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❘ ❙❚ ledare

Å HAR DÅ DEN OPERATIVA offentliga djurskyddskontrollen flyttats över
från kommunerna till länsstyrelserna. Huruvida djurskyddet i landet
blir bättre eller sämre genom detta får framtiden utvisa. Eko no miska

medel för verksamheten har fördelats enligt gängse fördelningsnyckel, som
bygger på ett befolkningsunderlag. Länen har fått 118 miljoner kronor att
dela på. De personella resurserna i en del län har därigenom blivit mindre
än tidigare. Vissa effektiviseringsvinster i kombination med en likvärdig och
riskbaserad kontroll kanske uppväger resursminskningen. 

För de länsveterinärer som får ansvaret för att verksamheten fungerar i
länet är det en stor och spännande utmaning, men samtidigt en ytterligare
börda som läggs på den redan tidigare ansträngda arbetssituationen. Läns -
sty rel serna tillsammans med den centrala myndigheten, Jordbruksverket,
kommer i alla händelser att göra allt man kan för att djurskyddet ska bli lik-
värdigt, riskbaserat och rättssäkert i hela landet. Det är också av största vikt
att samarbetet i djurskyddsfrågor mellan praktiserande veterinärer och djur-
skyddshandläggare/länsveterinärer fungerar bra i framtiden.

De svenska specialistutbildningsprogrammen har nu pågått i ca 15 år och
flera hundra specialister har utbildats sedan starten 1993. Någon egentlig
utvärdering av specialistutbildningen har emellertid inte gjorts under denna
tid. På uppdrag av veterinärförbundets ordförande kommer en utvärdering
att göras under 2009. Som en början på detta anordnades i december 2008
ett seminarium för veterinärförbundets styrelse där specialistprogrammen
diskuterades under en dag. En rad olika frågeställningar behandlades och
kommer att noggrant belysas under utvärderingen. 

Exempel på frågeställningar som togs upp: Vad är egentligen syfte och
mål med specialistkompetensen? Vad är det som motiverar specialistutbild-
ning och specialistkompetens för veterinärer? Ska kanske alla veterinärer
genomgå specialistutbildning efter genomgången grundutbildning? Här
behöver man se över syfte och mål efter en ordentlig analys och anpassa dem
efter dagens förhållanden. En annan fråga som måste analyseras är ”vad
efterfrågar dagens och morgondagens marknad”? Vidare måste frågan om
avvägning mellan akademisk utbildning och praktisk/klinisk utbildning
analyseras och definieras. 

Från praktiserande veterinärer har det framförts att examinationerna bli-
vit svårare med åren. Stämmer detta och vad kan det i så fall bero på? Här
är det viktigt att genomföra utvärderingar så att kvalitet och nivå ligger rätt.
Finansiering av utbildningsprogrammen i framtiden är en fråga som måste
ses över inför kommande år. I dag är det många veterinärer 
som ideellt lägger ned ett enormt arbete på att få specialist-
utbildningsprogrammen att fungera genom att t ex ingå 
i examinations- och styrkommittéer. Förhoppningsvis 
kommer översynen av specialist utbildningsprogram -
men att resultera i att denna vidareutbildning på ett 
optimalt sätt gagnar både veterinärer och avnämare.
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”Jag älskar mitt jobb och jag vill inte
svika mina djurägare eller en oerfaren
kollega som står ensam med ett svårt
fall”.  Så säger en av de extremt hårt
arbetande distriktsveterinärer som
SVT talat med efter artikeln i nr 16/08
där en del av arbetstidsproblematiken
tas upp. Efter en rundringning i landet
och arbetstidsfakta svart på vitt är det
helt klart att utan veterinärer som
besitter den lidelse för sitt arbete som
ovan citerade person ger uttryck för,
skulle verksamheten på många håll i
landet helt enkelt braka ihop. 

DISTRIKTSVETERINÄRFÖRENINGEN har under-
 sökt hur det såg ut 2007 på ett par stationer där
arbetsbelastningen varit extremt hög i förhål-
lande till bemanningen. Efter att tagit del av
den schemaläggning som presenteras i samman-
ställningen kan man dra ett par snabba slutsatser,
nämligen att de aktuella stationscheferna har
haft ett helt omöjligt uppdrag och att den till-
gängliga personalen måste vara gjorda av stål. 

Sammanställningen visar en bild av dessa
veterinärers vardag, sommar som vinter, vår
som höst, där det till exempel är normalt att ha
beredskap sju av nio nätter och arbeta både dag
före och efter helgtjänstgöringen.

Här är ett exempel från december 2007. AA
är schemalagd för arbete 3–11/12 med bered-
skap helgen 7–9/12. Beredskap fem av åtta 
nätter. AA är sedan schemalagd för arbete
17–28/12 med beredskap 21–27/12. Beredskap
nio nätter av elva. De vikarier som arbetar
under sommarmånaderna har knappast heller
några sysselsättningsproblem. Från den 16 juli
till tredje augusti är BB schemalagd för arbete
och har även beredskap 10 av 19 nätter samt
två helger. Och ungefär så fortsätter det.  

– Jag är verkligen bekymrad över den arbets-
situation som råder på många stationer där det
ständigt fattas folk. Att under långa perioder
arbeta på det viset som framkom i vår kartlägg-
ning är rent farligt. Det måste finnas någon
form av arbetstidskontroll, säger Lars-Erik
Staberg, ordförande i Distriktsveterinär före -
ningen och även styrelseledamot i Anställda
Veterinärers Förening. 

Anna Bäckvall, som arbetar i Vännäs, var
med i Distriktsveterinärföreningens styrelse när
undersökningen genomfördes. Hon håller med
Lars-Erik. 

– Vi vill att arbetsgivaren reagerar om det
kommer in helt abnorma beredskapsunderlag

Svart på vitt om distrikts -
veterinärernas arbetstider 
TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Lars-Erik Staberg är ordförande i Distriktsveteri -
närföreningen. Han är bekymrad över den arbets -
situation som råder på en del stationer i landet.
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❘ ❙❚ reportage

till lönekontoret, någon form av kontrollfunk-
tion, säger Anna. 

DISTRIKTSVETERINÄRERNAS arbetssituation
ser väldigt olika ut, exemplen ovan är inte
typiska för hela landet. Stationernas geografiska
läge spelar naturligtvis stor roll. Man skulle
kunna tro att det är sjukresorna som är extra
betungande i glesbygd, men så är inte alltid 
fallet utan framför allt trycket på smådjursidan.
Det finns på många håll inga andra alternativ
för djurägarna än distriktsveterinärstationen. 

– Om jag tar min egen arbetsplats som

exempel är det precis så. Vi har förutom långa
bilresor i glesbygd (en midsommarhelg körde
Anna 110 mil) stor kapacitet på smådjursidan
och vi får ta hand om väldigt många fall som
andra mindre stationer hänvisar till oss. I andra
delar av landet skulle dessa fall bli remitterade
till ett djursjukhus. Även smådjur omfattas av
djurskyddslagen och vi har statens uppdrag att
se till att den lagen efterlevs.

– Situationen är likadan på en del andra håll
och allt man kan göra på dagen kan man också
göra på natten, under förutsättning att det
finns personal, säger Anna. 
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Hon tillägger att det blivit en viss förbättring
när det gäller möjligheten till återhämtning.
Numera läggs kompledigheten i möjligaste
mån i anslutning till arbetad beredskap.

– Det gör att man faktiskt kan börja bered-
skapen utvilad ibland, säger Anna men tillägger
att det fortfarande är väldigt svårt att ta ut sin
semester utan att känna att någon annan får
slita hund. För hennes egen del innebär det i
dagsläget 30 sparade semesterdagar. 

ETT VILLKOR FÖR att en yrkesgrupp ska kunna
undantas från arbetstidslagen med stöd i 
EG-direktivet är att arbetstiden är okontroller-

bar. Som nämndes i den föregående artikeln 
(SVT 16/08) är ett avtal mellan arbets-

marknadens par ter ogiltigt om det
innebär mindre förmånliga villkor

än som följer av gällande EG-
direktiv.  

Enligt uppgifter från SACO
är det dock möjligt att göra
undantag i princip från
hela nämnda direktiv, in -
klusive stipu lerad vecko-
vila ”med hän   syn till
arbets tagar nas hälsa och
säkerhet samt att arbets-
 tidens längd inte mäts
eller bestäms i förväg
eller kan bestäm mas 
av arbetstagarna själva.
Det gäller speciellt före-
tags ledare eller andra
personer med självstän-

diga beslutsbefogenheter,
anställda i familjeföretag

eller arbetstagare som tjänst-
 gör vid religiösa ceremo -

nier…” etc. 
Det är svårt att se att dagens

distriktsveterinärer passar in i
denna beskrivning. Den alltmer

omfattande verksamheten på smådjurs  -
sidan gör att argumentet att arbetstiden är

okontrollerbar känns ihåligt. Merparten av all
smådjursverksamhet är tidsbokad och sker
under schemalagd arbetstid på stationen. 
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Att förtroendearbetstiden är en otidsenlig
konstruktion som ska bort ur distriktsveterinä-
rernas kollektivavtal är en åsikt som framförts
av SVF med flera fackliga företrädare under
lång tid. 

Centralt är de statliga arbetsgivarna inne på
en helt annan linje, nämligen precis tvärtom.
Går man in på Arbetsgivarverkets hemsida ser
man en tydlig inriktning mot en statlig sektor
där i stort sett alla arbetstagare ska ha oreglerad
arbetstid. I verkets dokument ”Utmaningar.
Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken
2007–2010” står det till exempel 

”Verksamhetsanpassad arbetstid är en strate-
giskt viktig arbetsgivarpolitisk fråga. För många
statliga arbetsgivare är arbetstidsfrågorna av stor
betydelse för att verksamheten ska kunna bedrivas
på ett sätt som motsvarar statsmakternas och all-
mänhetens krav. 

Många verksamhetsområden kräver mer flexibla
arbetstidssystem som möjliggör snabb omställning
och förändrad disponering av tillgängliga resurser.
Det finns därigenom ett behov av att snabbt
kunna förändra vissa anställningsvillkor på ett
kostnadseffektivt sätt. Arbetstidens förläggning ska
utgå från verksamhetens behov och bemanningen
måste kunna ske under de tider på dygnet och de
dagar där verksamheten kräver det, utan att detta
medför orimligt höga kostnader. Medlemmarnas
förutsättningar att hantera arbetstidsfrågorna på
ett kostnadseffektivt sätt som stödjer verksamhets -
utveckling ska därför stärkas.”

HANS WALLIN är personalchef på Jord bruks -
verket. Han understryker att verksamheten helt
måste styra distriktsveterinärernas arbetstider
men håller med om att bemanningen på vissa
håll är dålig.

– Veterinärer är en bristvara och vår rekry-
tering går trögt. Många upplever beredskaps -
tjänstgörningen som alltför betungande trots
att det numera är vanligast med fyr-jour, alltså
beredskap var fjärde helg mot tidigare två-jour.
Större områden geografiskt under beredskapen
och utökat samarbete med den privata sektorn
kan bidra till att förbättra situationen. 

– Den enskilda distriktsveterinären har stor
möjlighet att påverka uppläggningen av sitt

arbete och det nuvarande systemet bör behållas.
Hur det undantag som finns i kollektiv avtalet
gällande arbetstiderna och rätten till vila ska
behandlas i framtiden vet jag inte. Det är aldrig
bra med en osäker situation och jag välkomnar
den prövning som jag har förstått att veterinär-
förbundet ämnar göra, säger Hans Wallin.

EN TVIST ANGÅENDE huruvida nuvarande kol-
lektivavtal gäller eller inte skulle i första hand
avgöras i Arbetsdomstolen och förmodligen
hänskjutas till EG-domstolen. Veterinär för -
bundet har därför tillsammans med distrikts -
veterinärernas huvudskyddsombud diskuterat
möjligheten att istället hävda att det handlar
om en arbetsmiljöfråga (Se SVT 16/08).

Maria Nyman arbetar bland annat med EU-
frågor på Arbetsmiljöverket. På spörsmålet om
hur man från verkets sida skulle behandla den
här typen av problem som distriktsveterinärerna
beskriver svarar hon, inte oväntat, att det helt
beror på hur frågan framställs. 

– Vi lägger oss aldrig i tvister om avtal, vi
utövar enbart tillsyn. Det är alldeles för tidigt
att uttala sig, säger Marie Nyman och hänvisar
till en kollega, Arne Ågren, som har lång erfa-
renhet av arbetsmiljöfrågor. Kanske har han
stött på något liknande fall? 

Veterinärtidningen ringde upp Arne Ågren
som arbetar regionalt i Småland. Efter en kort
(!) redogörelse för frågan svarar han:

– Under mina 33 år i yrket känner jag inte
till att vi handlagt något liknande som jag kan
jämföra med, men spontant skulle jag nog säga
att en framkomlig väg är att skyddsombudet
låter företagshälsovården göra en medicinsk
bedömning av de arbetsscheman som man
upplever kan innebära en hälsorisk. 

