avhandlingsarbetet genom-
förts utan officiell handledning bedöm-
des den vara självständigt genomförd.
Åsattes avhandlingen minst betyget AB
hade den disputerade möjlighet att
begära att bli prövad att bli docent. Om
denna önskan bifölls genomfördes dels
en docentföreläsning, dels ett praktiskt
lärarprov. Institutionsföreståndaren läm-
nade sedan ett skriftligt utlåtande till
lärarkollegiet, som var det beslutande
orga net för sådana ärenden vid Veteri -
närhögskolan.

YTTERLIGARE TJÄNSTER FÖR
FORSKNING
Nästa upprustning av Veterinärhög sko -
lans forskarutbildning ägde rum 1965,
som ett resultat av flera års utrednings -

arbete (6). Utöver nya högre lärartjänster
(professurer, laboraturer) tillkom två nya
docenttjänster och tolv forskarassistent -
tjänster (tidsbegränsade) – genom om -
vandling av förste assistenttjänster. De
tidigare assistent- och amanuenstjänsterna
omvandlades till ”assistenttimmar”.
Denna konstruktion, som hämtats från
övriga universitet, innebar ett mer flexi-
belt system, eftersom en assistenttjänst
(så kallad 1 000-timmars-assistent) vid
behov kunde omvandlas till två ama -
nuenstjänster. 

En annan förändring var en ny utbild-
ningsstadga, som trädde i kraft 1966. I
denna ändrades benämningen på slutexa -
men från veterinärexamen till veterinär-
medicine licentiatexamen (i likhet med
läkarutbildningen). Denna förändring
blev inte långvarig. Redan 1969 återin-
fördes begreppet veterinärexamen. Den
sista veterinärmedicine licentiatexamen
avlades 1973 (4). Detta nämns eftersom
det senare infördes en forskarutbild-
nings examen benämnd veterinärmedicine
licentiatexamen.

DOKTORSGRAD BLIR DOKTORS-
EXAMEN
I 1969 års kungörelse om utbildningen
vid Veterinärhögskolan ingick också nya
bestämmelser om forskarutbildningen,
som gällde hela den svenska universi-
tetsvärlden. Den gamla doktorsgraden
försvann successivt i början av 1970-
talet och ersattes med en doktorsexamen.
Forskarutbildningen skulle från och
med nu dels bestå av kursbunden under-
visning, dels av avhandlingsarbete under
ledning av forskarhandledare. Vidare fast-
slogs att forskarutbildningen normalt
ska genomföras under fyra till fem år
och avslutas med en offentlig disputa-
tionsakt med endast en, av lärarkollegiet
utsedd, opponent. Enda betyget skall
vara ”godkänd” eller ”icke godkänd”.

PROMOVERINGEN
I Stockholm ägde promotionerna under
lång tid rum i Stadshuset och var
gemen sam för alla högskolorna i Stock -
holm. Eftersom antalet disputationer
successivt ökade blev den gemensamma
promotionsakten i Stadshuset alltför
utdragen (5). Det beslutades därför att
varje högskola från och med 1970 själv

➤

Du har väl inte glömt att fylla i

ÅRETS LÖNEENKÄT?
En bra lönestatistik ger ett bättre underlag för löne råd  givning och kan bi -
dra till högre löner. Därför blir vi glada om du så snart som möjligt svarar
på enkäten som du fick i din inkorg för en tid sen.

Om du inte har fått den, har vi kan ske fel e-postadress till dig. Upp datera
då genom att kontakta kans liet – office@svf.se, 08-545 558 20.

Kan du inte svara via webben, med dela kansliet för att få en pappersenkät.
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skulle arrangera sina promotioner. Efter
Veterinärhögskolans flytt till Uppsala
äger pro motionerna rum i SLUs aula
(Figur 2).

DOKTORSEXAMEN SOM 
KOMPETENSKRAV
Docenttjänst kunde som regel innehas
under högst två treårsperioder. Omkring
1986/87 omvandlades docenttjänsterna
till högskolelektorat vid samtliga univer-
sitet. Den som innehade docenttjänst vid
omvandlingen utnämndes utan särskild
prövning till högskolelektor. Från och
med nu infördes kompetenskravet dok-
torsexamen på forskarassistenttjänsten
och efter utannonsering bedöms de
sökandes kompetens av extern sakkun-
nig. Avsikten är att innehavare av forskar -
assistenttjänst ska bedriva forskning
utan officiell handledning och meritera
sig för att, om så önskas, bli antagen som
docent. Personer, som mycket framgångs-
rikt bedrivit sina doktorandstudier, har
efter avlagd doktorsexamen möjlighet
att söka ”post doc”-stipendium. Kon -
kur rensen är hård och bara enstaka per-
soner lyckas få stipendiet, som ger dem
möjlighet att bedriva forskning vid
något internationellt vetenskapligt väl -
renommerat forskningsinstitut/universi-
tet. Under senare år har det också blivit
möjligt att ansöka om tvåårig ”post doc”-
anställning vid svenska universitet.

VETERINÄRMEDICINE LICENTIAT-
EXAMEN
I början av 1980-talet diskuterade fakul-
tetsledningen om det fanns intresse av
att införa en mellanexamen i forskarut-
bildningen. Flera institutioner var emot/
tveksamma till förslaget. Några var
emellertid intresserade och såg det posi-
tiva i att forskarstuderande, som bedrev
sina doktorandstudier på deltid, gavs
tillfälle att avlägga en mellanexamen.
Fakultetsledningen utarbetade då ett
reglemente, som föreskrev att den som
bedrivit två års heltidsstudier som fors-
karstuderande gavs möjlighet att ansöka
om att avlägga veterinärmedicine licen-
tiatexamen (vet med lic-examen). Om
den examinerade sedan önskar fortsätta
forskarutbildningen till en doktorsexa-
men inom samma ämnesområde får
vederbörande tillgodoräkna sig sin licen-

tiatutbildning. Den första vet med lic-
examen avlades 1986 av Birgitta Larsson.
Sammanlagt har 37 personer (t o m 30
juni 2009) avlagt denna examen varav
tolv varit utländska medborgare. 

Under senare år ställs det vid SLU (i
likhet med andra universitet) som krav
för att bli antagen som forskarstuderande
att institutionen har lönefinansieringen
garanterad (forskarstipendium, dokto-
rand tjänst, annan tjänst, andra externa
medel). Det har därför blivit vanligare
att först registreras som licentiatstude-
rande. En bidragande orsak är också att
de statliga forskningsråden som regel
beviljar projektmedel under högst två
till tre år. Innehåller projektet finansie -
ring av en doktorandtjänst måste ny
projektansökan inlämnas för att täcka
lönekostnaden för ytterligare två år.

MASTEREXAMEN
Under perioden 1954–1993 bedrevs en
omfattande internationell kursverksamhet
(FAO/SIDA International Post gra duate
Course) vid Veterinärhögskolan/veteri-
närmedicinska fakulteten, framför allt
inom husdjursreproduktion och hus-
djurs patologi, för veterinärer från utveck-
 lingsländer. Professor Nils Lagerlöf var

initiativtagare till dessa kurser och inbju-
dan till kurserna utsändes genom FAO i
Rom till respektive lands myndigheter.
Senare kom SIDA att ensam stå som
huvudfinansiär av kurserna. Kurserna
om fattade ett läsår och efter avslutad
kurs vid SIPAR (Swedish International
Programme on Animal Reproduction)
respektive SIPATH (Swedish Inter natio -
nal Programme on Animal Pathology)
tilldelades deltagarna ett diplom som
berättigade vederbörande till titeln Fellow
of the Royal Veterinary College, Sweden
(FRVC). 

Under 1970-talet infördes ett mindre
forskningsmoment i kursen. Kur sle dar na
beslöt i slutet av 1970-talet att äska extra
medel från dåvarande SIDA för att
kunna erbjuda en till två deltagare per
kurs att under ytterligare ett läsår bedriva
forskning under handledning för att 
av lägga Master of Veterinary Science
(MVSc) examen (veterinärmedicine
magisterexamen). Eftersom svensk vete-
rinärexamen internationellt benämns
Master of Science in Veterinary Medi ci ne
var MVSc-programmet endast avsett för
utländska forskarstuderande. Den förste
veterinären med utländsk grundexamen,
som efter avslutad SIPAR kurs antogs ➤

FIGUR 2. Omar Abdurahman promoveras av författaren till veterinärmedicine doktor i
SLUs aula i Uppsala 1996. 
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som masterstudent vid veterinärmedi-
cinska fakulteten i Uppsala, var Heri berto
Rodriguez-Martinez. Masterav hand  ling en
presenterades och försvarades vid ett
officiellt seminarium 1980 under led-
ning av dåvarande dekanus Ingmar
Måns son och bedömdes av en betygs-
nämnd bestående av tre personer (Figur
3). Vid denna tidpunkt fanns det inget
organiserat kursprogram, utan det gjordes
upp ett kursprogram för varje master -
student. 

Under perioden 1980–1996 avlade
sammanlagt 37 personer masterexamen.
Då de internationella niomånaderskur-
serna upphörde (den sista hölls 1993) på
grund av bristande stöd/intresse från
biståndsorganet Sida (tidigare SIDA),
utarbetades ett ”Master of Science Pro -
gramme in Veterinary Medicine for
International Students”. Fakultetsled -
ningen uppdrog 1994 åt utskottet för
internationell utvecklingsverksamhet –
dess föregångare var ”Inter natio nal Com-
 mittee for Developing Countries”, som

handlagt ärenden som berört utvecklings-
länderna samt SIPARs och SIPATHs
verksamhet – att handlägga det nya pro-
grammet. Dåvarande kurs ledaren vid
SIPAR, Karin Östensson, utsågs att leda
och tillsammans med kurssekreteraren
administrera det nya magisterprogram-
met för ut ländska veterinärer. Detta 
program, som omfattade tre termi ner,
annonserades internationellt en gång 
per år. Första intagningen ägde rum
1996 och sista 2006. Antalet del tagare
per kurs har varierat beroende på finan-
sie ringsmöjlighet samt de sökan des
kompetens. Under perioden 1998–2007
examinerades 76 MVSc-veterinärer. Två
tredjedelar av dessa kom från länder i
Asien.

ANTALET SOM DOKTORERAR 
HAR SUCCESSIVT ÖKAT
I Figur 4a redovisas antalet som avlagt
doktorsgrad/doktorsexamen per femårs -
period från 1935 till 2009, fördelade  
på svenska och utländska medborgare.

Dessutom redovisas antalet svenskar för-
delade på män och kvinnor (3). Som
framgår av stapeldiagrammet har total -
antalet successivt ökat från <10 per
femårsperiod till över 100 för senaste
perioden (om perioden 1 januari 2006 –
30 juni 2009 omräknas till fem helår
blir antalet 110). 

KVINNORNA ÄR IDAG I MAJORITET
Den första svenska kvinnliga veterinären
kreerades till veterinärmedicine doktor
vid Veterinärhögskolan i Stockholm
1953. Det var Anna-Lisa Obel, seder-
mera professor i patologi. Från och med
1976 har andelen svenska kvinnor som
avlägger veterinärmedicine doktorsexa-
men successivt ökat och efter 1990 ut gör
de mer än 50 procent.