DEN FÖRSTA ARTIKELN avslutades med fort-
sättning följer. Den avslutningen upprepas
även denna gång, men nu kommer det att
dröja. ■

,,Vi lägger oss aldrig i tvister om
avtal, vi utövar enbart tillsyn.
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Fettleversyndrom hos katt (FHL) har
blivit en av kattens vanligaste lever-
sjukdomar, sannolikt beroende på
förändrade levnadsvanor. I denna
litteraturstudie presenteras de
senaste rönen framför allt avseende
etiologi, patogenes, symtom, dia-
gnostik och behandling av fettlever-
syndrom hos katt.

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

INLEDNING
Förändrade levnadsvanor hos katter i
form av ökad innevistelse samt ökat
foderintag har lett till att fettlever-
syndrom, eller felin hepatisk lipidos
(FHL), under senare år har blivit den
vanligaste leversjukdomen hos katt i
flera länder (13). Katter som tidigare
varit överviktiga och söker för anorexi,
viktnedgång, ikterus och kräkningar
utgör en utmaning för smådjursveteri-
nären. På senare tid har förbättrade
möjligheter till diagnostik och behand-
ling av FHL drastiskt ökat den drabbade
kattens chans att tillfriskna (18, 21).
Syftet med följande litteraturstudie är
att presentera de senare rönen som pub-
licerats sedan Barsanti och medarbetare
först beskrev detta syndrom 1977 (1).

ETIOLOGI
Den typiska patienten som drabbas av
FHL är en överviktig innekatt som slu-

tar äta eller äter mindre av någon anled-
ning (12, 17) (Figur 1). Oftast orsakar
kattens försämrade aptit ett energiintag
som hamnar 50–75 procent lägre än
dess behov (12, 17). Det finns stora
variationer i hur lång tid katten har lidit
av näringsbrist innan den drabbas av
FHL. Vissa författare beskriver att det
kan ske redan efter något dygn (4) och
vissa att det tar flera månader (12). 

De flesta katter som diagnostiseras
med FHL har uppvisat inappetens
under en eller ett par veckor (4, 17, 14).
Från början beskrevs FHL som ett idio-
patiskt tillstånd. Idag vet man att majo-
riteten av katterna (>95 %) har någon
underliggande sjukdom eller omstän-
dig het i miljön som orsakar inappetens
och försätter metabolismen i ett kata-
bolt tillstånd (4). De vanligaste sjukdo-

SARAH STADIG, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*
Handledare: Håkan Ekesbo, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjuk -
domar, Blå Stjärnans Djursjukhus i Skara AB, Gråbrödragatan 4, 532 31 Skara.

Litteraturstudie

Fettleversyndrom hos katt

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1. Den typiska patienten som drabbas av FHL är en överviktig innekatt som slutar
äta eller äter mindre av någon anledning.
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marna som ger upphov till sekundär
FHL är cholangihepatit, inflammatory
bowel disease (IBD) och pankreatit (17),
men en mängd andra sjukdomstillstånd
har associerats med FHL. Vissa katter
kan drabbas av inappetens på grund av
stress orsakad av förändringar i miljön.
Vanliga orsaker är byte av bostad, intro-
duktion av en ny familjemedlem, sepa-
ration från ägaren eller foderbyte till
något mindre smakligt foder (12, 17).

PATOFYSIOLOGI
Även om man idag inte känner till alla
faktorer som bidrar till sjukdomsutveck-
lingen vid fettleversyndrom hos katt, är
sannolikt kattens unika protein- och
fettmetabolism en viktig del i detta multi -
faktoriella tillstånd. Svälttillståndets
kombination av nedsatt intag av protei-
ner samt ökad nedbrytning av fettväv-
nad leder till utveckling av hepatisk lipi-
dos (17). Ökad transport av fettsyror till
levern, nedsatt syntes av ”very low den-
sity” lipoproteiner (VLDL) samt nedsatt
oxidering av fettsyror i mitokondrierna
leder till en patologisk ackumulering av
triglycerider i hepatocyterna (4, 12, 17).
Katten är en obligat karnivor och kan
inte utnyttja kolhydrater effektivt, utan
använder aminosyror för produktion av
energi och glukos (20). Av de 20 amino-
syror katten behöver är elva essentiella
och måste tillföras via dieten. Då katten
är oförmögen att anpassa leverenzymerna
till ett lägre proteinintag, har den en
begränsad förmåga att justera protein-
metabolismen för att spara på kväve. En
ökad användning i kombination med
oförmåga att lagra vissa aminosyror som
taurin, arginin, metionin och cystin,
ställer högre krav på kattens protein -
intag jämfört med många andra arter

(4). Detta gäller även aminosyran carni-
tin som normalt tillförs både via dieten
och syntetiseras av katten själv, utgående
ifrån aminosyrorna metionin och lysin.
Katter som befinner sig i ett svälttill-
stånd har troligen ett större carnitin -
behov än friska katter, för att förhindra
utvecklingen av FHL. Katter som redan
har utvecklat fettlever har sannolikt en
relativ brist på carnitin (4, 12, 17). 

Elektronmikroskopisk undersökning
av hepatocyterna visar minskat antal
peroxisomer, endoplasmatiskt retikulum,
Golgikomplex, lysosomer och mito-
kondrier. Samtliga dessa organeller är
viktiga för omsättningen av intra -
hepatiskt fett och för fettsyraoxideringen
(4, 7, 17). Oxidativa cellskador orsakade
av fria radikaler tilltar generellt vid svält-
tillstånd, framför allt om cellerna utsätts
för ischemi eller reperfusionskador (4).
Ytterligare en teori för att förklara upp-
komsten av FHL är att det orsakas helt
eller delvis av perifer insulinresistens
(17, 22). Man känner för närvarande
inte till alla faktorer som bidrar till
utvecklingen av fettleversyndrom hos
katt. Framför allt gäller det endokrina
förändringar och regleringen av fettme-
tabolismen via enzymet lipas (3), vilket
sannolikt har stor betydelse, se Figur 2.

KLINISKA SYMTOM
Det finns ingen köns- (17) eller rasdis-
position för vilka katter som drabbas av
FHL. Det vanligaste är att katten är
medelålders, men alla åldrar kan drab-
bas (4, 12, 17). Sjukdomen föregås av
ett par veckors inappetens, ofta med
intermittenta kräkningar. Katten har
gått ner i vikt, från att ha varit övervik-
tig. En del katter har diarré och mörk-
färgad urin och ett fåtal av katterna med

FHL kan även drabbas av hepatisk ence-
falopati (HE). De vanligaste symtomen
på HE hos katt är ökad salivering och
nedstämdhet. Ventroflexion av nacken
och muskelsvaghet ses hos en del katter
på grund av elektrolytrubbningar och/
eller tiaminbrist (4). Anamnestiskt har
katten ofta gått ner minst 25 procent i
vikt och klinisk undersökning visar oftast
att den är uttorkad, ikterisk och har en
palpatoriskt förstorad lever (6, 17).

DIAGNOSTIK
Diagnosen fettlever hos katt ställs
genom en utvärdering av kattens sjuk-
domshistoria, klinisk undersökning, kli-
nisk kemisk analys, röntgen, ultraljud,
cytopatologisk undersökning av finnåls -
aspirat och eventuellt histopatologisk
undersökning av leverbiopsi. Vid dia-
gnostik av FHL är det av avgörande
betydelse att undersöka om eventuell
annan sjukdom eller orsak till kattens
inappetens föreligger (4), för att kunna
sätta in adekvat behandling.

Hematologi och klinisk kemi
Ofta ses en lindrig ickeregenerativ anemi,
men för övrigt är de hematologiska för-
ändringarna ospecifika (4, 17). Alanin
aminotransferas (ALAT) är ofta normalt
till måttligt förhöjt, alkaliskt fosfatas
(ALP) är ofta kraftigt förhöjt (6, 12) och
även aspartat aminotransferas (ASAT) är
förhöjt (6, 12). Den kraftiga förhöjningen
av ALP liknar förhöjningen som ses 
hos katter med extrahepatisk gallgångs -
obstruk tion. Gamma glutamyl transferas
(GGT) är dock normalt eller endast
lindrigt förhöjt vid FHL jämfört med
andra leversjukdomar hos katt som för-
löper med gallstas (6, 18, 22). Både
faste- och postprandiala (=efter måltid)
gallsyror är förhöjda hos de flesta katter
(17). Hyperbilirubinemi ses ofta, fram-
för allt om sjukdomen har pågått en tid.
Både albumin och urea är låga på grund
av kombinationen av kronisk anorexi
och nedsatt syntes i levern (4, 6, 12, 17).
Många katter är hyperglykemiska, men
serumglukos är inte så kraftigt förhöjt
som vid diabetes (6, 17, 22).

Koagulationspåverkan
Koagulationsrubbningar är vanliga hos
katter med fettleversyndrom (4, 17).
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FIGUR 2. Patofysiologi vid utveckling av fettleversyndrom hos katt.
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Den försämrade koagulationsförmågan
beror bland annat på en kombination av
K-vitaminbrist och nedsatt produktion
av koagulationsfaktorer i levern. K-vita-
minbrist uppstår på grund av kombina-
tionen av inappetens och malabsorption
av K-vitamin på grund av gallstas. K-
vitamin är fettlösligt och förutsätter
utsöndring av gallsalter till tarmen för
att absorberas. Man bör analysera en
koagulationsprofil på katter med miss-
tänkt FHL där trombocyter, APTT
(aktiverad partiell tromboplastintid),
PT (protrombin), fibrinogen och FDP
(fibrindegraderingsprodukter) ingår (17).
En del författare anser att mätning av
PIVKA- koagulationstid (PIVKA = pro-
teins induced by vitamin K absence or
antagonism) är en mer lämpad analys än
dessa koagulationstester, då det identi -
fierar fler katter med förlängd koagula-
tionstid (4, 9, 16, 26).

Elektrolytrubbningar
Vanliga elektrolytrubbningar är hypoka-

lemi, hypofosfatemi och hypomagnesemi
(4). Dessa förändringar kan ses initialt
samt efter vätskebehandling med kristal-
lina lösningar som leder till volymex-
pan sion. Hypokalemi är den vanligaste
och mest allvarliga elektrolytrubbningen
(17), ungefär en tredjedel av katterna
har initialt lågt serumkalium (4).
Hypofosfatemi kan föreligga initialt
eller uppstå sekundärt till ett så kallat
”refeeding syndrome”. Detta tillstånd
beskriver de metabola förändringar som
uppstår när en undernärd patient tillförs
energi (4, 18). Upptaget av glukos till
cellerna stimulerar, via en rad mekanis-
mer, även upptaget av kalium och fosfor,
vilket leder till hypokalemi och hypofos-
fatemi (20).

Urinanalys
Lipiduri ses hos 85 procent av katterna
med fettlever (13). Hos hund finns
enzymsystem i njurtubuli som till viss
del kan utsöndra bilirubin till urinen.
Bilirubin kan därför ses normalt i uri-

nen hos hund (22). Katt saknar dessa
enzymsystem och bilirubinuri är där-
med alltid patologiskt hos katt (17).

Röntgen
Röntgenundersökning av buken visar
ofta en förstorad lever med rundade
kanter. Dessa förändringar är inte
patognomoniskt diagnostiska, men
undersökningen bidrar till att utesluta
andra patologiska processer som kan
orsaka sekundär FHL (4, 17) (Figur 3).

Ultraljud
Ekogenitet är förmågan hos kroppsväv-
naderna att reflektera ultraljudssignaler.
Om ljudet reflekteras kraftigt har vävna-
den hög ekogenitet (25, 27). Vid FHL
visar ultraljudsundersökningen ett hög -
ekogent leverparenkym, när man jämför
leverparenkymets ekogenitet med fettet
i Ligamentum falciforme hepatis (4, 17,
23, 31). Ett högekogent leverparenkym
är dock inte patognomoniskt för FHL,
eftersom det ses även hos friska katter
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FIGUR 3. Översiktsbild av buken i två projektioner tas lämpligen för att bedöma leverstorlek och för att diagnostisera eventuell annan
samtidigt förekommande sjukdom.
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som lider av fetma (24, 31). Under -
sökningen är värdefull framför allt för
att noggrann utvärdering av bukorganen
bidrar till att identifiera eventuell annan
underliggande sjukdom (4, 15, 17).
Diffusa parenkymatösa leversjukdomar
som FHL är svårare att diagnostisera
med ultraljud än fokala processer. Hög
ekogenitet kan dessutom ha flera orsa-
ker såsom fettinfiltration, steroid hepa-
topati och cirrhos (2). Den höga ekoge-
niteten orsakad av triglyceridinlagring
kan försvåra ultraljudsdiagnostiken av
cholangit eller cholangihepatit (4).

Cytopatologi och/eller histopatologi
För definitiv diagnos krävs cytopatolo-
gisk och/eller histopatologisk vävnads -
provsanalys. I en del fall är levervävnad
som fås via ett ultraljudsguidat finnåls -
aspirat tillräckligt för att ställa diagnos
(4, 12, 17, 29). Resultatet av en cytopa-
tologisk vävnadsprovsanalys måste dock
tolkas med försiktighet. Studier finns
som visar att endast i ungefär hälften av
fallen överensstämmer den cytopatolo-
giska diagnosen med den histopatologiska
diagnosen från en leverbiopsi (11, 14,
28) (Figur 4).

BEHANDLING
Initialt är den viktigaste behandlings -
åtgärden att återställa kattens hydre -
rings grad och justera eventuella elektro-
lyt rubbningar (4, 18). Katter som har
koagulationsrubbningar behandlas med
K-vitamin innan man kirurgiskt anlägger
sond för permanent tillförsel av näring
(4, 18). Det fåtal katter som inte svarar
på tillsats av K-vitamin kan behöva
transfusion med helblod eller plasma
(18). Den viktigaste delen i behandlingen
av fettleversyndrom utgörs av intensiv
näringstillförsel via sond (12, 18). Detta
sker samtidigt som eventuell annan
sjukdom behandlas. Under den första
tiden, när de flesta komplikationerna
inträffar, behandlas katten på djursjuk-
hus. Då kattens allmäntillstånd har sta-
biliserats kan den vistas i hemmet och
matas av ägaren (18).

Näringstillförsel via sond
Att låta kattägare tvångsmata katten
genom att spruta näringslösning i mun-
nen på den är sällan en lösning. De flesta
författare rekommenderar någon form
av nasoesofagealsond eller liknande
icke-invasiv sondtyp under den första

fasen och sedan esofagostomi- eller
gastrostomisond under den andra fasen
då katten matas i hemmet (4, 22). En
fördel med både esofagostomi- och
gastrostomisonder före enterostomi -
sonder är att man utnyttjar magsäckens
reservkapacitet för fyllnad, och mag-
säckens förmåga att blanda och digerera
födan (21). En fördel med gastrostomi-
sonder jämfört med esofagostomisonder
är att den större diametern på gastro -
stomisonden underlättar matningen och
gör att maten går att variera mer (4, 18).
I medeltal sondmatas katter sex till åtta
veckor innan aptiten förbättrats till den
grad att de äter tillräckligt själva (18, 21).

Dietfoder 
Det saknas kontrollerade studier som
kan utgöra underlag för rekommenda-
tioner avseende energi- och näringsbehov
till katter med FHL. De rekommenda-
tioner som finns är baserade på klinisk
erfarenhet (4, 5, 6, 12). Allmänt gäller
att katter med FHL behöver en diet rik
på fett och protein och fattig på kolhyd-
rater (Figur 5). Hög proteinhalt i fodret
har visat sig ha ett starkt samband med
ett snabbare tillfrisknande. Det stora
proteinbehovet skiljer sig från dietre-
kommendationer generellt vid lever-
sjukdom, då det vid proteintillförsel vid
övrig leversjukdom finns risk för hepa-
tisk encefalopati (HE) (5, 12, 18). Flera
kommersiellt tillgängliga, lämpliga hög-
proteindietfoder finns, t ex dietfoder
utvecklade för växande katter och diet-
foder för konvalescenta katter (12, 18).
Det fåtal katter som vid FHL drabbas av
HE bör ges en diet med reducerad pro-
teinmängd, lämpligen en diet utvecklad
för katter med kronisk njursvikt (4, 18).

Övrig medicinering
De flesta författare anser att aptitstimu-
lerande mediciner (framför allt benso -
diazepiner, men även cyproheptadin)
oftast är kontraindicerade på grund av
hepatotoxicitet (4, 18). Kattens lever har
normalt låg kapacitet att metabolisera
vissa läkemedel och fettleversyndromet
försämrar denna förmåga ytterligare, vil-
ket ökar risken för läkemedelstoxicitet
(4, 18, 22). Antibiotikaterapi är endast
indicerat vid samtidig bakteriell infek-
tion (12, 18). Kortikosteroider är gene-
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FIGUR 4. Histologisk bild av felin hepatisk lipidos. Bilden visar hepatocyter med omfat-
tande vakuolisering av cytoplasman på grund av fettinfiltration. HE-färgning, förstoring 
ca 165 gånger.
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rellt kontraindicerade på grund av deras
katabola effekt, såvida de inte är nöd-
vändiga för att behandla eventuell annan
underliggande sjukdom. Urso deoxi  chol -
syra rekommenderas inte generellt, fler
studier krävs för att utvärdera effekten
(4, 18).

Tillskott, vitaminer m m
Enligt flera författare finns det inga kon-
trollerade studier som visar att tillsats av
vissa näringsämnen leder till bättre
behandlingsresultat, framför allt gäller
det tillsats av aminosyrorna carnitin och
taurin (6, 22). Klinisk erfarenhet har
dock visat att tillförsel av dessa amino -
syror förbättrar behandlingsresultatet
(4, 5, 12, 18, 19). Vanliga tillskott som
används förutom behandling med B-
och K-vitamin är carnitin, taurin, zink,
vitamin E, fiskolja samt vitamin C och/
eller multivitaminpreparat (4, 12, 18).
Vissa författare rekommenderar tillskott
av S-adenosylmethionin (SAMe) med
lovande resultat. SAMe är en prekursor
till bland annat L-carnitin och gluta-
tion. Tillskott motverkar L-carnitinbrist
och ökar den antioxidativa förmågan
hos hepatocyterna (4, 8, 10, 30).

PROGNOS
Med den rekommenderade behandlingen
rapporterar flera författare ca 90 pro-
cents överlevnad (18), framför allt för
katter som diagnostiseras i ett tidigt
skede. Utan behandling är mortaliteten
över 90 procent. Långtidsuppföljning av
behandlade katter, upp till cirka två år
efter insjuknandet, visar att risken för
återfall är liten eller obefintlig (18, 21).

DISKUSSION
Det ökande antalet fall av sekundär
FHL som diagnostiseras återspeglar 
sannolikt en ökad kunskap och en ökad
motivation att diagnostisera eller identi-
fiera primära orsaker till inappetens hos
katt. Katten har nutritionella egenheter
framför allt avseende protein- och fett-
metabolism, som har en avgörande
betydelse för utvecklingen av fettlever-
syndrom. Fortfarande saknas kunskap
inom patofysiologin och mer forskning
behövs (12, 17) framför allt avseende de
endokrina förändringarnas betydelse för
utvecklingen av FHL.

Diagnosen FHL ställs genom utvär-
dering av anamnes, klinisk undersök-
ning, klinisk kemisk analys, röntgen,

ultraljud och cyto- och/eller histopato-
logi. Fördelen med cytopatologisk under-
sökning av ett ultraljudsguidat finnåls -
aspirat från levern är att det är ett
snabbt, enkelt och relativt säkert sätt att
diagnostisera FHL. Man undviker att
utsätta en patient i metabolisk kris för
riskerna i samband med anestesi och
kirurgi. En av nackdelarna med finnåls -
aspirat är att man inte upptäcker infilt-
rativa fokala förändringar (4, 29), en
annan att endast i ungefär hälften av fal-
len överensstämmer den cytopatologiska
diagnosen med den histopatologiska
diagnosen från en leverbiopsi (11, 14,
28). En ökad tillgänglighet på ultraljuds -
utrustning i kombination med ökad
skicklighet hos användaren har förbätt-
rat de diagnostiska möjligheterna vid
leversjukdom hos katt.

Differentialdiagnoser till FHL är
framför allt andra patologiska föränd-
ringar i levern. Ofta kan dessa inte ute-
slutas förrän definitiv diagnos ställts via
cytopatologisk och/eller histopatologisk
vävnadsanalys. Ett lämpligt tillväga-
gångssätt vid misstanke om FHL är att
först stabilisera kattens allmäntillstånd,
korrigera eventuella elektrolytrubbningar
och behandla med K-vitamin. Därefter
tas ett ultraljudsguidat finnålsaspirat för
cytopatologisk vävnadsanalys (4, 17). I
de fall där insatt behandling har otill-
räcklig eller utebliven effekt, eller man
av annan anledning ifrågasätter den
cyto patologiska diagnosen, går man
vidare och tar en leverbiopsi. Under den
inledande behandlingsfasen anläggs
vanligen en nasoesofagealsond för att
påbörja den näringstillförsel som utgör
fundamentet i själva behandlingen. När
kattens tillstånd väl är stabiliserat och
eventuella koagulationsrubbningar åt -
gärdade, anläggs en gastrostomisond för
långtidsbehandling (4, 18). 

Numera finns ett flertal kommersiella
dietfoder för katt som är väl lämpade för
behandling av FHL. Det saknas visserli-
gen kontrollerade studier som verifierar
att tillskott utöver dessa dietfoder ökar
chansen för tillfrisknande, men de flesta
författare tillför sådana baserat på fram-
gångsrik klinisk erfarenhet (3, 5, 8, 9).
Eftersom majoriteten av fall med FHL
är sekundära till annan sjukdom innebär
det att kattens förutsättningar att till-
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FIGUR 5. Allmänt gäller att katter med FHL behöver en diet rik på fett och protein och
fattig på kolhydrater.
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friskna är beroende av att man kan dia-
gnostisera och behandla eventuell
underliggande sjukdom. Om kattens
inappetens är orsakad av stressorer i mil-
jön gäller det att man kan identifiera
och åtgärda dem (Figur 6). Ökad insikt
om effekterna av innevistelse och stres-
sorer i kattens psykosociala miljö ställer
ökade krav på forskning och förebyg-
gande hälsovård för katt.  

SUMMARY
Feline hepatic lipidosis – a literature
review
Feline hepatic lipidosis has become one
of the most common liver diseases in the
cat, most likely due to lifestyle changes.
The aim of this literature study is to pre-
sent recent advances in the knowledge
regarding aetiology, pathophysiology,
clinical symptoms, diagnostics and treat -
ment. A lot has happened since the
syndrome was first diagnosed in the late
seventies. Feline hepatic lipidosis may
occur either as a primary or idiopathic
event, or secondary to another disease
process or environmental component.

The most common diseases causing
FHL is pancreatitis, IBD and cholangi-
hepatitis. At present the vast majority of
cases are secondary. Increasing numbers
of ultrasound guided fine-needle aspira-
tes have increased the number of cats
diagnosed with hepatic lipidosis. The
cornerstone of treatment is by providing
aggressive nutritional support, clinical
experience also indicate that some sup-
plemental additives are beneficial for
recovery. In cats that are diagnosed early
and which receive adequate treatment,
prognosis for recovery is good and the
risk of relapse small.
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FIGUR 6. Om kattens inappetens är orsakad av stressorer i miljön gäller det att man kan identifiera och åtgärda dem.
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*SARAH STADIG, leg veterinär, specialist i
hundens och kattens sjukdomar, Blå Stjärnans
Djursjukhus i Skara AB, Gråbrödragatan 4,
532 31 Skara.

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  2 • 2009 17

SvT 2-09 26 jan:Layout 1  09-02-02  14.19  Sida 17



Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

SVAR SE SIDAN 40

FIGUR 1. Lateralprojektion av thorax, fallbeskrivningens katt.

FIGUR 2. Ventro -
dorsalprojektion av
thorax, fallbeskriv-
ningens katt.
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En treårig katthona röntgenunder-
söktes på grund av nedsatt aptit och
nedsatt allmän tillstånd under några
dagar. Fallet är tolkat av Kerstin
Hansson, institutionen för kliniska
vetenskaper, avdelningen för bilddia-
gnostik och klinisk patologi, SLU.

Norsk skogkatt, hona, tre år
ANAMNES: Katten har nedsatt aptit och
nedsatt allmäntillstånd sedan några dagar.
Hon har tappat 600 gram i vikt på två
veckor och väger nu 3,7 kg.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Röntgenbilder
av bröst- och bukhåla togs. Katten remit-
terades till univer sitetsdjursjukhuset,
SLU, för vidare utredning av en föränd-
ring som sågs på thoraxbilderna (Figur 1
och 2).

FRÅGA: Vilken typ av förändring ses?
Vilken typ av vidare utredning av föränd-
ringen kan göras?

Fortsatt starkt hundintresse
i Sverige

❘❙❚ 2008 nyregistrerades 61 014 hundar
hos Svenska Kennelklubben. Det är en
marginell minskning från föregående år
och visar att hundintresset håller i sig,
skriver SKK i ett pressmeddelande den 
9 januari. För femte året i rad registrerade
SKK över 60 000 hundar vilket historiskt

sett är exceptionellt. Nedgången av valp -
registreringen, som kom under andra
halvåret, kan vara ett första tecken på 
ett trendbrott men det kan också vara 
en anpassning till marknaden då ingen
uppfödare vill stå med osålda valpar, tror
kennelklubben. 