ETT STARKT INTERNATIONELLT
INSLAG
Den första utländska doktoranden dis-
puterade för veterinärmedicine doktors-
graden 1949. Det var Otto Garm från

➤

FIGUR 3. Dåvarande dekanus Ingmar Månsson ledde med stort engagemang den första MVSc-examinationen vid veterinärmedicinska 
fakulteten 1980. Längst fram till höger sitter Heriberto Rodriguez-Martinez och väntar på att presentera sin avhandling.
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Norge, som 1952 blev den första inne-
havaren av professuren i reproduktions -
fysiologi och reproduktionspatologi vid
Norges veterinärhögskola. Antalet utländ -

ska medborgare som avlade doktorsgra-
den visade en svag ökning fram till
1980. Från 1981 till 1995 fördubblades
antalet beräknat per femårsperiod.

Under perioden 1996–2000 skedde
ytterligare en markant ökning då 30 ut -
ländska veterinärer avlade doktorsexa-
men, vilket utgjorde ca 30 procent av
samt liga avlagda doktorsexamina. Där -
efter har en stabilisering skett (om senaste
perioden 1 januari 2006 – 30 juni 2009
omräknas till fem helår blir antalet 31)
både avseende antal och procentandel.
Ett stort antal av våra internationella
doktorer återfinns inom några år på
ansvarsfulla positioner (dekaner eller
motsvarande, professorer etc) i sina
respektive hemländer, vilket visar att den
svenska doktorandutbildningen har hög
internationell klass.

VARIFRÅN REKRYTERAS DE
UTLÄNDSKA DOKTORANDERNA?
I Figur 4b redovisas från vilken världsdel
de utländska doktoranderna kommer.
Som framgår av diagrammet kom majo-
riteten av utländska medborgare som
avlade veterinärmedicine doktorsgrad
före 1971 från olika länder i Europa.
Därefter har antalet från europeiska 
länder legat på ungefär oförändrad nivå
(beräknat på tioårsperioder), men pro-
centandelen har sjunkit från 60 procent
till 14 procent. Under perioden 1971–
2009 ökade såväl antalet som procent -
andelen från Asien och Latinamerika
successivt. Under sista tioårsperioden
kom 70 procent av de utländska stude-
rande som avlade doktorsexamen från
dessa två världsdelar.

Jämförelsevis få afrikaner har dokto-
rerat vid fakulteten. Dock, en topp note-
rades 1991–2000 då nio stycken avlade
doktorsexamen. Forskarstuderande från
Nordamerika och Australien har varit i
klar minoritet. Under senare år har det
blivit mer och mer vanligt att insamling
av prover/data för den vetenskapliga
avhandlingen sker i den forskarstude-
ran des eget hemland medan analyser,
bearbetning och sammanställning av
insamlade prover/data sker i Sverige.

HANS KINDAHL FÖRSTA STUDIE-
REKTORN 
För att anordna forskarkurser och vara
en sammanhållande länk för forskarstu-
derande utsåg kollegienämnden vid den
veterinärmedicinska fakulteten 1983 en
studierektor för forskarutbildningen. ➤

FIGUR 4A. Antalet avlagda doktorsgrader/doktorsexamina under perioden 1935–2009 vid
Veterinärhögskolan, veterinärmedicinska fakulteten och fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap (institutionerna för husdjursgenetik och husdjurens utfodring och
vård är inte inkluderade). Perioden 2006–2009 omfattar endast 3,5 år – om den omräk-
nas till fem år med samma disputationsfrekvens blir antalet disputationer 110.

FIGUR 4B. Antalet utländska medborgare som disputerat fördelade på de olika världs -
delarna. Observera att perioden 2001–2009 endast omfattar 8,5 år – om den omräknas
till tio år med samma disputationsfrekvens blir antalet disputationer 60.
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Den förste innehavaren av detta upp-
drag var dåvarande docenten Hans
Kindahl. Han engagerade sig på ett före-
dömligt sätt i att arrangera forskarkurser
och uppmuntra institutionerna att söka
externa bidrag för att arrangera egna
kurser. Kindahl anordnade också speciella
seminarieserier för de forskarstuderande
(doktorandseminarier). I början av 1990-
talet ersattes kollegienämnden av en
fakultetsnämnd och samtidigt inrättades
ett forskarutbildningsutskott. Efter drygt
tio år efterträddes Kindahl av dåvarande
docenten Ulf Magnusson, en lika aktiv
studierektor som vidareutvecklade fors-
kar utbildningen vid fakulteten. För när-
varande är Maria Neil, docent vid insti-
tutionen för husdjurens utfodring och
vård (HUV), studierektor för forskarut-
bildningen vid fakulteten för veterinär-
medicin och husdjursvetenskap (VH).
Vid varje institution finns dessutom en
studierektor som under prefekten är
ansvarig för forskarutbildningen.

FORSKARKURSER
Baskurser anordnas som regel av SLU
centralt eller av fakulteten, medan ämnes -
inriktade och metodikkurser oftast
anordnas av en enskild institution eller
gemensamt av flera institutioner. Ett
flertal nordiska ämnes- och djurslagsspe-
cifika kurser har arrangerats sedan bör-
jan av 1980-talet (finansierade av NOVA,
NORFA etc). Unga forskare har då möj-
lighet att etablera ett värdefullt interna-
tionellt nätverk. Centrum för Repro -
duk tionsbiologi vid SLU (CRB) och
senare Centrum för Reproduktions bio -
logi i Uppsala (CRU) har också anord-
nat ett flertal forskarkurser vid SLU och
Uppsala universitet. Dessutom har CRB/
CRU med finansiering från Svenska
institutet sedan tio år tillbaka arrange -
rat forskarkurser tillsammans med de
baltiska staterna, nu senast (2009) också
omfattande Ryssland (S:t Petersburg om -
rådet), Vitryssland och Ukraina. 

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Att vara forskarstuderande och att bedriva
forskning var under lång tid ett deltids -
engagemang och betraktades kanske till
och med som något man skulle syssla
med då den normala arbetsdagen vid
institutionen var slut. Under de senaste
30–40 åren har emellertid forskning mer
och mer utvecklats till ett heltidsarbete.
För att nå framgång krävs entusiastiska
och forskningsintresserade unga männi-
skor, som handleds av etablerade forskare.
Dessa forskare ska i hård konkurrens 
ha förmåga att skaffa externa medel till
såväl kunskapsuppbyggande forskning
som praktisk/tillämpad forskning. Det
internationella inslaget i forskningen/
forskarutbildningen är en viktig kompo-
nent och för en internationell karriär,
även utanför akademin, är en doktors -
exa men till stor hjälp. De kontakter och
nätverk som ledande forskare vid fakul-
teten idag har med forskare och forsk-
ningsinstitut nationellt såväl som inter-
nationellt inger framtidstro. Jag vågar
därför avsluta denna uppsats med orden
”framtiden ser ljus ut”.  

TACK
Ett stort tack riktas till Sylvia Andersson,
Karin Östergren-Broström, Eva Ericsson
och Marie Sundberg för medhjälp att ta
fram listor på personer som avlagt master -
examen, licentiatexamen och doktorsexa-
men under perioden 1976–2009. Vidare
framförs ett tack till Nils Lundeheim för
hjälp med att göra stapeldiagram samt för
granskning av manuskriptet. Slutligen

framförs ett tack för värdefulla synpunkter
på innehållet till Ulf Magnusson, för när-
varande prodekanus vid VH-fakulteten.
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1. Akademiska högtider och traditioner, 
2:a uppl. Göteborg, Rundqvists
Boktryckeri, 1997.

2. Betänkande SOU 1947:67. 1946 års
högskoleutredning, antagen av riks -
dagen 1948 att gälla från 1949.07.01.

3. Jämte I & Kindahl H. Från histamin till
prostaglandin. Veterinärmedicinsk 
forskning under 50 år. Suppl 6,
Svensk VetTidn, 1985, 37, 173–199.

4. Schmiterlöw CG. Veterinärmedicinsk
undervisning under 200 år. 
I: Lindgren NO, red. Bot för Boskaps Sot.
Svensk veterinärmedicin 200 år.
Stockholm, Sveriges Veterinärförbund,
1975, 72–130.

5. Schmiterlöw CG. Om promotioner, vete-
rinärmedicine doktorer och hedersdokto-
rer. Svensk VetTidn 1980, 32, 201–212.

6. Veterinärmedicinsk forskning och utbild-
ning delbetänkanden I 1962 och II 1964,
av Kungl Maj:t tillsatt Veterinärhög skole -
utredning 1958, proposition nr 38,
1965.

7. Årsberättelser/Berättelser från 
Kungl Veterinärinrättningen/Kungl
Veterinärinstitutet i Stockholm, utgivna
för verksamhetsåren 1859–1912/13. 

8. Årsberättelser för Kungl Veterinär -
högskolan i Stockholm, utgivna för 
verksamhetsåren 1913/14–1935/36.

STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus,
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdel-
ningen för reproduktion, SLU, Box 7054, 
750 07 Uppsala.

➤

www.drbaddaky.com

Ett rekommenderat dagligt 
kosttillskott för hund, katt 
och häst. 

Dr. Baddakys Fiskolja
OMEGA-3 av högsta kvalitet

Förhandlare: ÖNSKAS KÖPA

Beg. blykläder & röntgentillbehör

Johan, 0705-676002
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Gummimatta minskar 
skador i grisbox

❘❙❚ Dålig friktion i svinstallens golv kan
leda till att många grisar halkar och ska-
dar sig. Klöv- och benskador är ett åter-
kommande problem i svinproduktionen,
och huvudorsaken tycks vara olämpliga
golv egenskaper i grisboxen. I sin doktors -
avhandling vid SLU i Alnarp presenterade
agronom Hans von Wachenfelt den 20
november hur golv i grisstallar bör ut -
formas för att antalet klövskador ska
minimeras. Grisarna fick gå på en rak
gång bana eller på en bana med kurva.
Grisarnas gång registrerades med hjälp 
av en tryckplatta nedsänkt i golvet och en
vinkelrätt placerad digital videokamera.

Hans von Wachenfelt registrerade hur
grisarna gick på rent respektive gödsel -
belagt betonggolv. Det visade sig att gri-

sar som går på en rak gångbana anpassar
sin gång när golvet är gödselbelagt för att
undgå att halka. Grisarna klarade också
av att anpassa sin gång till gångbana med
kurva på rent underlag, men den observe-
rade anpassningen var inte tillräcklig för
att de skulle gå säkert även på gödselbe-
lagda golv. Gummimatta gav bättre grepp
då grisarna gick på gångbana med kurva.
Under gödselbelagda förhållanden mins-
kade framåt- och bakåthalkningarna med
50 procent på gummimatta jämfört med
på betonggolv.   ■

Veterinärer protesterar 
mot FEI-beslut 

❘❙❚ – Det är rent ut sagt för djävligt. Det
säger veterinären och dopningsexperten
Peter Kallings om turbulensen i Köpen -
hamn där det Internationella Ridsportför -
bundet, FEI, den 19 november beslutade
att tillåta fenylbutazon på tävlande hästar.
FEI-kongressen röstade fram en ny policy

som tillåter antiinflammatoriska preparat
(NSAIDs) upp till definierade nivåer.
Exempel på ett preparat som varit förbju-
det i 20 år är fenylbutazon. Den tillåtna
mängden fenylbutazon är ca tre gånger
så hög som äldre gränsvärden.