Schäfer, labrador retriever och golden
retriever står ohotade på de tre första
platserna på 20-i-topplistan över flest
registrerade hundar trots att samtliga 
tre minskar med cirka 10–15 procent.
Schäfern står kvar som etta, vilket den

gjort sedan 1964. Chihuahua ökar pro-
centuellt mest bland de 20 största raserna.
Om man räknar ihop de två hårlagen
skulle den hamna på en tredjeplats och
knuffa ut golden retriever från pallplatsen.
Ökar gör också rottweiler som är den
femte mest registrerade rasen medan de
utpräglade jakthundarna fortsätter att
minska. Dansk-svensk gårdshund är
nykomling på topplistan med en 19:e
plats. Internationella kennelfederationen,
FCI, godkände rasen internationellt så
sent som förra året.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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INGA MJÄLTBRANDSFYND I HALM-, 
HÖ- OCH FODERPROVER
Det var i december som man upptäckte att 13
djur som dött på en gård i Halland hade mjält -
brand. Gården spärrades och samtliga djur på
gården avlivades i förebyggande syfte. För att
hitta smittkällan inleddes en smittskyddsutred-
ning med omfattande provtagningar. Provsvar
från halm, hö och foder har samtliga visat
negativt resultat. Man har inte heller hittat
kopplingar till någon mjältbrandsgrav i närom-
rådet som annars är en vanlig orsak till mjält-
brandssmitta.

Parallellt med smittskyddsutredningen arbe-
tar Jordbruksverket tillsammans med SVA med
att ta fram en grundlig saneringsplan för mar-
ken och byggnaderna. En delsanering genom-
fördes i december för att underlätta transporter
till och från boningshuset. Även en sanerings -
plan för förbränningsanläggningen som tog
emot de avlivade djuren har beslutats och kom-
mer att genomföras under våren.

Människor som varit i kontakt med de smit-
tade djuren har behandlats med antibiotika i
förebyggande syfte och ingen av dem som tes-
tats har visat någon smitta. Inga sjuka djur från
gården har gått till livsmedelsproduktion.

Mjältbrand är en anmälningspliktig sjukdom
som lyder under epizootilagen och det innebär

att djurägare och veterinärer måste rapportera
misstanke om mjältbrand. Innan det aktuella
fallet i Halland 2008 var det senaste mjält-
brands fallet i Sverige 1981.

❘ ❙❚ månadens epiztel
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I december upptäcktes att 13 djur dött av mjältbrand på en gård i Halland. Inga
positiva prover har hittills hittats i den smittoutredning som pågår. Bilden visar 
Bacillus anthracis, en grampositiv, orörlig, kapselbildande stav med mycket hög
sporbildande förmåga.

Epizteln tar upp mjältbrandsutbrottet i Halland, en

mjältbrandsmisstanke i Västmanland samt vikten av

korrekt sjukdomsstatistik. Epizteln är ett samarbete mellan Statens veterinär -

medicinska anstalt och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd 

av Kristina Karlsson, SVA, och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.
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Historiskt har vi i landet haft utbrott av
mjältbrand bland framför allt nötkreatur men
även gris och farmad mink. Det var ett stort
antal utbrott under första hälften av 1900-talet
som omfattade hela Sverige. Enligt de rappor-
ter som finns var det oftast enstaka dödsfall i
besättningarna.  Den vanligaste orsaken till
utbrott av mjältbrand hos nöt och gris ansågs
vara importerat kött och benmjöl, och vad 
gäller mink utfodring med smittade kadaver.
Även avloppsvatten från garverier ansågs
kunna vara en smittkälla. Under perioden 
1 november 1956 till 30 april 1957 inträffade
48 utbrott av mjältbrand hos svin och elva 
i nötkreatursbesättningar i Halland. 1957
införde Kungliga Veterinärstyrelsen import-
stopp för kött och benmjöl och därefter har
endast sporadiska mjältbrandsutbrott obser -
verats, oftast med anknytning till en gammal
epizootigrav.

MISSTANKE OM MJÄLTBRAND 
I VÄSTMANLAND
I mitten av januari väcktes misstanke om 
mjält brand i Västmanlands län. Det var en
kviga som dött perakut och det rann svart blod
ur ögon och anus. Kvigan utvecklade likstelhet.
På gården pågick sedan en tid omfattande 
grävarbeten. Det fanns också uppgifter om
områden i direkt närhet där man enligt de

gamla i trakten inte ska gräva, dvs misstänkta
mjältbrandsgravar. Distriktsveterinär kontak -
tades. Efter att länsveterinären lämnat över
transportmateriel och skyddsutrustning till
distriktsveterinären kunde blodprovet tas och
därefter budas till SVA för analys. Lösdriften
tömdes på övriga djur och kvigan fick ligga
kvar övertäckt med presenning i avvaktan på
analyssvar, som utföll med negativt resultat 
följande dag.

VIKTIGT MED KORREKT SJUKDOMS-
STATISTIK
Då det i Sveriges Televisions ”Uppdrag Gransk -
ning” den 14 januari framkom att man vid en
förfrågning till landets veterinärer upptäckt att
antalet leishmaniosbehandlade hundar vida
översteg antalet rapporterade fall till Jord bruks -
verket vill vi påminna om att svenska veteri -
närer, i de fall man skickar prov för diagnostik
utomlands, själva är skyldiga att rapportera dia-
gnoser av anmälningspliktiga sjukdomar till
Jordbruksverket (se föreskrift med saknr K4).
Sjukdomsstatistiken är bland annat ett stöd för
veterinärkåren i att bedöma vilka sjukdomar
som är vanliga i landet, och för myndigheterna
i att bedöma behovet av åtgärder mot vissa
sjukdomar. Korrekt sjukdomsstatistik är där-
med till nytta för både veterinärer, djur och
djurägare och vi måste alla bidra till den.  ■
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

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

Hästprodukter åtalsanmälda

❘❙❚ Två insektsmedel för häst: Parisol häst-
deo och Parisol doftspray häst, har sålts
utan att vara godkända av Kemikalie -
inspektionen. Därför åtalsanmäls nu före-
taget som säljer dem, Good Choice AB 
i Höganäs. Företaget har slutat att sälja
produkterna och företagsledningen säger
att man inte känt till att det handlade 
om bekämpningsmedel. Det skriver
Helsingborgs Dagblad den 8 januari.

Kemikalieinspektionen ser allvarligt på
att icke kontrollerade produkter är i om -
lopp. Medel mot flugor, knott och andra
insekter ska vara godkända av Kemikalie -

inspektionen. Vilka de godkända medlen
är ska framgå av produktens etikett, 
men man kan även finna dem på
www.kemi.se under bekämpnings -
medelsregistret.

Källa: tidningen Ridsport nr 1/09. ■

Karenstider flyttas 
till Läkemedelsverkets 
hemsida

❘❙❚ Från och med den 1 mars 2009 pub -
liceras karenstider för alla veterinärmedi-
cinska läkemedel på Läkemedels verkets
hemsida,  www.lakemedelsverket.se/
karenstider. 

Sedan den 1 juni 2008 är det Läke -
medelsverket som fastställer karenstider
för nya läkemedel och därmed hanteras

alla beslut kring godkännanden av nya
läkemedel av denna myndighet. Tidigare
har karenstiderna fastställts av Livsmedels -
verket som publicerat dem i en särskild
förteckning kopplad till SLVs föreskrift
H65. Läkemedelsverkets förteckning över
karenstider kommer efter den 1 mars
2009 även att kunna nås via länk från
Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets
hemsidor.

Livsmedelsverket kommer att ha fort-
satt ansvar för de generella karenstiderna,
som tillämpas när läkemedel används
enligt den så kallade kaskadprincipen.
Reglerna för hur de generella karens -
tiderna ska tillämpas finns som förut 
i SLVs föreskrift H65 och SJVs föreskrift
C22, som man hittar på respektive 
myndighets hemsida, www.slv.se och
www.sjv.se.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Som praktiserande stordjursveteri-
när är det viktigt att veta vad som
driver viljan till förändring hos de
djurägare man jobbar med. Förfat -
taren diskuterar samspelet mellan
veterinär och lantbrukare, liksom
betydelsen av en aktiv dialog mel-
lan parterna.

UTARBETAD VETERINÄR 
OMYNDIGFÖRKLARAR BONDE?
På ett seminarium om ”Framgångsrik
mastitbehandling” under Veterinär mö tet
2005 presenterade dåvarande distrikts-
veterinär Joakim Holm dahl resultaten
från en attitydundersökning han genom-
fört bland mjölkproducenter. På frågan
vad dessa upplevde som det största pro-
blemet med mastit, svarade de flesta
”störda rutiner” – alltså inte behandlings -
kostnad, produktionsförlust eller djurens
obehag, som någon kanske förväntat
(Figur 1). Intressant nog anförde produ-
centerna bland frustrationsmomenten
vid mastit dessutom (utöver mer förvän-
tade svar såsom dåliga behand lingsresul-
tat och kostnader i samband med sjuk-
domen) även ”skuldbörda” och en känsla
av att vara ”omyndigförklarad”. 

Känslan av omyndigförklaring före -
slog Joakim kunde bero på att lantbru-
karna inte kände sig involverade i en
mer övergripande diskussion om juver-
hälsan på den egna gården. De upplevde
en avsaknad av diskussionspartner och
en känsla av att den behandlande veteri-
nären kanske var (alltför) fokuserad på
det för tillfället sjuka djuret. Här fram-
träder konturerna av ett scenario där
den behandlande veterinären fokuserar
på botandet av kliniska symtom utan att
samtidigt se, bekräfta, eller kanske ens

intressera sig för lantbrukarens egen
upplevda problematik. Det finns många
skäl till att praktiserande veterinärer ris-
kerar att göra just detta: stress/tidsbrist,
trötthet och (verklig eller upplevd) bris-
tande kompetens är några av dessa. Den
rådande situationen på många veterinära
arbetsplatser med mer eller mindre kon-
stant underbemanning är en mycket
viktig faktor i detta sammanhang som
riskerar att underminera kvaliteten i det
veterinära fältarbetet.

BÖNDER MER VAKNA FÖR 
NEDSATT DJURVÄLFÄRD?
Den av lantbrukarna upplevda skuld-
bördan skulle kunna förklaras med att
bönderna anser tillfällen av juverinflam-
mation vara tecken på egna misslyckan-
den (i skötsel, utfodring, mjölkning,
etc). Skuldkänslorna kan även vara ett

uttryck för medkänsla med sjuka djur.
Många bönder anser nämligen att mastit
(även utan allmänpåverkan) är smärt-
samt. 

Camilla Kielland, doktorand vid
Norges Veterinärhögskola har i det
pågående ”Kubygg”-projektet (www.ku -
bygg.no) undersökt attityden till smärta
hos mjölkkor bland lantbrukare. På en
skala från 0 (ingen) till 10 (värsta tänk-
bara smärta) graderade tillfrågade norska
mjölkproducenter i genomsnitt smärtan
i samband med ”allvarlig mastit” till 7,6,
medan en mastit med endast flock i
mjölken (utan allmänpåverkan) gradera-
des till 5,7 (Figur 2). Lantbrukarna gra-
derade därmed smärtan vid mastit utan
allmänpåverkan betydligt högre än vete-
rinärstudenter i Oslo (genomsnitt 4,7)
respektive praktiserande brittiska kove-
terinärer (genomsnitt 3,0)(1).

Morot, piska eller tävling?
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THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD, teknisk chef.*

FIGUR 1. Mastit hos mjölkko – ett relativt vanligt tillstånd, men är vi egentligen överens
om vad som utgör problemet?
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PÅVERKAR DJURENS VÄLFÄRD
INVESTERINGSVILJAN?
När det däremot gäller incitament för
att genomföra juverhälsostimulerande
förändringar i besättningen, anser åt -
minstone holländska mjölkproducenter
att kornas välfärd är en lågt prioriterad
orsak (2). I studien visades att i betal-
ningssystem där dålig juverhälsa straffas
ekonomiskt (exempelvis genom avdrag
för höga celltal) är det avdraget i sig som
främst driver förbättringsviljan, medan i
system där god juverhälsa belönas
(exempelvis genom betalningstillägg vid
låga celltal) är det snarare tillfredsställel-
sen i ett väl utfört arbete som är vikti-
gast. Konkret förlust ansågs viktigare än
möjlig vinst. I allmänhet var den egna
tillfredsställelsen med produktionen en
lika viktig drivkraft som krasst mone tära
aspekter på densamma. Offentliga
erkän nanden (utmärkelser, reportage i
tidskrifter, etc), liksom stärkandet av
mjölk  produktionens anseende i allmän-
het rankades av de tillfrågade mjölkpro-
ducenterna som relativt oviktiga incita-
ment till förbättring av juverhälsan i den
egna besättningen.

De tillfrågade holländska mjölkpro-
ducenterna kunde grovt delas in i tre
någorlunda jämnstora grupper med

avseende på den viktigaste drivkraften
till förbättring av juverhälsan. De res -
pek tive grupperna drevs i första hand av: 

1) Betalningssystemet (avdrag för hög
respektive tillägg för låg cellhalt i
mjölk). Bönder i denna grupp fäste sam-
tidigt relativt låg vikt vid djurens hälsa
och välfärd. 

2) En effektiv och välfungerande pro-
duktion som uppfyller gällande krav.
Dessa bönder var samtidigt relativt
ointresserade av ekonomin i produk -
tionen.

3) Grundläggande ekonomiska över-
väganden och reducerade kostnader för
sjuklighet.

ANPASSAD ARGUMENTATION
Som praktiserande veterinär (eller annan
rådgivare) är det viktigt att veta vad som
driver viljan till förändring hos de djur -
ägare och -skötare vi jobbar med. Det
kan vara mycket frustrerande att stå
framför en lantbrukare som man vet för-
lorar många tusentals kronor årligen på
grund av t ex bristande kalv-, klöv-, eller
juverhälsa, utan att kunna nå fram med
argument till förbättring (Figur 3). Med
utgångspunkt i det holländska exemplet
kan man inför en lantbrukare ur grupp
2 tjata sig hes om vad en mastit kostar,
eller vad just han/hon kan tjäna på att

förbättra juverhälsan i besättningen,
utan annan effekt än att denne upplever
att man är galet pengafixerad. På samma
sätt måste vi som veterinärer inför en
bonde ur den första gruppen för ett
ögonblick göra våld på oss själva och
finna andra argument än djurens väl 
och ve, om vi i slutänden just vill åstad-
komma en förbättring för dessa djur.

40 KALVAR RÄDDADE
Om det nu inte räcker med att säga att
det krävs friska starka kalvar för att få
friska, högavkastande mjölkkor, att varje
kalv är värd tusentals kronor, att
behandlingar kostar i extra arbetstid,
medicinkostnader etc. Vad gör man då? 
En idé kan vara att låta ett antal lant-
brukare utmana varandra. Efter en
dansk förebild beslöt Boehringer
Ingelheim Vetmedica Produktionsdjur
att testa konceptet genom att låta fyra
driftiga lantbrukare i Södra Älvsborgs
Husdjursförenings område tävla mot
varandra i den ädla kampen Sänkt kalv-
dödlighet. Den lantbrukare som efter ett
år hade sänkt sin kalvdödlighet mest och
den som efter detta år hade den lägsta
kalvdödligheten skulle vinna äran och 
en flaska whisky.

Vinnare i kategorin lägst kalvdödlig-
het blev Ingemar Karlsson på Fröstorp
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FIGUR 2. Mjölken ser inget vidare ut, men
hur har kon det? Lantbrukare värderar i 
allmänhet obehaget vid mastit, även utan
allmänpåverkan, högre än vad veterinärer
och veterinärstuderande gör.

FIGUR 3. Kalvarna mår dåligt och lantbrukaren förlorar pengar, men hur förmedlar man
budskapet så att det leder till en positiv förändring?
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Storegården, medan Claes Muregård på
Muregård Lantbruk tog hem kategorin
mest sänkta kalvdödlighet (Figur 4). På
Muregård Lantbruk sänktes dödlig heten
från 30 till 7 procent. På så vis räddades
mer än 40 kalvar till livet det året.
Framgångs recepten på de vinnande går-
darna var inte överraskande: hederlig
gammaldags kalvpassning, systematise-
rade råmjölksrutiner, förbättrad hygien
och tidigare insatta behandlingar med
vätskeersättning vid tecken på diarré. På
Muregård Lantbruk behandlades diarré -
kalvar förutom med vätskeersättning
även med NSAID, något som Claes
menar gör att de snabbare kommer igång
att äta och att konvalescensen förkortas.

NY VETERINÄR YRKESROLL?
För att som veterinär erövra en mer pro-
aktiv roll i produktionen (och för att
därigenom av djurägaren/producenten
mer förknippas med möjligheter än med
problem) krävs av de flesta veterinärer
att vi blir bättre på att sälja in vår kom-
petens. I denna nya roll som säljare är
det viktigt att lära sig att identifiera
behov hos en presumtiv köpare, för att
sedan kunna presentera en vara eller
tjänst som tillfredsställer det behovet.
Härigenom kan säljaren göra köparen
nöjd och samtidigt förhoppningsvis
tjäna en hacka – en ”win-win”, som det
heter. Som veterinärer är det viktigt att 
i dialog med lantbrukaren sträva efter
att lyssna till vilka behov han eller hon
upplever – det kanske inte är den akut
sjuka kon som är det egentliga proble-

met. Om vi inte lyssnar på lantbrukarna
riskerar vi att lämna missnöjda kunder
som inte bara upplever en skuld för att
de inte lyckats hålla djuren friska, utan
dessutom känner sig omyndigförklarade
av oss veterinärer.
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Motivation of dairy farmers to improve
mastitis management. J Dairy Sci, 2007,
90, 4466–4477.

*THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD,
teknisk chef, Boehringer Ingelheim division
Vetmedica – Produktionsdjur, Högstena, 
Lilla Stutagården, 520 50 Stenstorp.
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FIGUR 4. Två med rätta stolta pristagare i tävlingen sänkt kalvdödlighet omger tävlings -
ledaren Johan Waldner: Ingemar Karlsson till vänster och Claes Muregård till höger.
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I en proposition från mitten av
januari drar regeringen upp rikt -
linjerna för en moderniserad verk-
samhet inom djurens hälso- och
sjukvård. Genom en ny lag ska
förutom veterinärer även djur-
sjukvårdare legitimeras. Samtidigt
skärps reglerna för vad den som
inte tillhör djurhälsopersonalen 
får göra vid behandling av djur.

Den 12 januari offentliggjorde regeringen
sin länge väntade proposition om
”Verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård”. Propositionen bygger på den
lagrådsremiss som lämnades den 30
oktober förra året, och som bland annat
kommenterades i ledaren till SVT
15/08.

I propositionen föreslås att den nuva-
rande lagen (1994:844) om behörighet
att utöva veterinäryrket ersätts av en ny
lag om verksamhet i djurens hälso- och
sjukvård. Genom den nya lagen legiti-
meras förutom veterinärer även djur-
sjukvårdare. Den skyddade yrkestiteln
ska vara djursjukskötare, och ska ges till
dem som genomgått dagens tvååriga
SLU-utbildning. Regeringen föreslår att
det under en övergångstid bör vara möj-
ligt för djursjukvårdare med en ettårig
universitetsexamen och minst ett års
yrkeserfarenhet under de senaste fem
åren att få legitimation som djursjuk-
skötare. Regeringen anser även att det
under en övergångstid på fem år ska vara
möjligt för en sökande att genom exa-
mi nation visa att han/hon har kunska-
per som motsvarar dagens utbildning till
djursjukvårdare. 

För hovslagare och för humanmedi-
cinska legitimationsyrken föreslås en
behörighetsreglering genom ett godkän-
nandeförfarande. De behörighetsregle-
rade yrkesutövarna ska kallas djurhälso-
personal.

ANSVAR FÖR DJURHÄLSO -
PERSONAL
I lagen finns bestämmelser om skyldig-
heter och ansvar för djurhälsopersonal.
De ska bland annat arbeta i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det blir även möjligt att delegera arbets -
uppgifter mellan personer som tillhör
djurhälsopersonalen. Lagen innehåller
också bestämmelser om begränsningar i
rätten att vidta åtgärder för den som
yrkesmässigt arbetar inom djurens

hälso- och sjukvård utan att tillhöra
djurhälsopersonalen. En sådan person
får t ex inte utföra operativa ingrepp på
eller ge injektioner till djur. 

I lagen finns bestämmelser om tillsyn
över den som tillhör djurhälsopersona-
len samt bestämmelser om disciplin -
påföljd och återkallelse av behörigheter.
Det införs också en möjlighet att besluta
om en treårig prövotid för fortsatt behö-
righet. En sådan prövotid ska bland
annat meddelas den som varit oskicklig
i utövningen av sitt yrke. Frågor om
disciplinpåföljd, beslut om prövotid 
och återkallelse av behörighet m m ska
prövas av Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård. Lagen innehåller
bestämmelser om nämnden och hand-
läggningen i nämnden.

Proposition om utökad behörighet
inom djursjukvården
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Propositionen föreslår legitimering av djursjukvårdare med kunskaper motsvarande dem
som ges vid dagens tvååriga SLU-utbildning.
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STRAFFBESTÄMMELSER
Vidare föreslås straffbestämmelser bland
annat för den som yrkesmässigt arbetar
inom djurens hälso- och sjukvård utan
att tillhöra djurhälsopersonalen och som
bryter mot begränsningarna i rätten att

behandla djur. Straffreglerna ska också
gälla för icke-djurhälsopersonal som vid
djurbehandlingar skadar eller framkallar
fara för skada på ett djur, oavsett om
skadan beror på olämplig behandling
eller på dröjsmål med veterinärvård. 

Det lämnas även förslag på vissa följd-
ändringar i andra lagar. Lagarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2010 och 
propositionen i sin helhet finns att 
läsa på regeringens hemsida www.rege -
 ringen.se.  ■
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Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos hund och katt
EXAMINATION 2010
Måndagen den 4 maj 2009 Sista inlämningsdag för examensarbeten

Måndagen den 7 september 2009 Sista inlämningsdag för reviderade examensarbeten
De som inlämnade sina examensarbeten den 4 maj och inte blev
godkända har här möjlighet att inkomma med reviderade examens -
arbeten.

Måndagen den 23 november 2009 Sista anmälningsdag för examination 2010

Torsdagen –Fredagen Examination
den 11–12 februari 2010

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos häst
EXAMINATION 2010
Måndagen den 31 augusti 2009 Sista inlämningsdag för examensarbeten

Måndagen den 16 november 2009 Sista inlämningsdag för reviderade examensarbeten
De som inlämnade sina examensarbeten den 31 augusti och inte
blev godkända har här möjlighet att inkomma med reviderade exa-
mens arbeten.

Måndagen den 21 december 2009 Sista anmälningsdag för examination 2010

Torsdagen den 25 februari 2010 Examination

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

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

TIDSSCHEMA
för examinationen 2010 inom 
nedan angivna specialistutbildningsprogram
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Sveriges Veterinärförbunds fullmäk-
tige fastställer varje år medlems-
och prenumerationsavgifter till SVF.
Avgifterna till AVF och FVF fastställs
av respektive förenings årsmöte/
stämma. Här redovisas avgifter 
och premier för 2009 och samtliga
belopp avser helår. Avgifterna till
SVF är fortsatt oförändrade sedan 
1 januari 2006. 

FULLBETALANDE MEDLEM
Medlemsavgiften till veterinärförbundet
är uppdelad i två delar, dels till SVF och
dels till den förening man valt att till -
höra: AVF (Anställda Veterinärers Före -
ning) eller FVF (Företagande Veteri -
närers Förening). Avgifterna till AVF
och FVF är fastställda av respektive före-
nings årsmöte/stämma. AVF har höjt
årsavgiften med 60 kr medan FVF har
behållit sin avgift oförändrad. Med lems -
avgiften till SVF omfattar även avgift till
SVS, läs mer under Sveriges Veterinär -
medicinska Sällskap.

Från den 1 januari 2007 är det inte
längre SVF som administrerar och avise-
rar medlemmarnas a-kassa (AEA), utan
detta sköts direkt av AEA. Observera 
att även egenföretagare kan ansluta sig 
till AEA. Mer information finns på
www.aea.se. 

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift SVF 1 800 kr
Medlemsavgift AVF 1 460 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr

Fullbetalande medlem FVF

Medlemsavgift SVF 1 800 kr
Medlemsavgift FVF  350 kr
Prenumerationsavgift SVT 860 kr
Serviceavgift FVF 1 825 kr
(Betalas av företaget. Moms tillkommer.) 

Medlem som är dubbelansluten till
Universitetslärarförbundet (SULF) beta-
 lar medlemsavgift endast till veterinär-
förbundet och avgiften fördelas sedan
mellan SVF och SULF. Medlems -
avgiften för dubbelansluten till SULF
2009 är 3 380 kr. Medlem som under
året dubbelansluter sig till SULF ska
meddela detta till veterinärförbundet.

Veterinärstuderande

Medlemsavgift 250 kr
Prenumerationsavgift SVT 250 kr

Pensionär

Medlemmar som gått i pension ska med-
 dela detta till förbundet. Pensionärs avgift
betalas från och med det kvartal med-
lemmen går i pension. 
Medlemsavgift 370 kr
Prenumerationsavgift SVT 430 kr

YRKESVERKSAMMA UTANFÖR 
SVERIGE
Vid arbete utomlands medges reduktion
av medlemsavgiften med 75 procent.
Om veterinären är medlem i det aktuella
landets veterinärförbund medges ned-
sättning av medlemsavgiften till SVF
med 90 procent. För att få reducerad
avgift till förbundet måste medlemmen
ansöka om det. Kontakta förbundskans-
liet för mer information.

SVENSK VETERINÄRTIDNING
Prenumeration på Svensk Veterinär -
tidning (SVT) är obligatorisk för alla
medlemmar utom för pensionärer.
Pensionär som inte vill prenumerera på
SVT ska meddela detta till förbunds-
kansliet. Prenumerationen upphör tidi-
gast från uppsägningsdagen. Vidare kan
två makar/sambo/registrerad partner, som
båda är medlemmar i förbundet och bor

Avgifter och premier för 2009
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på samma adress, avsäga sig den ena pre -
numerationen. Prenumerationsavgiften
finns under respektive rubrik: Fullbeta -
lande, studerande, respektive pensionär.