Enligt Peter Kallings skriver veterinärer
från hela världen nu ett brev till i protest
mot tillåtandet av smärtstillande medel.
Många veterinärer är upprörda över FEIs
beslut, och enligt Kallings pågår det en
”febril mailkonversation” mellan de mest
erkända veterinärerna inom hästvärlden. 
I brevet till FEI går veterinärerna helt mot
det beslut som FEIs ordförande prinsessan
Haya godkände.

Den nya regeländringen tillåter smärt -
stillande medel med åtta mikrogram/ml
från och med årsskiftet, istället för nu -
varande nolltolerans. Kallings menar att 
han inte har någon lust att arbeta kvar 
för FEI om reglerna ändras.

Källa: Tidningen Ridsport den 24 novem-
ber. ■

❘ ❙❚ noterat

God Jul och Gott Nytt 2010

Sveriges Veterinärförbunds styrelse och kanslipersonal, 
liksom Svensk Veterinär tidnings redaktion, önskar alla 

medlemmar och övriga läsare en 
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Anna Ekström omvald som
SACO-ordförande

❘❙❚ Anna Ekström omvaldes den 17 no-
vember som ordförande för Saco vid
Sacos kongress i Stockholm. 

– Saco står för moderna fackliga vär-
den, flexibilitet och öppenhet, vi duckar
inte för målkonflikter och vi samarbetar
gärna med andra goda krafter. Med Sacos
nya Färdriktning känner jag mig trygg i att
akademikernas organisation har väsentliga
bidrag till samhällsutvecklingen också i
framtiden, sade Anna Ekström efter valet.

Med på SACO-kongressen var också
statsminister Fredrik Reinfeldt. Anna Ek-
ström uppmanade regeringen att sänka
skatterna, också marginalskatterna, för att
premiera den utbildning och kompetens
som samhället behöver. I sitt tal till akade-
mikerna meddelade dock statsministern
att det inte blir något snabbt slopande 
av värnskatten. Regeringens prioritering

ligger istället på att höja brytpunkten för
den statliga inkomstskatten.

– Vi menar precis som ni i Saco att ut-
bildning ska löna sig. Och då har vi tyckt
att en höjning av brytpunkten ger bästa
effekt, svarade Reinfeldt.  ■

❘ ❙❚ noterat

NYHET! Snart finns Royal Canins kastreringsfoder för  
katt i en ny innovativ förpackning.

ea s y u s e

packaging innovation

Näringsanpassat foder för att
bibehålla kattens idealvikt 

efter kastrering
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En hästägare anmälde veterinär AA
för felbehandling av en häst och
veterinär BB för att denna inte full -
gjort sina skyldigheter i egenskap
av chefveterinär. Ägaren yrkade
även att två sakkunniga veterinärer
som ansvarsnämnden anlitat skulle
entledigas från uppdraget. Veteri -
när AA bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren åkte till en djurklinik för
undersökning av den aktuella hästen,
som undersöktes av veterinär AA. När
AA kände igenom hästen konstaterade
han att den ”satt fast” i halsen och nacken
och sa att detta kunde behandlas. Äga ren
undrade om AA verkligen kunde detta
vilket han fick veta att AA kunde. Han
litade på veterinären och invände inte
mot det. AA använde kiropraktiska mani-
pulationer på hästens hals och atlaskota.
Vid manipulationen användes sådant
våld att hästen kastade sig undan. Häs -
ten saknade förtroende för AA och detta
är inte det enda sätt som AA miss -
 lyckats med sin behandling. Behand -
lingen upprepades också. AA röntgade
hästen efter att behandlingen genom-
förts och då hästen kvicknat till från
sederingen tog ägaren hem den. AA
utförde inte röntgenundersökningen
innan behandlingen, som annars torde
vara det mest lämpliga för att utesluta
pålagringar och övriga fynd som kan

innebära att behandling med kiroprak-
tik är kontraindicerat. Att röntgenunder-
sökning inte gjordes före behandlingen
kan inte styrkas på något sätt utom att
ägaren var närvarande vid tillfället. 

Redan sex timmar efter behandlingen
när hästen stod i sin box började den
bete sig märkligt. Detta utvecklades
snabbt och redan efter ett par dagar var
hästen i princip invalidiserad på så sätt
att den inte kunde styra kroppen.
Bakdelen vinglade och hela kroppen var
instabil. Hästen var så illa däran att den
kunde ramla omkull. Tillståndet utveck-
lades sedan till total ansiktsförlamning
på höger sida och hästen fick köras akut
till ett djursjukhus. Efter elva dagars
kortisonbehandling var den något för-
bättrad av men fortfarande i ett bedröv-
ligt skick. Vid ett senare besök på SLU
visade det sig att delar av de kranial -
nerver som kontrollerar matstrupen var
påverkade. Hästen hade därför svårt att
svälja foder och gick ner i vikt. Djur -
sjukhuset och Hästkliniken SLU var ense
om att hästens problem var neurologiska
och att de rimligen kom från området
kring atlaskotan. Man kan ifråga sätta
om skador på kranialnerver kan uppstå
genom vridning av atlas kotan eftersom
de inte ligger i anslutning till varandra
men en inflammation som utgår från
atlaskotan kan påverka kranial nerver
genom att det bildas ytterligare tryck.
Denna utveckling tar tid vilket kan för-
klara varför hästen inte omedelbart
utvecklade symtom på ansiktsförlam-
ning. Då hästen behandlades med anti-
inflammatoriskt medel blev den bättre,
vilket stödjer denna teori. En annan för-
klaring till skadan kan vara att atlas -

kotan då den inte var i normalläge häm-
made blodflödet till kranialnerverna och
orsakade ansiktsförlamningen. 

Det är mycket svårt att bevisa att ska-
dan berodde på den kiropraktiska mani-
pulationen som utfördes av AA men
ingen veterinär har kunnat ange någon
annan orsak till hästens skada än att den
härrör från AAs behandling. Vid samtal
med den veterinär som sedermera kom
att utföra obduktion av hästen framkom
att skadan kunde ha uppkommit genom
att området kring atlaskotan hanterats
på ett ovarsamt sätt. Det är ett faktum
att hästens problem med vinglighet upp-
stod efter AAs behandling. Hästen hade
inte tidigare haft några sådana problem. 

Eftersom prognosen för hästen var
dålig övervägdes avlivning men djuräga-
ren valde att göra ett försök att behandla
hästen med ytterligare kiropraktik för
att försöka lösa problemet. Då kiroprak-
tiska manipulationer genomfördes på
hästen hade ägaren också talat med en
veterinär som skulle kunna avliva hästen
akut om detta skulle bli nödvändigt.
Efter mycket arbete med hästen blev den
något bättre. Atlaskotan som roterat ur
sitt läge kunde fås tillbaka till sitt nor-
malläge och en orörlighet som funnits
blev något bättre. Dock var kranialner-
verna fortfarande påverkade och ansiktet
och matstrupen fortfarande inte förbätt-
rade. Hästen avlivades slutligen till följd
av de oåterkalleliga skador som den fått
vid AAs behandling. Även obduktions -
fynden talade för att skador i området
som manipulerades av AA var orsaken
till hästens död. 

Redan i anslutning till att hästen först
visade symtom på skadan kontaktade

Ansvarsärende

Häst fick skada efter kiropraktisk
behandling

➤

ansvarsärende
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ägaren djurklinikens chefveterinär BB
för att diskutera saken. BB ville då att
hästen skulle fraktas till kliniken igen
vilket ägaren inte ansåg var försvarbart
från djurskyddssynpunkt. Det har seder-
mera varit mycket svårt att få svar från
AA och BB beträffande de skador som
hästen ådrog sig vid behandlingen.
Något skriftligt svar på sina brev har
ägaren inte fått av BB men han fick ett
skriftligt svar av AA som innehåller en
rad felaktigheter. 

När ägaren sökte vård på klinik för
sin häst förväntade han sig att han
kunde lita på att hästen fick en adekvat
behandling. Som djurägare är man i
underläge kunskapsmässigt eftersom
man inte besitter den erfarenhet och
kunskap som veterinären gör. Att AA,
såsom han antytt, skulle vara fri från
ansvar på grund av att ägaren godkänt
behandlingen är befängt. AA saknade
vid tillfället tillräckliga kunskaper för att

utföra kiropraktik på häst. Han hade
endast gjort tre kursmoment av fem på
den fem veckor långa utbildningen. Det
sätt på vilket AA utförde manipulatio-
nen har av andra kiropraktorer och vete-
rinärer förkastats som livsfarligt med
överhängande risk för nervskador, stroke,
utslagning av kroppsfunktioner och för-
lamning. Den manipulation som utför-
des av AA bör endast göras som sista
utväg och endast av erfarna kiroprakto-
rer. AA måste totalt ha saknat insikt i
sina tillkortakommanden eftersom han
trots allt utförde behandlingen. Inte ens
efter att skadan var ett faktum föreföll
AA ha insikt om att hans kunskaper
varit undermåliga. Detta agerande måste
bedömas som oansvarigt och omdömes-
löst. Vid jämförelse med humansjukvår-
den finns det förmodligen inte en enda
läkare som efter en delvis avslutad kurs i
kiropraktik skulle utge sig för att vara
kiropraktor och försöka behandla en

patient med nackproblem med manipu-
lation av atlaskotan. Den svenska veteri-
närutbildningen innefattar ingen kiro-
praktik och behandlingsformen kräver
hantverksmässig skicklighet och mycket
träning. Ägaren har inget emot att vete-
rinärer använder sig av kiropraktik men
då först efter att de har gått en fullstän-
dig utbildning och är kompetenta att
använda de tekniker som krävs. Kiro prak-
tik är ett bra komplement till ordinär
veterinär verksamhet men om personer
som saknar kunskap och kompetens
behandlar med kiropraktik kommer
detta att inverka negativt på veterinär
kiropraktik i allmänhet. 

Hästägaren anser också att BB har
brustit i sitt ansvar som chefveterinär då
han på ett osant sätt uppgivit att AA har
den nödvändiga utbildningen. BB har
också haft vetskap om att AA utfört kiro-
 praktiska behandlingar utan att ha kun-
skap, vilket måste anses som klandervärt.

➤
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Anmälaren invänder även mot de per-
soner som av ansvarsnämnden utsetts till
sakkunniga. Dessa två veterinärer har fått
sin utbildning i kiropraktik på samma
skola som AA. Det är inte förvånande
att de försvarar utbildningen och menar
att den är tillräcklig. Båda har mycket
att förlora på att denna utbildning inte
skulle anses vara tillräcklig för att utföra
kiropraktik. De är därför jäviga och bör
entledigas.

VETERINÄR AAs ANFÖRANDE
AA har genomgått kurs och examinerats
vid BackBone Academy i Tyskland. För
att genomgå utbildningen krävs att man
är veterinär eller kiropraktor. Kursen är
210 timmar och omfattar såväl teoretisk
som praktisk examination. Kursen är
uppdelad på fem delmoment som var för
sig avslutas med examination såväl teo-
retiskt som praktiskt. Slutexamina tio nen
ger behörighet att ansluta sig till Inter -
national Veterinary Chiropractic Asso ci -
ation (IVCA). Inom veterinärkåren har
ett antal personer vidareutbildat sig
inom kiropraktik och metoden används
regelmässigt på många kliniker. Vid den
aktuella tidpunkten hade han examine-
rats i den typ av manipulation som gjor-
des på hästen. 

Den aktuella hästen kom in till klini-
ken för återbesök efter att den tidigare
haft problem. Vid longeringen rörde sig
hästen betydligt bättre än vid tidigare
undersökningstillfällen men var stel i
nacke och rygg. Hästen hade en dorsal
atlas vänster sida och atlaskotan var rote-
rad marginellt i klockans riktning. Det
fanns nedsatt rotationsrörlighet. Vid böj-
prov hade hästen en halv grad reaktion
på höger framben och en grad reaktion
på vänster framben. AA noterade att
hästen var stel i nacken och låst i höger
sida men uppgav inte att hästen ”satt
fast”. Röntgenundersökningen vidtogs

strax innan kl 12.00 och noterades för-
modligen omedelbart i journalen. AA
gick därefter på lunch och cirka kl 13.00
hade hästen återhämtat sig från den för-
hållandevis milda sederingen och den
kiropraktiska manipulationen utfördes.
AA kontrollerade givetvis resultatet av
manipulationen. 

AA redovisade vilken utbildning han
hade för djurägarna och djurägarna ansåg
att han kunde utföra den kiropraktik
som han var utbildad för. Detta innebär
naturligtvis inte att djurägaren har över-
tagit ansvaret för behandlingen och

något sådant har AA heller inte antytt.
Veterinären har alltid fullt ansvar för den
behandling som vidtas. Vid kontakt med
Jordbruksverket har AA fått veta att kiro-
 praktik ligger i en ”veterinär gråzon”. 

Djurägaren kontaktade kliniken sju
dagar efter behandlingen. BB erbjöd då
ägaren att hästen kunde komma till kli-
niken. Ägaren ville inte detta utan ville
avvakta. Under följande tre dagar under-
söktes hästen enligt ägaren av två veteri-
närer varav en behandlade med B-vita-
min. Hästen behandlades också av
human kiropraktor med manipulation ➤

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag!

VEXOTIC
den svenska föreningen för veterinärer 

med intresse av exotiska djurslag

bjuder härmed in till kurs i 

Kaninsjukdomar
Lördagen den 20 mars 2010

Hotel Nova Park, konferansanläggning utanför Knivsta
Preliminärt kl. 9–17

Föredragshållare: Frances Harcourt-Brown 

Kursavgift: 2000 kr, inklusive lunch och kaffe/fika. Reducerad
kurskostnad för medlemmar i Vexotic, 1500 kr, allt inklusive.

Föreläsning Ögonsjukdomar på exotiska djur – 19 mars
I samband med kursen finns det möjlighet att delta i föreläsning
om ögonsjukdomar på exotiska djur, framför allt kaniner och 
fåglar, fredagen den 19 mars. Föreläsningen arrangeras av SSVO,
se separat annons. 

Vexotic årsmöte – 19 mars
Det planeras att hålla årsmöte för Vexotic på kvällen, fredagen
den 19 mars. Anmälning till årsmöte görs gärna i samband med
kursanmälning. Kontakta Maj-Britt Larsen eller Daniel Fant (se
nedan) för medlemskap.

Hotellrum finns att boka på Hotel Nova Park, www.novapark.com.

Anmälning till kursen senast den 10 februari, till: 
• Majbritt Larsen via Majbritt.Larsen@Djursjukhus.com eller 
• Daniel Fant via daniel.fant@hallandsdjursjukhus.se

SvT 16-09 final:Layout 1  09-12-07  08.28  Sida 53



54 N U M M E R  16 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

av atlaskotan, hals och nacke. Resultatet
var enligt ägaren positivt. 

I journalen från djursjukhuset anges
att hästen vid undersökningstillfället var
stel åt vänster och en ”ventral atlas väns-
ter sida” finns noterad. Hästens problem
var alltså det motsatta mot hur det var
vid AAs undersökning. Under de sex
veckor som förflutit sedan hästen
behandlades av AA hade hästen, enligt
journalen, behandlats med kiropraktik
vid två tillfällen med bra resultat men
fått återfall. Enligt journalen hade häs-
ten ansiktsförlamning sedan några dagar
efter den senaste behandlingen med
kiropraktik som skett i stallet av human-
kiropraktor. Med tanke på tiden som
gått mellan behandlingen och den upp-
komna ansiktsförlamningen är det tro-
ligt att ett nytt trauma eller den senare
manipulationen orsakat ett ökat omfång
av skadan eller nya skador.

SAKKUNNIGUTLÅTANDE FRÅN
VETERINÄR CC
Veterinär CC avgav på ansvarsnämndens
begäran ett sakkunnigutlåtande. CC
anser inte att en korrekt utförd manipu-
lation av atlaskotan och atlanto-occipi-
talleden kan ge de symtom som hästen
hade då den togs in på djursjukhuset
eller de multifokala lesioner som fram-
kom vid obduktionen av hästen 14
månader efter AAs behandling. Det är
osannolikt att man med denna teknik
kan orsaka ett trauma på en häst med de
symtom som djurägaren beskrivit som
följd. Detta förutsatt att hästen inte
hade skador på skelett eller kärl. Sådana
skador har inte setts på röntgen eller vid
obduktionen. Vidare ligger hästens för-
längda märg väl skyddad av skallbenet
och det är därmed inte möjligt att skada
den utan att samtidigt skada skallbenet,
vilket inte varit fallet. Kärlskador hade
visserligen kunnat hinna läka ut under
den tid som förflutit mellan behandlingen
och obduktionen. Obduktionsresultatet
tyder dock inte på tidigare trauma mot
övre halsryggen. Vid obduktionen sågs
inga makroskopiska förändringar på
nervvävnad, inga ärrbildningar i mjuk -
vävnad eller tecken på avläkta kärlskador
i atlasområdet. Den mikroskopiska
under sökningen visade däremot en kro-
nisk inflammation i förlängda märgen,

vagusnerven och i ryggmärgens halsom-
råde. En blödning eller kärlskada som
orsakats av ett trauma kan indirekt orsaka
atrofi av nervvävnad som kan kvarstå
även då skadan läkt ut men kan inte 
ge de kroniska inflammatoriska för -
ändringar som finns beskrivna i obduk-
tions rapporten. De symtom som doku-
menterats av djursjukhuset tyder på
påverkan på två kranialnerver, n facialis
på höger sida och n vagus. Hästen var
ataktisk. Förlängda märgen och vagus-
nerven kan direkt kopplas samman ana-
tomiskt då vaguskärnorna är lokaliserade
där liksom n facialis ursprung. Detta
stämmer överens med de kliniska fynd
som hästen uppvisade. De inflammato-
riska förändringarna i ryggmärgens hals -
område kan förklara hästens ataxi men
kan inte kopplas samman med ett miss-
tänkt trauma mot halsryggen. Obduk -
tions   fynden stämmer med hästens kli-
niska symtom ett år tidigare men orsaken
till vad som förefaller vara polyneurit är
oklar.

SAKKUNNIGUTLÅTANDE FRÅN
VETERINÄR DD
Även veterinär DD avgav ett sakkunnig -
utlåtande på ansvarsnämndens begäran.
DD ansåg att i detta fall kan den
omständighet att hästen blev försämrad
efter behandling vara en följd av den
kiropraktiska behandlingen. Men den
fortsatta utvecklingen av fallet kan inte
förklaras enbart med detta. Utveck -
lingen talar för att det förelegat en insta-
bilitet/patologi i det behandlade områ-
det. Att konsekvenserna slutligen blivit
så allvarliga förefaller ha många orsaker.
Hästen borde exempelvis ha fått veteri-
närvård omedelbart då den reagerat
negativt på behandlingen och inte nor-
maliserats efter några dagar. Enligt ägaren
blev hästen akut försämrad sex veckor
efter att AA behandlat med kiropraktik.
Detta talar för att ett nytt trauma inträf-
fat. Då hästen blev akut försämrad
behandlades den med kortison och sva-
rade bra på denna behandling. Ytter -
ligare sex veckor senare uppvisade hästen
symtom på esofagusdysfunktion, vilket
får ses som en ytterligare försämring 
av nervfunktionen. Hästen avled ett 
år senare av foderstrupsförstoppning.
Obduk tionen visade en inflammation i

vagusnerven, förlängda märgen och
inflammation i en del av ryggmärgen i
halsområdet. Det kunde inte påvisas
några ärrvävnader, skelett- eller liga-
ment skador. Sammanfattningsvis kan
man inte med ledning av det tillgängliga
materialet belägga att AA utfört behand-
lingen felaktigt. 

DDs allmänna uppfattning om kiro-
praktik på häst är att detta är en möj -
lighet att få en bra bild av hästens mus-
kulo skeletala status, speciellt avseende
rygg raden, och att det är ett utmärkt
komplement till den sedvanliga veteri-
närmedicinska undersökningen. Det är
dock mycket viktigt att använda kiro-
praktik som ett komplement och en 
klinisk undersökning inklusive rörelse-
kontroll ska alltid göras. Kiropraktisk
manipulation utförs med händerna.
Behandlingen är ett snabbt tryck med
liten kraft i ledens plan. Detta ger en
snabb töjning i ledkapseln utan att den
bringas utanför sina fysiologiska gränser.
Det syftar till att återskapa normal rörelse
i leden, stimulera neurologiska reflex -
banor och minska smärta och muskel-
spänningar. Det vore mycket olyckligt
om utvecklingen ledde till att endast
icke-veterinärer fick utföra kiropraktik
på häst inte endast eftersom metoden är
ett bra komplement till ordinär orto -
pedisk behandling och diagnostisering
men också för att man som veterinär har
de kunskaper som krävs för att ställa 
differentialdiagnoser och därmed på ett
bättre sätt kunna ge korrekt behandling
och undvika fall då kiropraktik är
kontraindicerat. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Enligt Jordbruksverkets mening går det
inte säkert att fastställa om den manipu-
lation som AA utfört har orsakat hästens
skador. En viktig fråga i ärendet är dock
om en legitimerad veterinär som efter en
kortare tilläggsutbildning utför kiro-
praktisk manipulation kan anses handla
enligt vetenskap och beprövad erfaren-
het. För legitimation som kiropraktor på
människor krävs fyra års heltidsstudier
samt ett års praktisk tjänstgöring. Denna
tjänstgöring ska fullgöras under hand-
ledning och omfatta de delar som ingår
i kiropraktorns yrkesområde. Jordbruks -
verket ställer sig tveksam till att en

➤
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fullgjord utbildning om fem veckor
skulle ge tillräckliga kunskaper för att
enligt vetenskap och beprövad erfaren-
het utöva kiropraktisk manipulation. I
detta fall har veterinären endast genom-
gått en del av utbildningen. 

Enligt Jordbruksverkets mening är
det inte heller klarlagt att det finns
vetenskaplig grund för kiropraktik på
häst. De sakkunnigyttranden som an -
svars  nämnden inhämtat i ärendet är från
veterinärer med samma vidareutbildning
som den anmälda veterinären. Jord bruks -
verket anser att det krävs ett oberoende
sakkunnigutlåtande som ut talar sig om
kiropraktik på häst kan anses ha veten-
skaplig grund för att kunna ta ställning i
frågan.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Anmälaren har yrkat att de sakkunniga
som ansvarsnämnden utsett ska entledi-
gas på grund av jäv. Ansvarsnämnden
anser inte att den omständighet att de
sakkunniga genomgått samma vidareut-
bildning som den aktuella veterinären
diskvalificerar dem från att avge sakkun-
nigutlåtande. Yrkandet om entledigande
avslogs därför.