ENSKILDA PENSIONSFONDEN, 
”HEROFONDEN”
Herofonden utbetalar pension från och
med året efter att medlemmen fyllt 60
år, och för närvarande uppgår utbetalat 
belopp till mellan 1 500 och 5 300 kro-
nor per år beroende på hur många år
Hero avgiften har inbetalats. Förbunds -
medlem som vill gå med måste ansöka
om medlemskap i Herofonden innan
fyllda 50 år, och inbetalning skall ske i
minst tio år. Avkastningen på inbetald
avgift är mycket god, för närvarande ca
80 procent, vilket innebär att inbetalda
avgifter återbetalas på tre år (netto efter
skatt). Medlemmar rekommenderas där-
för att i god tid före 50-årsdagen ansluta
sig till Herofonden. För medlem som är
ansluten till Herofonden tillkommer
200 kronor per år i avgift till fonden.

INTRESSEFÖRENINGAR
Riksföreningarna finns inte längre kvar
som en organisatorisk del av förbundet
(detta upphörde den 1 januari 2006).
Föreningarna i sig kan dock finnas kvar
som intresseföreningar. Förbundet tar in
medlemsavgifter åt dessa föreningar. För
2009 gäller:

Svenska distriktsveterinärföreningen 

Yrkesverksam 300 kr
Pensionär 150 kr

Svenska besiktningsveterinärföreningen

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning. Ingen avgift togs ut för 2008.

Svenska militärveterinärsällskapet

Medlemsavgift 80 kr

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP
Från och med 1990 är alla medlemmar i
förbundet även medlemmar i Sveriges
Vete rinärmedicinska Sällskap (SVS).
Detta innebär att den särskilda medlems-
avgiften till SVS har slopats för förbunds-
medlemmarna, som i fort  sätt ningen
betalar till SVS via förbundsavgiften.
Medlemsavgiften för stödjande medlem
i SVS (SVS-medlem som inte är med-
lem i veterinärförbundet) har av full-
mäktige fastställts till 480 kronor 
för 2009.

SEKTIONERNA
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter för
2009. 

Häst

Beslut om avgift var inte taget vid press -
läggning. Avgiften för 2008 var 200 kr.

Smådjur

Yrkesverksam 250 kr
Studerande 150 kr

Husdjur 

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr
Studerande 100 kr

Livsmedel

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 50 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur 200 kr

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIF-
TER OCH FÖRSÄKRINGSPREMIER
Alla medlemsavgifter aviseras från kans-
liet som sedan fördelar medlen till 
res pektive förening och sektion. Service -
avgiften som FVFs medlemsföretag ska
betala kommer att faktureras. Medlem
som anser att debiteringen är felaktig
bör snarast kontakta förbundskansliet.
För de medlemmar som betalar kvartals-
vis tillkommer en aviseringsavgift på 15
kr per avi. Om betalning sker årsvis eller
via autogiro debiteras ingen aviserings -
avgift. Ansökningsblankett för autogiro
finns på www.svf.se. Kontakta kansliet
om du vill ändra betalningsperiod eller
betalningssätt.

Försäkringspremierna för personför-
säkringar (liv-, olycksfalls-, sjuk- och
barn försäkring) aviseras av Max Matt hi es-
 sen Liv & Försäkringsmäklare. De sköter
all administration och information av
förbundets personförsäkringar, och nås
på 08 613 28 55 eller grupp@maxm.se.

Försäkringspremierna för ansvars-
respektive veterinärutrustningsförsäkring
aviseras av förbundet. Mer information
om försäkringar och premier kommer i
SVT 3/09.  ■
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Den Danske 
Dyrlægeforening (DDD), 

sektion for 
hund, kat og smådyr 

afholder

Kursus i 
endokrinologi 

i almen 
smådyrspraksis

Underviser:
Hans S. Kooistra, Diplomate Int.
Med., University of Utrecht

Tid:
27. & 28. maj 2009

Sted:
Københavns Zoologiske Have

Socialt program:
Særrundvisning i Zoo

Overnatning:
SAS Radisson, Falkonér Allé

Pris:
3.500 DKR. Prisen omfatter
almin delige kursusomkost-
ninger, kursusmateriale, for-
tæring under kursus, overnat-
ning på SAS Radisson og
rundvisning i Zoo.

Mer information:
www.ddd.dk, kursusoversigt

Tilmelding:
DDD-Kursus, 
e-mail: kursus@ddd.dk

Tilmeldingsfrist:
29. marts 2009

Sponsoreret af:
Ceva og Orion Pharma
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Luffarn har denna gång lämnat 
SVTs kåserisida, och har en allvar -
lig baktanke i sina betraktelser. 
På vissa länsstyrelser blandar man 
samman offentlig kontroll och 
hantering av EU-bidrag. Detta
uttrycker Luffarn frustration och
obehag över på sitt eget sätt.

En vacker vinterdag med rimfrost och
gnistrande snö började Luffarn sin
tjänstgöring hos Fogden. Detta
var för länge sedan och i samband
med sekel skiftet. Luffarn fick
goda kamrater som lärde honom
att Fogden har en inte oväsentlig
makt och det gäller att tillämpa
den med förstånd och omdöme.
Men man fick aldrig glömma att
man faktiskt var statens förlängda
arm och att det gällde att ibland
göra skäl för namnet Fogde.

Luffarn gjorde som han alltid
gör, det vill säga så gott han
kunde. Han lärde sig också att det
fanns en sidokultur hos Fogden.
Den delen av Fogden var väldigt
diffus för Luffarn och det var
RUPar och det var RAPar och
han förstod aldrig riktigt vad
denna kultur bestod av. Det hade
nå’t med Regional Utvecklings
Planering att göra och man kan
väl säga att Luffarn tog till sig det

här med RAPar för på det Stora
Universitetet där hade han fått lära sig
att om kon inte kan RAPa så får hon
trumsjuka. Det är allt en jädra tur att
Fogden kan rapa, tänkte Luffarn, för
annars skulle han ju bli sjuk. 

KLUSTER
Luffarn jobbade på och RUPar kom
och, som sig bör, RAPar gick. Det lades

ut tillväxtkorridorer från Karl-Johan i
väster till Svea Borg i öster, tvärs genom
gnällbältet, med stödjepunkter i Tok -
holm, Västra Aros, Pennibridge och resi-
densstaden i Frödingland. Av en för
Luffarn outgrundlig anledning kallades
dessa korridorer för bananer. Det sades
att man la en banan med början i
Pennibridge som slutade på Karl-Johan
och med residensstaden i Frödingland
som centrum. Undrar, tänkte Luffarn i
sitt stilla sinne, om inte residensstaden
är alla bananers centrum.

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  2 • 2009 29

➤

❘ ❙❚ insänt

Luffarn bland RUPar, RAPar 
och kluster

insänt
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Nå i alla fall, med tiden dök ordet
kluster upp. Det tog lång tid innan
Luffarn ens var i närheten att förstå vad
ordet betydde. När Luffarn började ana
innebörden av ordet så var tiden inne
för att överföra tillsynen av djurvälfär-
den från den lokala nivån till Fogden. 

Någon klok person förklarade slutligen
att kluster var ungefär detsamma som
samverkan. Företag och organisationer
och myndigheter ska tillsammans skapa
en, som man sade, ”Win Win Win…
situation”, till fromma för alla parter i
regionen. Det här har verkligen Fogden
i Frödingland tagit fasta på för man till
och med bygger kluster inuti fogdeverk-
samheten. Den offentliga kontrollen
eller, som man tidigare sa, tillsynen, av
djurvälfärden, bygger man ihop med
den Stora Unionens allmosor till odal-
männen. Detta sköts också av Fogden
på det regionala planet. Allmosorna har

egentligen bara ett syfte, vilket är att
stötta odalmännens verksamhet med ett
icke oväsentligt tillskott, när det blåser
snålt från världsmarknaden. Visserligen
står det i den Stora Unionens kontroll-
förordning, som är överordnad svensk
lag och ska gälla direkt som svensk lag
även i Frödingland, att den offentliga
kontrollen ska vara oberoende. Men
”klusterkontroll” torde vara den nya led-
stjärnan för Fogden i Frödingland. 

RISK FÖR TRUMSJUKA
Förresten, undrar om inte det här
klusterbyggandet kommer att hindra
Fogden att lägga av en ordentlig RAP.
Der innebär att risken för trumsjuka är
överhängande men som gammal ko -
kvackare så är emellertid Luffarn inte
speciellt orolig. Det är bara att sticka
kniven rätt ner i kons hungergrop och in
i våmmen och sedan sätta till lite skum-

lösande medel så brukar det ordna sig.
Det gör det nog för Fogden också.
Undrar bara vem som kommer att hålla
i kniven.

Återstår egentligen bara att försöka
besvara frågan vad man gör med sådana
gamla reliker som Luffarn som är så
omodern och klusterbefriad att han
tycker att Fogden ska vara Fogde. Som
varje myndighet med självaktning så har
även denna Fogde en elefantkyrkogård
där man kan bida sin tid i väntan på
pensionen. Men Luffarn har i hela sitt
yrkesliv arbetat av hjärtats lust, vilket är
svårt att göra på en elefantkyrkogård.
Kanske finns det någon annan intressent
som inte är så begeistrad i klusterkontroll
och som kan ha nytta av en gammal
Luffare. 

ANDERS SANDBERG

länsveterinär i Värmlands län
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DOG & CAT BODY

La Radiologie Vétérinaire, Notre Métier.

Jan F. Andersen AB
Hasselforsvägen 6, 
695 60 Hasselfors
Box 94, 695 22 LAXÅ
Tel: 0585-775 500
Fax: 0585-44042
E-post: post@jfa-ab.se
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I SVT 1/09 kommenterade Lars-Erik
Appelgren en insändare om svårig-
heten att göra evidensbaserad
forskning på komplementärmedicin.
Insändaren ger här en replik till
Appelgrens kommentar.

Lars-Erik Appelgren avslutar sin replik
med ett citat ”sanningen är den att det
inte finns någon alternativ vetenskap”.
Det är precis det jag ville komma fram
till med min fråga i rubriken. Därför vill
jag än en gång påpeka att jag inget annat
vill än göra evidensbaserad forskning på
komplementärmedicin. I mitt fall gäller
det framför allt osteopati på häst med
SI- och höftledsdysfunktion, men då
behöver jag hjälp av forskare vid univer-
sitet eller forskningsinstitutioner. Hur
får jag det? 

Jag har ingen önskan om att gå några
genvägar när det gäller forskning, men
vidhåller att dubbelblinda försök inte
går att använda för vare sig akupunktur
eller osteopati. Med dubbelblind menar
jag då att såväl den behandlande veteri-
nären/terapeuten som djurägaren och den
undersökande veterinären är ovetande
om vilka djur som får behandling. Så
kallad ”sham” akupunktur, eller ”sham”
manipulation för den delen, kan inte
göras blint av den behandlande veteri-
nären.

DUBBELBLINDA STUDIER
Som exempel refererar jag till Anna
Hielm Björkmans publicerade artikel

om guldimplantat runt höftleden på
hund (2), samma artikel som Appelgren
menar bevisar att det går att göra dub-
belblinda studier på akupunktur. I sin
iver att tillfredsställa kravet på att göra
försöket dubbelblint blev detta i stället
en studie i skillnaden mellan vanlig aku-
punktur och implantation av guld nära
höftleden. Resultatet blev att de båda
metoderna fungerade lika bra enligt de
”blinda” veterinärerna och djurägarna.
Att kontrollgruppen fick så bra resultat
beror förmodligen på att de hål man
gjorde i huden låg anatomiskt nära de
aktuella akupunkturpunkterna, vilket
visat sig kunna ge lika god stimulering
(1), och att vanlig symtomatisk aku-
punktur har relativt god effekt på smär-
ta vid höftledsartros (3). 

Det är tveksamt om man egentligen
kan kalla studien dubbelblind då
behandlande veterinär måste ha vetat
om hon/han implanterade guld eller
bara utförde piercing av huden. Hade
man istället behandlat den ena gruppen
med akupunktur/implanterat guld och
låtit kontrollgruppen vara obehandlad,
med undantag för barbering av höftleds -
området, hade man tydligare kunnat få
fram om akupunktur/lednära guld -
implantat har någon effekt.

SAMMA UTVÄRDERING SOM FÖR
KIRURGI
Det borde gå alldeles utmärkt att göra
randomiserade kontrollerade studier
med två eller tre grupper där en grupp
får komplementärmedicinsk behandling,
grupp 2 ingen behandling och even -
tuellt grupp 3 som får annan komple-
mentär eller veterinärmedicinsk behand-

 ling. Alla får samma efterbehandling
och undersöks vid återbesök av veterinär
som inte vet vilken behandling djuret
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Replik till Lars-Erik Appelgren

❘ ❙❚ replik

replik

➤

MÖTE
för läkare, tandläkare

och veterinärer

Våren 2009
Första tisdagen i månaden:
3 mars, 7 april, 5 maj och 

2 juni 2009.

Klockan 18.30–19.30

Plats:
Läkaresällskapet

Klara Ö. Kyrkogata 10
Stockholm

Lokal ”Grottan”, 3 tr

Anonyma Alkoholister
IDAA 2009

Välkommen!