Av förarbetena till lagen (1994:844)
om behörighet att utöva veterinäryrket
framgår att Veterinära ansvarsnämnden
endast ska pröva sådana anmälningar
som avser den rent veterinärmedicinska
delen av veterinärernas yrkesutövning.
Djurägaren har anmält BB i dennes

egenskap av chefveterinär. BB har inte
själv varit inblandad i behandlingen av
hästen. Anmälan mot BB avvisades där-
för. 

Den aktuella hästen behandlades med
kiropraktik i halsryggen av AA. Omedel -
bart efter denna behandling uppvisade
hästen symtom som tydde på en neuro-
logisk skada. Det förlopp skadan sedan
fick och som ledde fram till hästens död
nästan ett och ett halvt år senare kan inte
med säkerhet sägas enbart härröra från
behandlingen. De förändringar som
upptäcktes vid obduktionen av hästen
var vid det laget av kronisk karaktär och
kan därför inte anses helt kunna förklara
skadans ursprungliga uppkomst och
dess förlopp. På grund av det nära sam-
bandet i tid mellan behandlingen och
den tidpunkt då ägaren först upptäckte
att hästen uppvisade symtom och också
kontaktade djurkliniken beträffande
dem, får det enligt ansvarsnämnden anses
vara mycket sannolikt att skadan upp-
kommit vid AAs kiropraktiska behand-
ling. Varför och på vilket sätt skadan
uppkom kan dock inte anses klarlagt.

Frågan som ansvarsnämnden har att
pröva är om AA vid diagnostiseringen
eller den kiropraktiska behandlingen
agerat försumligt på ett sådant sätt att
han ska tilldelas disciplinpåföljd. Kiro -
praktik är en behandlingsmetod som är
relativt ny inom veterinärmedicinen och
kunskaperna lärs inte ut vid veterinär-
högskolan utan kompletterande utbild-

ning måste bibringas den aktuella vete -
rinären. Mot bakgrund av detta anser
ansvarsnämnden att då man som vete -
rinär använder kiropraktik måste det
göras med särskild försiktighet. Detta får
anses vara särskilt angeläget då man
behandlar halsryggen. Såsom de båda
sakkunniga anfört är det också av vikt
att man utesluter att det finns instabili-
tet i det område som ska behandlas för
att undvika att skador uppkommer.
Detta görs lämpligen genom röntgen -
undersökning innan behandlingen på -
börjas. Ord står mot ord om hästen
undersöktes med röntgen innan eller
efter behandling. Emellertid framgår det
av journalen att hästen hade ett ”chip-
fragment” mellan C4 och C6. Mot bak-
grund av detta fynd kan kiropraktisk
behandling inte anses vara tillrådligt
trots att behandlingen berörde ett område
som är placerat högre upp i halsen.
Röntgenfyndet ger anledning att miss-
tänka instabilitet även i det berörda
området som därför måste undersökas
radiologiskt innan kiropraktisk behand-
ling inleds. Oavsett om AA underlät att
röntgenundersöka hästen innan behand-
lingen eller om han trots röntgenfyndet
behandlade hästen med kiropraktik
kunde ansvarsnämnden konstatera att
AA genom sin behandling agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning. AA tilldela-
des en disciplinär påföljd i form av en
erinran.

JOHAN BECK-FRIIS

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2009
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2009 års
Veterinärkongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 520 kronor (inkl porto och moms) vid insättning 
på Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 83 80-8. Ange på talongen
”Kompendium 2009”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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Ansvarsärende

Lämnade ofullständigt
provsvar på telefon

En djurägare anmälde veterinär XX
för felaktig friskförklaring av en
hund men veterinären bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Ägaren till en tik ansåg att veterinär XX
agerat försumligt genom att friskförklara
en hanhund beträffande autoimmun
tyreoidit innan parning. Därmed orsa-
kades både anmälaren och ägaren till
hanhunden mycket obehag. Det som
veterinär XX sa till hundägarna munt -

ligen överensstämde inte med det som
sedan framkom skriftligen. Om XX inte
sagt som hon gjorde skulle parningen
aldrig ha genomförts. Både anmälaren
och ägaren till hanhunden har försökt få
kontakt med veterinär XX för att få en
förklaring men XX har inte varit intres-
serad av att svara dem. Anmälaren har nu
svårigheter att sälja valparna i kullen och
har varit tvungen att bekosta tyreoi dea -
test för valparna. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Den 23 oktober inkom ägaren till han-
hunden för provtagning för tyreoidea -
screening. Enligt uppgift skulle hanhun-
den paras och ägaren till tiken ville ha
uppgifterna innan parningen eftersom

rasklubben börjat med bekämpnings -
program för autoimmun tyreoidit. Prov -
svaren visade negativt för TgAA (auto-
antikroppar mot tyroglobulin), normalt
T4 (tyroxin) och lindrigt förhöjt TSH
(tyreoideastimulerande hormon). Den
29 oktober talade XX med ägaren till
hanhunden och informerade då henne
om att markören för TgAA var negativ.
Provsvaren skickades sedan till djuräga-
ren. 

Cirka 14 dagar senare tog hanhund -
ägaren kontakt med XX och frågade var-
för hunden hade friats när den hade för-
höjt TSH-värde. Anledningen var att
provsvaret hade lagts in på rasklubbens
hemsida och ett flertal personer hade
reagerat på att hunden använts till par-
ning trots att den hade förhöjt TSH. XX
försökte förklara att vad hon svarat på
vid samtalet var att TgAA var negativt
och att hon inte utfärdar tillstånd för att
använda hundar i avel. De kriterier som
rasklubben ställer upp är det upp till
uppfödaren att följa. XX frågade också
djurägaren om provsvaren som hon
skickat per post inte kommit denna till
handa. Djurägaren uppgav då att hon
haft tillgång till provsvaren innan par-
ningen men att ägaren till tiken inte
brytt sig om att titta på dessa eftersom
XX hade friat hunden. 

XX konsulterade därefter VMD
Torkel Falk beträffande provsvaret då
TgAA var negativt och T4 normalt men
TSH förhöjt. Torkel Falk menade att
detta var ovanligt och rekommenderade
ett omprov för att utesluta laboratorie-
fel. XX pratade då med hanhundägaren
och erbjöd henne detta. Provsvaret av -

ansvarsärende

Årsmöte för SSVO/Ögonpanelen

Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi och Ögonpanelen
har årsmöte lördagen den 20 mars 2010 på Nova park Hotel i Knivsta
9.00–16.00.

Fredagen den 19 mars hålls en kursdag med tema oftalmologi hos exotiska
djur. Dr Frances och Nigel Harcourt-Brown föreläser. Vexotic kommer att
hålla föreläsningar nästa dag med samma föreläsare.

Anmälningsblanketter skickas till medlemmarna via mail.

Övriga intresserade kan kontakta vår kassör Inger Jansson,
mo.inger@telia.com.

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI
SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOGY
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seende det nya provet var oförändrat.
XX talade vid ett flertal tillfällen med
djurägaren angående provsvaret och ris-
ken för att hunden har tyreoidit eller
nedärver problemen. XX rekommende-
rade också att djurägaren kontaktar
medicinsk specialist för ytterligare
bedömning av hundens värden. XX är
ledsen om hon inte var tillräckligt tydlig
vid det första samtalet men enligt hen-
nes uppfattning har hon tagit det prov
som önskades och både muntligt och
skriftligt informerat om provsvaret. Det
är djurägaren själv och ägaren till tiken

som valt att inte kontrollera det skrift -
liga svaret innan parningen.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg inte att veterinär
XX agerat försumligt i sin yrkesutövning.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Den aktuella hunden genomgick en
tyreoideascreening på grund av att den
skulle användas i avel. När det gäller ras -
klubbars rasspecifika avelsstrategier måste
det, enligt ansvarnämndens be dömning,
vara upp till uppfödaren/djurägaren att

ta ställning till om prov resultatet ligger
inom ramen för gällande avelsstrategi
eller inte. Veterinär XX lämnade vid tele-
fonsamtal endast ut provsvaret avseende
TgAA, vilket var negativt. Ansvars -
nämnden anser att det hade varit önsk-
värt att alla provsvar hade lämnats vid
telefonsamtalet. XX skickade dock det
fullständiga provsvaret, av vilket labora-
toriets normalvärden framgår, till djur -
ägaren och har därför inget ytterligare
ansvar. Anmälan ledde inte till någon
disciplinåtgärd.

JOHAN BECK-FRIIS

DELKURS 2: fredag–söndag, 22–24 januari 2010
För tillträde till denna kurs krävs genomgången delkurs 1 före
mars 2009.
Teori: Tumörer, missbildningar, stomatiter, gingiviter, parodonti-
ter, medicinska behandlingar, provtagning, tuggmekanik, grund -
principer tandreglering, intra- och extraoral röntgen, scintigrafi
och ultraljud av mandibula-/maxillaområdet, instrumenthante -
 ring.
Praktiska övningar: Bilddiagnostik, tandreglering, instrument-
hantering.
Lärare/instruktörer: Leg. veterinärerna Maggie Uhlhorn, Ylva
Rubin och Ove Wattle m.fl. samt leg. tandläkare Torbjörn
Lundström.
Kostnad: 6 600:– + moms.

DELKURS 3: lördag–söndag, 27–28 mars 2010
För tillträde till denna kurs krävs genomgången delkurs 2 före
2010 och utförda hemuppgifter. 
Teori: Karies, rotbehandlingar, förseglingar, fördjupad dia-
gnostik, kontroll av behandlingsresultat, tand- och käkfrakturer
och extraktion av tänder. 
Praktiska övningar: Kariesbehandling och tandextraktion. 
Lärare/instruktörer: Leg. tandläkare Torbjörn Lundström samt
leg. veterinärerna Paddy Dixon, Gunnar Wallgren, Ove Wattle m.fl.
Kostnad: 5 000:– + moms.

DELKURS 1: lördag–söndag, 14–15 augusti 2010
Teori: Tuggsystemets anatomi och fysiologi, metodik för regist -
rering av förändringar i munhålan, vanliga normalvariationer och
sjukliga förändringar, diagnos och behandling.
Praktiska övningar: Munhåleundersökning inklusive be dömning
av olika fynd, vanliga åtgärder som korrige ring av orsaker som
bidrar till förekomst av sår, inflamma tioner/infektioner i mun -
hålan och onormal tuggrörelse.
Lärare/instruktörer: Leg. tandläkare Torbjörn Lundström samt
leg. veterinärerna Ylva Rubin, Anna Tell och Ove Wattle m.fl.
Kostnad: 4 700:– + moms.

EXAMINATION: onsdag 8 december 2010
Examination för max 10 personer som har godkänt deltagande 
i delkurserna 1–3 och som senast en månad innan examina tio-
nen skickat in tre godkända fallpresenta tioner på upp till en 
A4-sida vardera. Slutexaminationen omfattar en teoretisk och
en praktisk del. Vid examinationen bereds en av SVS utsedd
oberoende övervakare att delta.
Examinatorer: Ove Wattle och Torbjörn Lundström.
Kostnad: 3 000:– + moms.

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelning för diagnostik och stordjur

inbjuder till DELKURS 1, 2 och 3 samt EXAMINATION i

Hästtandvård
Kurserna vänder sig till veterinärer med hästpraktik.
Plats: Hästkliniken, Klinikcentrum, SLU, Uppsala.