R
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N O R D VA C C

fått, alltså enkelblint. Dessutom kan
ägaren/tränaren/djurskötaren hållas ove-
tande om vilken behandling djuret fått.
Jag kan inte se att detta sätt att göra en
kontrollerad studie på skulle vara ett
problem, lika lite som det är ett problem
när man utvärderar effekten av ett kirur-
giskt ingrepp. Kirurgen vet om han/hon
har gjort ett riktigt ingrepp eller inte,
alltså kan det inte göras dubbelblint.

Jag uttryckte mig säkert inte tydligt
nog, men jag har aldrig påstått att min
fallrapport om effekten på prestation
efter osteopatisk behandling på över 
300 hästar är en vetenskaplig artikel.
Det jag beklagar är hur svårt det är att få
artikeln publicerad för vad den är, näm-
ligen intressant information, och kanske
inspiration.

OKONTROLLERADE STUDIER
Appelgren kommenterar också att

okontrollerade studier bevisar ingen
effekt. I den refererade artikeln av
Petermann publicerad i SVT 11/02, om
akupunkturbehandling på häst med
COPD, hade samtliga hästar extrem
COPD med dyspné i vila och ett utvid-
gat lungfält på minst fyra fingrar, enligt
perkussion. Alla hade blivit behandlade
veterinärmedicinskt i två månader till
flera år, utan resultat. 73 av 105 hästar
blev helt friska, 17 kunde återgå till 
normalt arbete med någon enstaka host-
ning. Det är ett fantastiskt resultat, som
inte kan bortförklaras med att det sak-
nades kontrollgrupp. Men jag håller
med om att studien hade varit ännu
bättre om man också haft en grupp
COPD-hästar som inte fick någon
behandling eller fick fortsatt veterinär-
medicinsk behandling.

Sanningen är att det skulle kunna fin-
nas en vetenskap om alternativ medicin

om det bara fanns fler som ville göra 
evidensbaserad forskning på komple-
mentärmedicin.

R e f e r e n s e r

1. Debreceni L. Chemical releases associated
with acupuncture and electric stimulation.
Critical reviews in physical and rehabilita-
tion medicine, 1993, 5, 3, 247–275.

2. Hielm-Bjorkman A, Raekallio M, Kuusela E,
Saarto E, Markkola A & Yulamo R-M.
Double-blind evaluation of implants of
gold wire at acupuncture points in the
dog as a treatment for osteoarthritis
induced by hip dysplasia. Vet Rec, 2001,
149, 452–456.

3. Janssens LAA. Acupuncture therapy for
the treatment of chronic osteoarthritis
in dogs: A review of 61 cases. Vet Med

Small Anim Clin, 1976, 71, 465–468.

ANNICA NYGREN THORESEN

leg veterinär, veterinär akupunktör, 
ISEO Equine Osteopath, Norge 

➤
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En salig blandning?

❘ ❙❚ replik

Legitimerade Kiropraktorers Riks -
organisation vill med följande replik
bemöta de synpunkter som fram-
fördes i SVT 1/09 av Ragnvi Ekström
Kjellin och Lars-Erik Appelgren.
Inlägget avslutar SVTs debatt om
kiropraktik för denna gång.

Ragnvi Ekström Kjellin har helt rätt i att
det bland världens ca 100 000 kiroprak-
torer finns en stor spridning i hur dessa
utövare väljer att praktisera sitt yrke.
Det är beklagligt nog inte särskilt svårt
att hitta mer eller mindre ovetenskapliga
undersökningar och behandlingar. Där -
emot stämmer det inte när Ekström
Kjellin hävdar att jag påstått att det
finns studier som visar att kiropraktisk
behandling har effekt vid spädbarns -
kolik. Och trots utrymme i två inlägg 
i Svensk Veterinärtidning har hon inte
lyckats presentera en enda vetenskaplig
artikel till stöd för någon av sina utsagor
rörande arteria vertebrobasilaris (VBA)
stroke.

Vi i vetenskapliga rådet vill ägna vår
tid till att samla in och informera våra
medlemmar om forskning inom kiro-
praktikens område. De ca 180 kiroprak-
torer som är medlemmar i Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
är ålagda att följa organisationens stad-
gar samt svensk lagstiftning, t ex i fråga
om marknadsföring och vård. Då före-
ningen är liten och allt arbete bedrivs 
på ideell basis utan statliga medel har 
vi hittills funnit det svårt att proaktivt

bevaka alla medlemmars göromål. Som
vi tidigare informerat Ekström Kjellin
om tar vi därför tacksamt emot infor-
mation om eventuella oegentligheter så
att dessa kan behandlas i LKRs etiska
råd, se kontaktuppgifter i slutet.

VETENSKAP ELLER PROPAGANDA?
Till skillnad från Lars-Erik Appelgren
skiljer LKRs vetenskapliga råd på litte -
raturtips och källhänvisningar. När
Appelgren låter antyda att jag hävdat att
boken av Ernst och Singh är osaklig för-
söker han lägga ord i min mun. Tvärt -
emot mot vad Appelgren tycks tro anser
vi att flera saker som står i boken är kor-
rekt återgivna. Fortfarande finner vi det
högst beklagligt att varken boken eller
dess författare kan framställa en refe-
renslista så att sanningshalten av påståen-
den i boken kan verifieras. Att även
Appelgren citerar ur boken förändrar inte
vår syn på vikten av källhänvisningar.

När det gäller VBA-stroke, som vår
ursprungliga replik handlar om, refe -
rerade jag bland annat till Risk of
Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic
Care (1) där det i konklusionen står:
”We found no evidence of excess risk of
VBA stroke associated chiropractic care
compared to primary care.”

Hur Appelgren lyckas läsa in tvetydig -
het i den utsagan framstår som en gåta.

I slutändan verkar vi dock vara helt
överens med Appelgren. Spinal mani -
pulative therapy (SMT) är en av flera 
på humansidan verksamma metoder 
vid t ex ländryggssmärta. Kiropraktorer
använder sig följaktligen av SMT, när så
är indikerat, tillsammans med andra
verksamma metoder såsom träning och
utbildning. Vi samarbetar i möjligaste

mån med andra privata och offentliga
legitimerade vårdgivare för att ge patien-
ten bästa vård. Huruvida det finns stöd
för SMT eller andra manuella metoder
inom det veterinära området ligger
utanför LKRs verksamhetsområde då vi
är legitimerade av Socialstyrelsen och
inte av Jordbruksverket.

LKR kontaktas på:
Legitimerade Kiropraktorers Riks orga ni-
sation, Ågatan 15 B, 749 35 Enköping.

R e f e r e n s e r

1. Cassidy et al. Risk of vertebrobasilar 
stroke and chiropractic care – results 
of a population-based case-control and
case-crossover study. Spine, 2008, 33,
4S, 176.

JOHAN ALDERUD

ordförande i Vetenskapliga Rådet
Legitimerade Kiropraktorers

Riksorganisation

replik

Vassa Verktyg!
Slipning: 
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Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde
veterinär XX för felbehandling i
samband med avlivningen av en
häst. Veterinären bekräftade hän-
delseförloppet.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE
Länsstyrelsen fick en anmälan angående
hur veterinär XX handlagt en avlivning
av en skadad häst. Djurägaren framförde

i anmälan att avlivningen utförts på ett
felaktigt sätt. Länsstyrelsen fann att
ärendet borde överlämnas till veterinära
ansvarsnämnden för prövning. 

Länsstyrelsen gav en redogörelse för
hur avlivningen gick till från djurägarens
sunpunkt. Av denna framgår att med

anledning av att den aktuella ponnyn
brutit vänster bakben i hagen tillkallades
veterinär XX av djurägarens ombud.
Avlivningen skulle ske med bultpistol.
Efter att första skottet avfyrats stod pon-
nyn fortfarande upp. XX sköt då ytter -
ligare ett skott. Ponnyn stod efter detta
skott fortfarande upp. Efter att ett tredje
skott avfyrats skar XX av halspulsådern
på ponnyn som då lade sig ner. Efter
detta avlägsnade sig XX för att skriva
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Ansvarsärende

Felaktig avlivning av en häst

ansvarsärende
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förrättningsunderlag utan att kontrollera
om ponnyn var avlivad. Ponnyn andades
fortfarande, reste sig upp, gick tre–fyra
meter från avlivningsplatsen, voltade runt
och dog. XX kontrollerade inte att pon-
nyn var avlivad utan åkte från platsen.
Detta förfarande vållade framför allt onö-
digt lidande för ponnyn som istället för
att avlivas korrekt av det första skottet
slutligen avled av en omfattande blod-
förlust. XX uppvisade en stor osäkerhet
vid handhavandet av bultpistolen och
när det gällde placeringen av skotten för
en snabb, säker och skonsam död för
ponnyn. 

Länsstyrelsen ingav även en tjänste -
anteckning av vilken XXs version av 
händel seförloppet framgick. XX skrev
att händelsen inträffade då hon hade
helgjour. Hon fick ett samtal på morgo-
nen och fick veta att den aktuella hästen
hade brutit benet, att skadan var svår
och att djurägaren önskade få hästen
avlivad. XX kom dit efter ungefär 40
minuter och möttes av flickorna som
hade hand om hästen. Djurägaren var
utomlands och gick inte att nå. När XX
undersökte hästen såg hon att benet var
helt av. Hennes bedömning var att avliv-
ning var det bästa alternativet. Avlivning
med bult  pistol bedömdes vara det bästa
sättet. XX hade inte tidigare avlivat en
häst med bultpistol men hade avlivat ett
antal nötkreatur på nämnda vis. Första
skottet tog i näshålan. Hästen reagerade
inte märkbart men började blöda från

näsan. Det andra skottet placerades
något högre med samma resultat. Vid
det tredje skottet föll hästen till marken
och hade kramper i ungefär en minut
medan XX tog fram kniven. Hon skar
av halsens blodkärl på ena sidan medan
hästen låg på sidan. Hästen gjorde sedan
ett resningsförsök och ramlade framåt
och hamnade åter på sidan. Efter det
hade hästen bara lindriga kramper. XX
gick då till bilen och skrev journal. Hon
gick efter detta tillbaka och kontrollerade
hästen. Hon kontrollerade inte hjärtat
eller någon reflex men var säker på att
hästen inte andades. Detta sammantaget
med den mängd blod som runnit ur
hästen ledde henne till slutsatsen att
hästen var död. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Veterinär XXs uppfattning av händelse-
förloppet framgick av den tjänsteanteck-
ning som gjordes hos länsstyrelsen. Hon
hade inget att tillägga utöver detta.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Mot bakgrund av handlingarna i ären-
det ansåg Jordbruksverket att XX agerat
försumligt då hon praktiserat en avliv-
ningsmetod som hon inte behärskar. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Veterinär XX avlivade en häst genom
användning av bultpistol och efterföl-
jande avblodning av djuret. Denna metod
har XX uppenbarligen inte behärskat

såvitt avser häst. Samtliga skott som av -
fyrats mot hästen var felaktigt placerade
och XX försäkrade sig inte innan avblod-
 ningen om att hästen var medvetslös.
Avlivningen utfördes på ett sätt som står
i strid med vetenskap och beprövad 
erfarenhet och fick till resultat att hästen
genomgick ett stort lidande. Mot bak-
grund av detta kunde XX inte undgå 
en disciplinär påföljd. Bristen i hennes
veterinära yrkesutövning var, särskilt med
hänsyn till det lidande hästen utsattes för
då hon avblodade den utan att den var
medvetslös, så allvarlig att påföljden
bestämdes till en varning. 

JOHAN BECK-FRIIS

Djurskyddet eftersatt 
i djurtäta län

❘❙❚ Djurskyddet blir lidande då den nya
kontrollorganisationen leder till brist 
på resurser i vissa län, rapporterade tid-
ningen ATL den 16 januari. 

När ansvaret för djurskyddskontrollerna
vid årsskiftet flyttade från kommunerna
till länsstyrelserna, minskade antalet
inspektörer kraftigt i vissa län. Vid för -

delningen av pengar togs inte hänsyn till
hur många djur som finns i länet, utan
fördelningen baserades på en ordinarie
fördelningsnyckel för länsstyrelserna. 
Det har lett till en snedfördelning mellan
länen, enligt ATL.

– Man har konstaterat att det inte har
blivit jättebra, säger Malin Engdahl, chef
för avdelningen för djurskydd och hälsa
vid Jordbruksverket till tidningen. I t ex
Jönköpings län har antalet djurskydds -
inspektörer minskat från tolv till fem.
Samtidigt har anmälningsbenägenheten
och därmed behovssituationen snarare
ökat än minskat i länet, skriver ATL.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Lönestatistik
Har du svarat på

löneenkäten?
Om inte, har du fortfarande
chansen. Gå snarast in på

hemsidan www.svf.se och följ
länken överst på sidan. 

Vill du ha en pappersenkät
istället – ring till kansliet så
skickar vi genast en sådan

(08-54555820).

Ju fler som svarar 
desto säkrare stati stik. 