Då halva kurserna består av praktiska övningar under handledning är antalet deltagare begränsat till 24 st/kurs och
examinationen till 10 deltagare.
Deltagarna får själva ordna logi samt ta med sig oömma kläder för de praktiska övningarna. 
Lunch och kaffe + en kursmiddag/kurs ingår i priset.
Bindande anmälan skickas helst via e-mail till ove.wattle@kv.slu.se, i andra hand via telefon 018–67 13 86.
Kursansvarig: VMD Ove Wattle.
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■ Influensavirus hos svin
Influenzavirus hos svin
A Dalsgaard
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 11, 8–11

■ Utbrott av Chlamydophila psittaci infek-
tion (ornitos) i en djuraffär i Danmark
Outbreak of Chlamydophila psittaci
Infection (Ornithosis) in a Pet Shop in
Denmark
K Widgren, C Kjelsø, S Anker Uldum, 
K Mølbak
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 12, 24–27

■ PCV-2 ger både små och stora problem
PCV-2 giver både små og store problemer
K Viekilde
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 13, 10–12

■ Bekämpning av Salmonella Dublin
Bekæmpelse af Salmonella Dublin
L Rosenbaum Nielsen
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 13, 14–16

■ Behandling av subkutana abscesser 
hos katt
Behandling af  subkutane abscesser hos katte
O Stengaard
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 13, 22–27

■ Övervakningen av B-streptokockinfek-
tion i danska mjölkkobesättningar
Overvågningen af B-streptokok infektion 
i danske malkekvægsbesætninger
J Katholm, E Rattenborg
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 19, 24–31

■ Patofysiologi och klinik vid artros hos
häst
Patofysiologi og klinik ved artrose hos hest
N Jansson
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 20, 18–20

■ Häst som smittoreservoar för
Campylobacter spp, Cryptosporidium
parvum och Giardia intestinalis
Hest som smittereservoar for Campylobacter
spp, Cryptosporidium parvum og Giardia
intestinalis
K Gismervik, A K Kind, Y Wasteson, 
Ø Østensvik
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 4, 331–338

■ Herpesvirusinfektion hos hund 
– en översikt
Herpesvirusinfeksjon hos hund 
– en oversikt
V Rootwelt, A Lund, A Krogenæs
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 4, 339–347

■ Akantomatös epulis hos hund
Akantomatøs epulis hos hund
A M Breen, G Gunnes, N Ottesen, Ø Stigen
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 5, 415–422

■ Cyniclomyces guttulatus-liknande svamp
som möjlig orsak till gastroenterit hos
hund – en orsaksbeskrivning
Cyniclomyces guttulatus-lignende sopp som

mulig årsak til gastroenteritt hos hund 
– en kasusbeskrivelse
B Gjerde, L Holtet, S Sanden, 
S S Dahlgren
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 6, 507–510

■ Djurägares erfarenheter av cellgifts-
behandling av hund och katt – resultat
från en enkätundersökning
Dyreeiers erfaringer med cellegift-
behandling av hund og katt – resultater 
fra en spørreundersøkelse
K Dahl, V Kristiansen, S I Thoresen
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 7, 589–595

■ Elakartad katarralfeber hos hjortdjur
Vondarta katarrfeber hjå hortedyr
T Vikøren
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 7, 597–598

Ur Läkartidningen:
■ Den nya influensan A/H1N1:

Beredskapen fortsatt hög
K Bergqvist
Läkartidn, 2009, 106, 20, 1348

■ Plasmodium knowlesi – den femte 
malarian
A Färnert, U Bronner
Läkartidn, 2009, 106, 21–22, 
1465–1469

■ Darwins principer styr utvecklingen 
av A/H1N1
A Linde, M Brytting, J Struwe, J Albert
Läkartidn, 2009, 106, 23, 1552–1555

■ Kryptosporidios – kraftigt under-
diagnostiserad diarrésjukdom
B Svenungsson, M Insulander, B de Jong,
M Lebbad
Läkartidn, 2009, 106, 28–29, 
1810–1813

■ Den nya pandemiinfluensan A/H1N1
I Uhnoo, C Bergquist
Läkartidn, 2009, 106, 28–29, 1814–1819

■ Multiresistent tuberkulos i Sverige 
kräver ökad vaksamhet
U Ljung Faxén, V Romanus, I Julander, 
B Petrini, G Boman
Läkartidn, 2009, 106, 30–31, 1895–1897

■ Om cefuroximets vara eller icke vara
B Gårdlund, M Kalin
Läkartidn, 2009, 106, 38, 2382

■ Cefalosporinerna bör ersättas med 
smalare och mer riktad behandling
H Hanberger, I Odenholt, C G Giske, 
G Kahlmeter
Läkartidn, 2009, 106, 38, 2383–2384

■ Fagterapi kan vara räddningen när 
antibiotika inte längre fungerar
G O Klein
Läkartidn, 2009, 106, 40, 2530

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

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

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

litteraturtjänst

Förbundskansliet håller stängt 28/12–5/1
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Förmaksflimmer, 200 slag/minut.

DISKUSSION
Förmaksflimmer kännetecknas av en fullständigt ore-
gelbunden hjärtfrekvens och avsaknad av P-vågor.
Hjärtfrekvensen är vanligen hög om flimret ses i sam-
band med hjärtsjukdom och är obehandlad, men det
förekommer också idiopatiska förmaksflimmer utan
bakomliggande hjärtsjukdom och då är hjärtfrekven-
sen vanligen normal. I detta fall, där hjärtfrekvensen
är hög och hunden visar symtom på hjärtsvikt, ligger
det närmast till hands att misstänka dilaterad kardio-
myopati (DCM), vilket också kunde verifieras med
ekokardiografi.

Behandling vid hjärtsvikt hos hund oavsett orsak in-
leds med diuretika, intravenöst eller peroralt beroende
på grad av svikt. I detta fall gavs furosemid, 2 mg/kg
varannan timme intravenöst, tills dess att andnings-

frekvensen normaliserats (<30 andetag/min). Sam -
tidigt initierades behandling med pimobendan
(Vetmedin®) och benazepril (Fortekor®) i gängse
doser. När tillståndet stabiliserats fortsattes behand-
lingen i hemmet med ett tillägg av digoxin. Hjärt fre -
kvensen bedöms vid ett återbesök ca en vecka senare
för att avgöra om ytterligare medicinering med beta-
blockare alternativt kalciumkanalblockare behövs för
att sänka hjärtfrekvensen under ca 140 slag/minut.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek 
och amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fall-
beskrivningar och frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.

Hundens juvertumör liknar
kvinnans bröstcancer

❘❙❚ Ny kunskap om juvertumörer hos hund
kan i längden ha betydelse för diagnostik
och behandling av brösttumörer hos kvin-
nor. Det är förekomsten av två gener,
BRCA1 och BRCA2, som för första gången
har konstaterats utgöra riskfaktorer för
utvecklingen av både juvertumör hos hund
och bröstcancer hos människa. Det visar
forskning som gjorts av veterinär Patricio
Rivera tillsammans med medarbetare vid
SLU och Uppsala universitet. Studien pub-
licerades den 3 november i prestigefyllda
tidskriften Cancer Research. Arbetet görs
inom LUPA, ett EU-baserat projekt, som
samlar forskare från tolv länder. Från SLU
är 20 forskare engagerade i LUPA.

Inom LUPA är det genetiska arvet hos
hund en viktig utgångspunkt för forsk-
ningen. Hundar lever ofta i samma miljö
som människor och äter kanske även

samma mat. Det gör att många sjukdomar
som drabbar människor också drabbar
hundar.

Eftersom hunden lever kortare och sjuk-
domarna kommer snabbare kan hunden
fungera som modelldjur för forskningen.
Genom att hundens hela arvsmassa nu -
mera är kartlagd har möjligheterna till

gen e tisk forskning ökat markant. Med
hjälp av avancerad teknik inom molekylär-
genetik kan forskarna upptäcka vilka
gener som påverkar olika sjukdomars upp-
 komst och vilka hundraser som drabbas
hårdast.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
4 november.  ■

❘ ❙❚ noterat

MRSA i din praktik - är du redo? 
Seminarium om vårdhygieniska rutiner i veterinär praxis
MRSP finns redan spritt i hela landet. MRSA och andra resistenta bakterier blir allt 
vanligare - samband med överdriven antibiotikabehandling allt tydligare. Har du rutiner 
som förhindrar smittspridning? Hur gör ”alla andra”?

Föreläsningar av Ulrika Grönlund-Andersson, SVA, Kerstin Möller och Anne Palmé, 
Västra Götalandsregionen, Marie Flöisbon, Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås m.fl.

Seminariet riktar sig till personal verksam inom djursjukvård och humansjukvård, till 
exempel läkare, veterinärer, sjuksköterskor och djursjukskötare.

TID   Tisdag 27/4 13.00-17.00  PLATS  Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg, ingång från Stora Badhusgatan 2B.
ANMÄLAN   Veterinärenheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Box 224, 532 23 Skara, Fax:  031-60 58 20 
eller veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  Sista anmälningsdag 14 april 2010. VÄLKOMNA!
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 48
25–26/11 -09. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER. Arr:
VeTAbolaget. (SVT 2/09)

26–27/11 -09. KURS I ANESTESIOLOGI, 
FÅGEL, REPTIL, KANIN OCH SMÅ GNAGARE.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 49
1–2/12 -09. KURS I OPTIMAL ANTIBIOTIKA  -
BEHANDLING – HUR TÄNKER MAN? Uppsala.
Arr: SVARMpat och Strama VL 

(SVA och Svenska Djurhälsovården).
(SVT 12/09)

4–5/12 -09. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS -
TÄNDER, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 14/09)

v 50
10–11/12 -09. KURS I ANESTESI STEG 3, 
DEL 1. Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 3
NY 21–23/1 -10. KURS I DIAGNOSTIK OCH

BEHANDLING AV HÄLTA HOS HUND arrangeras
i Västerås av VeTA-bolaget. Info:
www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

NY 22–24/1 -10. DELKURS 2 I HÄSTTAND -
VÅRD arrangeras i Uppsala av SLU. 
Info: Ove Wattle, ove.wattle@kv.slu.se,
018-67 13 86 
(se annons i denna tidning)

v 4
26/1 -10. UPPDATERINGSKURS FÖR BESÄTT-
NINGSVETERINÄRER – FOKUS PÅ LUFTVÄGS -
INFEKTIONER (GRIS), Skara. Arr: 
Boehringer Ingelheim Vetmedica. 
(SVT 15/09)

26–28/1 -10. KURS OM HÖNSHÄLSOPROGRAM-
MET, SALMONELLAKONTROLLPROGRAMMEN,
FJÄDERFÄSJUKDOMAR OCH HANTERINGEN

AV SALMONELLASMITTADE BESÄTTNINGAR,
Uppsala. Arr: SVA och Jordbruks -
verket. (SVT 15/09)

27/1 -10. UPPDATERINGSKURS FÖR BESÄTT-
NINGSVETERINÄRER – FOKUS PÅ LUFTVÄGSINFEK-
TIONER (GRIS), Kristianstad. Arr:
Boehringer Ingelheim Vetmedica. 
(SVT 15/09)

27–30/1 -10. KURS I AVANCERAD ORTODONTI

OCH PROTETIK, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 14/09)

28/1 -10. UPPDATERINGSKURS FÖR BESÄTT-
NINGSVETERINÄRER – FOKUS PÅ LUFTVÄGSINFEK-
TIONER (GRIS), Uppsala. Arr: Boehringer
Ingelheim Vetmedica. (SVT 15/09)

28–30/1 -10. KURS I DIAGNOSTIK OCH

BEHANDLING AV HÄLTA HOS HUND, Västerås.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 13/09)

29–30/1 -10. KURS ”SHIT HAPPENS – 
KOMPLIKATIONER I VETERINÄR HÄSTPRAKTIK”,
Tällberg, Dalarna. (SVT 15/09)

v 5
NY 5–6/2 -10. KURS I AVEL OCH GENETIK

– GENETISKA TESTER, AVELSPROGRAM, 
ANTIBIOTIKAPOLICY M M arrangeras i
Stockholm av Svenska Sällskapet 
för Smådjursreproduktion. Info:
Catarina.Kjellerstedt@djursjukhusen.se
(se annons i denna tidning) 

V 6
NY 12–13/2 -10. KURS I HEMATOLOGI

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

v 7
15–19/2 -10. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST. Arr: SLU. (SVT 14/09)

19–20/2 -10. KURS I ENDODONTI – ROTFYLL-

är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska resurser och 
kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

Veterinärer semestervikariat till Strömsholm

Regiondjursjukhuset Strömsholm är ett ledande regiondjursjukhus för hund och katt. Vi har 
27000 patientbesök per år och har drygt 30 anställda veterinärer och ca 60 djursjukvårdare.

Inför kommande vår och sommar söker vi semestervikarier. Vi söker i första hand dig som är 
smådjursveterinär med något års erfarenhet, men även du som är nyutexaminerad är välkommen 
att söka. Tjänster innefattar arbete på en eller flera avdelningar, kvälls och helgtjänstgöring kan 
förekomma. Kollektivavtal finns med Sveriges Veterinärförbund.
 
Välkommen med skriftlig ansökan via mail senast 2010-01-17  till verksamhetschef Anita Ersson, 
anita.ersson@regdjsh.se

www.regiondjursjukhuset.se

AB Läckeby Djursjukhus ligger 1,5 mil norr om Kalmar i ett naturskönt, 

är vi 70 anställda, varav 20 veterinärer. Tillsammans tar vi emot drygt 
26000 besök/år.

.
Klinikveterinär sökes

Vi söker Dig med Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar eller Dig med 
några års erfarenhet av arbete med patienter som är lite mer vårdkrävande. 
Hos oss har Du goda möjligheter att få gehör för Dina åsikter och kan vara med och 
påverka ditt arbete. Mer information om oss hittar Du på www.lackebydjursjukhus.se

Välkommen att kontakta:             Läckeby Djursjukhus Örntorp, 380 31 Läckeby
Chefvet.kirurgi: Camilla Ifwarson            Chefvet. medicin: Annika Karlsson 
camilla.ifwarson@lackebydjursjukhus.se    annika.karlsson@lackebydjursjukhus.se
Tel  0734-347575              Tel 0437-347570 

Tillträde enl. ö.k

Välkommen!
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NINGAR BASKURS, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 14/09)

v 8
26–27/2 -10. HÄSTTANDVÅRD GRUNDKURS,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 15/09)

v 9
5–6/3 -10. KURS I DENTAL RÖNTGEN OCH

INTRAORAL FOTOGRAFERING, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 14/09)

v 10
NY 11–12/3 -10. KURS I KIRURGI STEG 1
arrangeras i Uppsala av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

v 11
17–18/3 -10. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

VÅRKONFERENS, Värmdö, Stockholm.
(SVT 15/09)

NY 19/3 -10. KURS I OFTALMOLOGI HOS

EXOTISKA DJUR arrangeras i Knivsta av
Svenska Sällskapet för Veterinär
Oftalmologi (SSVO)/Ögonpanelen.
Info: Inger Jansson,
mo.inger@telia.com 
(se annons i denna tidning)

NY 19–20/3 -10. KURS I DJURTANDVÅRD

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

NY 20/3 -10. KURS I KANINSJUKDOMAR

arrangeras i Knivsta av Vexotic. 
Info: Majbritt Larsen,
Majbritt.Larsen@Djursjukhus.com 
eller Daniel Fant, 
daniel.fant@hallandsdjursjukhus.se 
(se annons i denna tidning)

v 12
NY 27–28/3 -10. DELKURS 3 I HÄSTTAND -
VÅRD arrangeras i Uppsala av SLU. 
Info: Ove Wattle, ove.wattle@kv.slu.se,
018-67 13 86 
(se annons i denna tidning)

v 16
NY 23–25/4 -10. VETA-DAGARNA arrangeras
i Uppsala av VeTA-bolaget. Info:
www.vetabolaget.se

v 17
NY 27/4 -10. SEMINARIUM ”MRSA I DIN

PRAKTIK – ÄR DU REDO?” arrangeras i
Göteborg av Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i samarbete med Västra

Götalandsregionen, STRAMA och
Länsstyrelsen i Hallands län. Info:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/
och välj verksamhet ”Veterinär”, gå
vidare till ”Allmänna veterinärfrågor”
och sedan ”MRSA seminarium 2010”
(se annons i denna tidning)

v 18
NY 5–7/5 -10. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2
arrangeras i Knivsta av VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 
(se annons i denna tidning)

v 32
NY 14–15/8 -10. DELKURS 1 I HÄSTTAND -
VÅRD arrangeras i Uppsala av SLU. 
Info: Ove Wattle, 
ove.wattle@kv.slu.se, 018-67 13 86 
(se annons i denna tidning)

v 45
NY 11–12/11 -10. VETERINÄRKONGRESSEN

arrangeras i Undervisningshuset, SLU,
Ultuna av Sveriges Veterinärmedicinska

Sällkap och Sveriges Veterinärförbund.
Info: Marianne Lundquist, SVF, 
08-545 558 27, 
marianne.lundquist@svf.se, 
www.svf.se. 

v 49
NY 8/12 -10. EXAMINATION I HÄSTTANDVÅRD

arrangeras i Uppsala av SLU. 
Info: Ove Wattle, 
ove.wattle@kv.slu.se, 018-67 13 86 
(se annons i denna tidning)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British 
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

v 48
23–27/11 -09. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY (SMALL ANIMAL) – INTERNAL

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Bollnäs – (dnr 06-11265/09)

Hede – (dnr 06-11260/09)

Hudiksvall – (dnr 06-11874/09)

Brålanda/Frändefors – (06-11898/09)

Karlskrona – två anställningar (06-11977/09)

Vikariat
Södra Storsjöbygden –  (dnr 06-11873/09)

Sundsvall –  (dnr 06-11740/09)

Karlskrona – (06-11979/09)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 29 december 2009 om inget
annat anges i annonsen.

Besök www.distriktsveterinarerna.se (lediga jobb) 
tisdagar jämna veckor.
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Institutionen för kliniska vetenskaper är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurs veten-
skap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesio-
logi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion.
Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar flera subdiscipliner såsom dermatologi, endokrinologi, gastroente-
rologi, immunologi, infektionssjukdomar, kardiologi, onkologi och urologi.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften i det utlysta vikariatet är undervisning av veterinärstudenter inom
ämnesområdet smådjursmedicin. Den kliniska undervisningen kommer att ske i samarbete med
Universitetsdjursjukhuset och innefattar arbete med patienter.

Kvalifikationer: Vi söker dig som har veterinärexamen, intresse och erfarenhet av smådjurssjukvård
samt klinisk erfarenhet inom smådjursmedicin. Pedagogisk skicklighet, erfarenhet samt nationell/
inter nationell specialistkompetens inom ämnesområdet är meriterande.

Anställningen är tidsbegränsad och beräknas vara t.o.m. maj 2010. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Anne-Sofie Lagerstedt, tfn 018-67 13 52
eller studierektor Helene Hamlin, tfn 018-67 14 68.

Sista ansökningsdag är den 4 januari 2010.
Fullständig annons kan hämtas från http://personal.slu.se/jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Universitetsadjunkt i 
smådjursmedicin

MEDICINE AND EMERGENCY/CRITICAL CARE,
Lissabon, Portugal. (SVT 7/09)

25–27/11 -09. KURS I ANESTESI OG SMERTEBE-
HANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 1(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

26–28/11 -09. BCVA (BRITISH CATTLE

VETERINARY ASSOCIATION) CONGRESS,
Southport, England. (SVT 8–9/09)

27–29/11 -09. 15TH EUROCONGRESS FECAVA
(THE FEDERATION OF EUROPEAN COMPANION

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATIONS), Lille,
Frankrike. (SVT 2/09)

28/11 -09. NOVOS – NORDISKA VETERINÄR -
ORTOPEDISKA SÄLLSKAPETS FIRST ANNUAL

OPEN MEETING, Helsingfors, Finland. 
(SVT 13/09)

v 49
30/11–4/12 -09. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY (SMALL ANIMAL) – NEUROLOGOY

AND OPHTHALMOLOGY COURSE, Lissabon,
Portugal. (SVT 7/09)

2–6/12 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 3 – SACROPELVIC,
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 7/09)

2–6/12 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE II,
THORACOLUMBAR, Sittensen, Tyskland.
(SVT 10/09)

5–6/12 -09. KURS I OFTALMOLOGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

v 51
15–17/12 -09. 11TH CONGRESS ON EQUINE

MEDICINE AND SURGERY, Genève, Schweiz.
(SVT 10/09)

v 1
6–10/1 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 4 – EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 7/09)

v 2
13–17/1 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE III, CERVICAL,
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 10/09)

v 3
20–22/1 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR
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DYREPLEIERE, SAMLING 2(3), Oslo, Norge.
(SVT 11/09)

v 4
27–29/1 -10. ETTERUTDANNING: KURS I

ØYESYKDOMMER HOS SMÅDYR, Oslo, Norge.
Arr: Norges veterinærhøgskole
(SVT 15/09)

30–31/1 -10. ADVANCED EQUINE MAGNETIC

RESONANCE DAYS 2010, Bonn, Tyskland.
Arr: AG Pferd. (SVT 15/09)

v 6
10–12/2 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE -
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

10–14/2 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODUL 5 – INTEGRATED,
Sittensen, Tyskland. (SVT 7/09)

v 8
24–28/2 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV,
EXTREMITIES, Sittensen, Tyskland. 
(SVT 10/09)

v 14
7–11/4 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V, 
INTE GRA TED, Sittensen, Tyskland. (SVT
10/09)

v 15
14–16/4 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE, SAMLING 3(3), Oslo, Norge.
(SVT 11/09)

v 16
NY 19–20/4 -10. 24TH NKVET SYMPOSIUM

2010: DATABASES IN VETERINARY MEDICINE –
VALIDATION, HARMONISATION AND APPLICATION

arrangeras i Köpenhamn, Danmark.
Info: www.ddd.dk/nkvet2010

21–23/4 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3),
Oslo, Norge. (SVT 11/09)

v 22
2–5/6 -10. 35TH ANNUAL WORLD SMALL

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS

(WSAVA), Genève, Schweiz. 
(SVT 15/09)

Arbetstidsavtal klart vid
Östersunds Djursjukhus

Efter långa och krångliga förhandlingar,
både i och utanför Arbetsdomstolen,
har veterinärförbundet och Östersunds
Djur sjukhus AB nu kommit överens om
ett nytt arbetstidsavtal.

Avtalet ansluter i hög grad till de
yrkanden som framfördes av SVF
centralt gentemot Skogs- och Lant -
bruksarbetsgivarna (SLA) och innebär
rimliga ersättningsnivåer för veterinärer
vid arbete under nätter, helger och stor-
helger. Lönepåslagen varierar från 150
procent för arbete på vardagskvällar,
200 procent på vardagsnätter och helger,
250 procent på helgnätter och dagtid
storhelger till 300 procent för nattar bete
på storhelger. Avtalet tillkom efter en
förlikning mellan förbundet och SLA
och innebär att SLA återkallar sin talan
i domstolen och att vardera parten står
för sina egna rättegångskostnader.

Efter att detta avtal blev klart har
också lokala avtal blivit klara vid djur-
sjukhusen Albano och Bagarmossen.
Dessa båda avtal är i princip desamma
som vid Östersunds Djursjukhus. Avtalen
kommer att distribueras till veterinär-
förbundets lokala företrädare snarast.

ANDERS LEFRELL

förhandlingschef, SVF

förhandlingsnytt

Dyrepleier i fast heltidsstilling søkes
til Stavanger, Norge

Dersom du: - Er genuint opptatt av dyrs beste
- Er flink både med dyr og deres eiere
- Er selvstendig og liker ansvar
- Er faglig sterk
- Ønsker å utvikle deg faglig og personlig
- Har god og relevant erfaring

Så kan vi tilby: - Ansvar og utfordringer
- Et godt arbeidsmiljø preget av respekt

og streben mot et felles mål
- Mulighet til fordypning og utvikling

Denne jobben byr på en enestående anledning til å være med å utforme
din egen arbeidsplass i en ung og liten, men kraftig voksende moderne
smådyrklinikk der vi har et kompromissløst fokus på kvalitet og dyrs beste.

Klinikken ble etablert for snart fem år siden, og ansatte per i dag er en
dyrlege og 1,5 assistenter. Av utstyr har vi blant annet røntgen, ultralyd,
moderne blodprøveutstyr, gassanestesi, digitalt tannrøntgen og ”tann-unit”.
Lokalene ligger sentralt, kun to minutter med bil fra Stavanger sentrum.
Les mer om klinikken på vår hjemmeside: www.dyrlege-abrahamsen.no

Snarlig tiltredelse etter avtale. Personlige egenskaper og meritter vekt-
 legges sterkt, så nyutdannede kan også søke. Kontakt daglig leder på
tlf. +47 51 53 80 80. Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser
sendes snarest og senest 10.01.10 til Dyrlege Abrahamsens Smådyrklinikk,
pb 4001,NO-4092 Stavanger.
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❘❙❚ kåseri

SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PIA RAZDAN 0650-54 87 37
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
ELÖD SZANTO 0501-101 68
MARGARETA WIDELL 018-31 50 28

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

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
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 0703-97 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 0706-68 77 16

I veterinärförbundet ingår förutom dessa 
funktioner ett antal råd, kommittéer och 
nämnder. Samtliga förtroendevalda förbunds-
medlemmar listas på hemsidan www.svf.se 

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

LENA MALMGREN

THOMAS MANSKE

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER
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ALLT VAR VÄL FÖRBERETT (trodde jag) för föredraget på en
regional veterinärkonferens på Södra Bergens konferenshotell 
i Sundsvall. Som laboratorieveterinär och forskare på SVAs
foderhygieniska laboratorium skulle jag hålla föredrag om
mögelgifter i spannmål, dåligt ensilage, växtöstrogener i vissa
växter med mera. Föredragets OH-bilder fanns i sina plast-
mappar. Detta var före Power Point och USB-minnen. 

Vid den här tiden jobbade jag extra en kväll i veckan på en
veterinärpraktik i centrala Stockholm så när detta var avklarat
skulle jag hem till bostaden i Stockholm och hämta packning
och biljetter och sedan ta mig till järnvägsstationen. Jag hade
bokat nattåget från jobbet på SVA i Uppsala. Tåget skulle gå
22:30 och jag kände mig trött efter en lång dags jobb och såg
verkligen fram emot att få knoppa in i SJs sovvagn när jag vid
22-tiden släntrade in på Stockholms central. Jag började leta
på stora avgångstavlan efter tåget mot Sundsvall. Konstigt – det

gick inget tåg 22:30. Jag kollade en gång till, så en gång till, en
gång till … men nej, det fanns inget tåg alls norrut. Jag tog
darrande fram biljetterna för att kolla att allt var rätt. Jodå,
tiden 22:30 stämde – men vad var detta! Tåget gick från
Uppsala C och inte från Stockholm C. Jag hade bokat biljet-
terna via en resebyrå i Uppsala och där utgick man naturligtvis
från att jag skulle åka från Uppsala. De visste ju inte att jag
bodde i Stockholm. Jag kände allt blod rusa från huvudet och
blev skakig i benen men samtidigt vaknade min hjärna till och
började arbeta frenetiskt på om det ändå inte fanns någon lös-
ning. Till och med möjligheten att åka som extrapassagerare
med något skakigt godståg verkade som en bra idé. Jag hörde
med SJs trafikledning om eventuella gods tåg. Men nej, det
fanns ingen möjlighet att resa förrän nästa morgon. Det gick
ju inte eftersom mitt föredrag var inplanerat först av alla,
klockan 08:30. 

En lång natts färd mot dag
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Nu hade klockan hunnit bli 22:45 och jag ville inte ringa
hotellet och störa kursledningen och säga att jag inte kunde
komma. För hur skulle det ha uppfattats av praktikerna ”på
fältet” att SVAs teoretiker inte ens kunde passa tågtiden? Nej,
det tycktes omöjligt. Prestige är tyvärr ofta en stark drivkraft
och jag var ju ung och ville inte göra bort mig.

Det fanns kanske en möjlighet ändå och den hette hyrbil.
Jag kände mig som John Cleese i filmen ”Ursäkta vad är klockan”
där han handlar efter devisen att det inte är helt kört så länge
det finns åtminstone en teoretisk möjlighet att hinna. Sagt och
gjort, jag började ringa runt efter olika hyrbilsfirmor. Alla var
stängda så när som Avis på Arlanda. Killen där skulle just gå
hem men han lovade att fixa en bil och lägga nycklarna i infor-
mationsdisken i entréhallen. Det var bara att sätta fart. Jag
ropade till mig en taxi utanför järnvägsstationen och var snart
ute på Arlanda. Jodå, mycket riktigt på den utlovade disken
fanns ett kuvert med bilnycklar till min hyrbil. Vid 00:30
svängde jag ut på motorvägen och satte kurs norr ut mot
Sundsvall med en chokladkaka och en kaffe vid min sida. Bara
35 mil att köra!

Jag minns inte mycket av denna bilresa annat än att jag för
första gången ganska ingående fick följa nattradion och såg
fram emot nyhetssändningarna varje timme. Just denna natt, i
mitten av november, var det mycket tal om ett snöoväder som
nalkades söder ifrån. Jag lyckades dock hålla undan från snön
genom en konstant framfart norrut i natten. Jag passerade
många tysta mörka samhällen innan jag vid femtiden på mor-
gonen slutligen nådde infarten till Sundsvall och kunde svänga
upp mot Södra Bergen. 

När jag stängde av motorn utanför hotellet kände jag en viss 
triumf över att det ändå hade gått vägen. Det blev äntligen tyst
och mörkt och jag slumrade i bilen till sextiden då jag började
huttra av den inträngande kylan. Då gick jag in i hotellet, 
tvättade ansiktet i kallt vatten, rakade mig och bytte till ny
skjorta. Jag var först av alla i hotellmatsalen men så småning-
om dök kursdeltagarna upp. Lagom sömndruckna efter en god
hotellnattssömn. Jag sa ingenting om vad som hänt till någon
utan försökte se oberörd ut och satsade på stora mängder kaffe
och frukost. Jag borde klara 2–3 timmar till innan jag går i
koma, tänkte jag.

Och föredraget då? Jag minns faktiskt ingenting av det, men
det gick nog bra. Mögligt hö och dåligt ensilage kan de flesta
kliniskt verksamma veterinärer relatera till sjukdomsutbrott
som de varit med om. Jag klarade mig alltså från något prakt-
fiasko à la John Cleese. Och efteråt gick jag på högvarv av ren
glädje över att allt hade gått vägen. 

Och vad kan man nu lära sig av detta? Att det mesta går att
klara av – man ska inte ge upp i första taget. Ja, kanske

det. Fast idag hade jag nog inte gjort på samma sätt.
Det var ju trots allt rätt dumdristigt att sträckköra bil

hela natten bara för att hålla ett föredrag. För mig har
det dock varit en rolig historia att kunna dra ibland för att
imponera på något sätt. 

Den största lärdomen har dock varit att all-
tid i god tid kolla att de beställda biljetterna är
OK innan man ska ut och resa. Det har näm -
ligen hänt vid flera tillfällen att det har varit
något fel på biljetterna!

TORBJÖRN HOLMGRENILL
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ILL: KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON
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12 28 SEPTEMBER 7 SEPTEMBER
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En vecka före senaste dag för annonsmaterial. 
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Prenumerationspris 2010
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

Födelsedagar i december
2009

ÅKE LILJA, Åhus, 75 år den 4/1
BO ALGERS, Skara, 60 år den 5/1
ALI MEHDI, Nässjö, 50 år den 5/1
GUNILLA GÅLNE, Uppsala, 60 år 
den 6/1
MOHAMMED ABDEL FATTAH, Sölvesborg,
50 år den 6/1
HENRIK HOLST, Uppsala, 50 år den 8/1
LENA ÅBORG, Södertälje, 60 år den 9/1
CARL-GUSTAV SIWERTSSON, Alvesta, 60 år
den 11/1
GUNILLA KASTENGREN FRÖBERG,
Djursholm, 50 år den 12/1
TORSTEN LINNARSON, Strömsund, 80 år
den 15/1

GEORGE DE WILDE, Västerfärnebo, 
60 år den 23/11
SET BORNSTEIN, Sigtuna, 70 år den 24/1
ÅSA LUNDGREN, Väse, 50 år den 27/1

Avlidna

F distriktsveterinär ELISABET EJERSTAD

har avlidit den 16 november 2009. Hon
föddes 1945 i Stockholm, avlade student -
examen där 1970 och veterinärexamen
1976. Mellan 1977 och 1980 innehade
hon diverse vikariat. 1979 och 1986–
1988 var hon verksam som privatprak-
tiserande veterinär och 1982 arbetade
hon som vikarierande försöksdjursvete-
rinär vid Huddinge Sjukhus. Under åren
1983–1986 var hon anställd som klinik -
veterinär vid Djursjukhuset Bagar mos -
sen och under 1988–1989 som labora-
torieveterinär vid Toxikologi I och II.
Mellan 1990 och 1994 arbetade hon
som distriktsveterinär, först i Ljungby
och sedan i Storuman.

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

PERSONNOTISER

• Åsa Arvidsson
• Vasilika Bajraktari
• Thomas Ffrangcon Evans

• Zahari Vasilev Garev
• Christina Judin
• Hanna Lawrenin

• Tine Nellemann
• Josephin Ripa
• Livia Susa

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 20 okto  ber t o m den 13 november utfärdat svensk
veterinärlegitimation för nedanstående personer:

Vill du arbeta adminstrativt
som veterinär?
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande jobb på
nationell nivå inom det veterinära området.

Sista ansökningsdag 8 januari 2010.

Mer information på vår webbplats: 
jordbruksverket.se551 82 Jönköping

SPECIALISTKOMPETENS

I enlighet med SJVFS 2001:89 har SVS utfärdat intyg om specialistkompetens i spe-
cifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar för

• Annika Bergström, kirurgi
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