Till nytta för dig 
när du löneförhandlar.
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En veterinär fälldes i maj 2006 av
den Veterinära ansvarsnämnden.
Beslutet överklagades av veterinä-
ren till länsrätten, som upphävde
ansvarsnämndens beslut. Djuräga ren
i sin tur överklagade länsrättens
dom ända upp i regeringsrätten,
men den friande domen stod fast.

I SVT nr 8–9/06 beskrevs ett ansvars -
ärende där en djurägare anmälde veteri-
nä ren NN för felbehandling av en kolik-
häst. Djurägaren ansåg att NN inte
under sökte hästen ordentligt, och att

hästen därför fått en diagnos så sent att
den inte kunde behandlas och till slut
fick avlivas.

NN utförde vid sina två besök hos
hästen ingen rektalundersökning, vilket
kritiserades av ansvarsnämnden. Nämn -
den skrev:

”Vid de symtom som hästen visade
hade det normala varit att göra en nog-
grann undersökning med en rektalisering
och vanligen också med ett nedförande
av nässvalgssond. Av de knapphändiga
journalanteckningarna framgår inte att
det förelegat en sådan undantagssitua-
tion att sådana undersökningar kunnat
underlåtas. Av utredningen framgår
också att NN misstänkte förstoppning,
varför han genast borde ha satt in
behandling mot detta. Endast kramp -

lösande och smärtstillande medicin är
då inte tillräckligt.

När det, vid det andra besöket som
NN gjorde, visade sig att hästen inte
hade svarat på insatt behandling, borde i
vart fall senast då ha gjorts en noggrann
undersökning för att utröna om någon
behandling kunde ges på plats. NN borde
också omedelbart ha sett till att hästen
snarast transporterades till sjukhus.”
Sammantaget ansåg nämnden att veteri-
när NN inte kunde undgå en erinran.

ÖVERKLAGAN TILL LÄNSRÄTTEN
NN överklagade ansvarsnämndens beslut
till länsrätten i Jönköpings län, som tog
upp ärendet i oktober 2006. 

NN anförde i överklagan att han fat-
tade alla sina beslut den aktuella dagen 
i linje med vetenskap och beprövad erfa-
renhet. När det gällde rektaliseringen
och nedförande av näs-svalgsond har
nämnden inte tagit hänsyn till att
under sökningen skedde på fältet. Rekta -
li sering, som inte är en behandling,
innebär risker för både patient, djurägare
och veterinär. Veterinären är ensam
ansvarig för bedömningen om rektali-
seringens nytta uppväger de risker som
undersökningen innebär. NN utförde
inte någon rektalisering vid det första
tillfället eftersom riskerna vida översteg
nyttan. Det saknades vidare indikation
för nedförande av nässvalgsond vid det
första besöket. Han påbörjade omedel-
bart medicinsk behandling för att lindra
smärtan, minska krampsymtomen och
på det sättet underlätta hästens gas- och
träckavgång. Vidare medicinsk behand-
ling skulle ha satts in när terapisvar
erhållits. 

Ansvarsärende

Veterinär vann överklagan mot
ansvarsnämnden

ansvarsärende

Välrenommerad veterinärmottagning för hästar och smådjur beläg en 3 km
norr om Hudiksvall och endast 2 km från travbana. Resurser att utföra
avancerade undersökningar och behandlingar. Väl inarbetad verksamhet. 
Upptagningsområde är i första hand Hälsingland. Säljes pga åldersskäl.
Oms. ca 4,5 MSEK.

Företag till salu!

Kontaktperson: Lars Algell, 070-534 40 00
Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala
Tfn 018-12 56 60, Fax 018-12 56 80
uppsala@svenskforetagsformedling.se
www.svenskforetagsformedling.se
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NN framhöll att en av veterinär
utförd behandling ofta kompletteras
med delegerad behandling som utförs av
djurägaren. Behandlingsstrategin kan
endast fullföljas om givna anvisningar
följs. Rekommendationen till skrittmo-
tion fem minuter varje kvart var avsedd
att ytterligare öka patientens möjlighet
till gas- och träckavgång. Täta skrittin-
tervall ökar också djurägarens möjlighet
att snabbt se när en eventuell försämring
inträder. 

Djurägaren missuppfattade de givna
instruktionerna och därför hade den
insatta smärtlindringen avklingat vid
det andra besöket. Vid andra besökstill-
fället var hästen inte heller rektalise -
ringsbar. Då utfördes på nytt medicinsk
behandling och djurägaren fick rådet att
förbereda transport och försäkrings-
handlingar för att utan dröjsmål kunna
åka till djursjukhus för fortsatt vård.
NN hade då redan förberett remittering
till ett djursjukhus. Att djurägaren sedan
valde att åka till ett annat djursjukhus är
inget NN kan lastats för. 

Djurägaren gavs tillfälle till yttrande
men hördes inte av. 

Länsrättens dom
Enligt 7 § lagen om behörighet att utöva
veterinäryrket ska en veterinär fullgöra
sina uppgifter i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. I 10 §
första stycket samma lag stadgas att om
en veterinär uppsåtligen eller av oakt-
samhet åsidosätter sina skyldigheter i sin
veterinära yrkesutövning får disciplinpå-
följd meddelas veterinären. Är felet med
hänsyn till samtliga omständigheter
ringa, får någon påföljd inte meddelas. 

Länsrätten fann vid en sammantagen
bedömning att veterinär NN inte agerat
på ett sådant sätt att det skulle kunna
föranleda någon disciplinpåföljd. Läns -
rätten biföll därmed överklagandet och
upphävde Veterinära ansvarsnämndens
beslut.

ÖVERKLAGAN TILL KAMMAR -
RÄTTEN 
Djurägaren blev missnöjd med länsrät-
tens friande av NN, och överklagade
läns rättens dom till kammarrätten i
Jönköping.

Ärendet togs upp i kammarrätten i
januari 2008, men kammarrätten ansåg
att anledning saknades att ändra länsrät-
tens avgörande. Det fanns enligt kam-
marrätten inte heller något annat skäl,
enligt reglerna om prövningstillstånd,
att pröva överklagandet. Kammarrätten
meddelade inte prövningstillstånd, och
länsrättens avgörande stod därför fast.

ÖVERKLAGAN TILL REGERINGS -
RÄTTEN
Djurägaren gav sig dock inte, utan över-
klagade beslutet tillbaka till kammarrät-
ten. Denna gång avvisade kammarrätten
ärendet eftersom överklagandet kommit
in för sent.

Då vände sig djurägaren vidare till
regeringsrätten i Stockholm. I juni 2008
behandlades frågan, där djurägaren
över  klagade kammarrättens beslut att
avvisa hennes överklagande. Regerings -
rätten framhöll att det av förvaltnings -
processlagen framgår att ett överklagande
ska ha kommit in till domstolen inom
tre veckor från den dag då klaganden
fick del av beslutet. Regerings rätten fann
i likhet med kammarrätten att djuräga-
rens överklagande av kammarrättens
beslut kommit in för sent. 

Regeringsrätten fastställde kammar-
rättens avvisningsbeslut och därmed
också den friande domen för veterinär
NN.

JOHAN BECK-FRIIS

Rättelse
I redovisningen av valda leda -
möter till veterinärförbundets
fullmäktige på sidan 37 i SVT nr
1/09 smög det sig tyvärr in ett
stavfel. Den ordinarie fullmäk -
tigeledamoten Johan Blix fick sitt
efternamn felstavat i tidningen.
Den korrekta stavningen ska vara
Blix, inget annat. Redaktionen
beklagar stavfelet.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör, SVT
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Veterinär Peter Franzén försvarade
den 14 november 2008 sin avhand-
ling för veterinärmedicine doktors -
examen med titeln ”On Anaplasma
phagocytophilum in horses” utgå-
ende från institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU och bakteriologiska
avdelningen SVA. Opponent var
professor Debra Sellon, Department
of Veterinary Clinical Sciences,
Washington State University, USA.

Ekvin granulocytär anaplasmos, EGA
(tidigare kallad ”ehrlichios”), är en akut
fästingburen infektion orsakad av
Anaplasma phagocytophilum. Bakterien
kan infektera ett flertal olika djurslag
inklusive människa. Persistens av infek-
tionsämnet i kroppen under en längre
period är dokumenterad hos får (med
eller utan kliniska symtom) och kalvar
samt visad experimentellt hos hundar
(utan kliniska symtom). Hos människa
finns inte kronisk sjukdom eller persis -
tens av infektionen dokumenterad. Det
är oklart om persistent infektion före-
kommer hos hästar liksom om EGA kan
orsaka långvariga kliniska symtom hos
hästar.

Avhandlingen innefattar resultat och
analys av en serosurvey av exposi-
tionsgraden för denna bakterie och
eventuellt samband med kliniska sym-
tom (akut EGA undantagen) hos drygt
2 000 hästar från olika delar av Sverige.
Avhandlingen inkluderar också en expe-
rimentell infektionsstudie på sex hästar
med en svensk stam av bakterien.

Totalt hade 17 procent av hästarna
antikroppar mot A phagocytophilum med
stora geografiska variationer. I detta
stora material kunde inget statistiskt

samband påvisas mellan seropositivitet
och kliniska symtom eller med ökad
sjuklighet.

I den experimentella studien kunde
akut sjukdom induceras hos samtliga
hästar och den kliniska bilden var i det
närmaste identisk med den som är
beskriven för EGA i USA. Laboratorie -
resultaten visade att PCR-test hade det
bredaste diagnostiska fönstret för EGA
med positiv signal flera dagar före sym-
tomdebut. Diagnostiskt iakttagbara
inklu sionskroppar i neutrofila granulo-
cyter i blodutstryk var synliga först efter
ett par dagars klinisk sjukdom och kvar-
stod kortare tid än vad PCR-signalen
gjorde.  

En häst dog plötsligt och oväntat
efter två dagars sjukdom. Vid obduktion
sågs patologiska förändringar i form av
vaskulit och blödningar i inre organ
samt även hyalina tromber i njurarna
indikativa för dissiminerad intravasal
koagulation (DIC). Detta är det första
dokumenterade dödsfallet hos häst 
sannolikt beroende på enbart EGA.

Resterande hästar undersöktes nog-
grant dagligen i mer än tre månader efter
spontant tillfrisknande, vilket skedde

inom två veckor efter insjuknandet. En
del av hästarna var intermittent och spo-
ra diskt PCR-positiva under denna period,
huvudsakligen i anslutning till de olika
åtgärder som utfördes i syfte att efterlikna
stress – och därmed eventuell nedregle -
ring av immunfunktionen. Under hela
uppföljningsperioden kunde dock inga
kliniska förändringar eller fynd påvisas
hos hästarna. Vid obduktion cirka fyra
månader efter inokulationen sågs inga
makroskopiska eller mikroskopiska för-
ändringar i några vävnader eller inre
organ hos någon av hästarna som kunde
associeras till persistens av infektionen.
PCR-analys av alla inre organ hos häs-
tarna i studien var i samtliga fall negativ.

Sammanfattningsvis visade resultaten
från studierna att EGA-seropositiva häs-
tar är vanligt förekommande i Sverige
men de har inte ökad grad av klinisk
sjukdom. PCR ger den snabbaste labo-
ratoriebaserade diagnosen för akut
infektion. Plötsliga dödsfall på grund av
EGA kan förekomma och organismen
kan hos vissa hästar finnas kvar upp till
minst tre månader efter spontant till-
frisknande men är då utan kliniska och
patologiska fynd.  ■

Om anaplasmos hos häst

disputationer

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

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica
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Vilken är din diagnos? – Svar

FIGUR 4. Uppförstorad del av Figur 1 som visar avsaknaden
av en tydlig diafragma samt hur tätheten i thorax gränslöst
övergår i fettvävnaden ventralt om levern.
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SVAR
På både lateral och ventrodorsal (VD)-pro-
jektionen ses en rund, cirka 4 cm i diameter
stor förtätning. Förtätningen ligger ventralt
och till höger i brösthålan och den förskjuter
hjärtat något i kranial respektive dorsal rikt-
ning. Den har en lägre täthet än hjärtat vilket
ses bäst på VD-projektionen. På lateralpro-
jektionen kan man ana hjärtats kontur i det
område där förtätningen ligger i direkt kon-
takt med hjärtat vilket indikerar att dessa två
strukturer inte har samma täthet. Med tanke
på att förtätningen har en lägre täthet än
vätska/mjukdelar bör det vara en fettinnehål-
lande struktur. Förtätningen har ingen tydlig
kaudal begränsning utan konfluerar med
fettvävnaden som ligger ventralt om levern 
i ligamentum falciforme (Figur 3 och 4).
Ingen tydlig ventral diafragmakontur kan ses.
Leverns ventrala kontur lutar i ventral rikt-
ning istället för att vara horisontell, sannolikt
på grund av mindre mängd fett i ligamentum falciforme
än normalt (Figur 3, 4 och 5). 

Sammantaget är den mest troliga diagnosen att förtät-
ningen består av fettvävnad. Med tanke på att det finns en
mindre mängd fettvävnad än normalt ventralt om levern
bör man misstänka att det är denna fettvävnad som via ett
bråck i ventrala delen av diafragma har pro laberat in i
brösthålan.

FORTSATT UTREDNING
Vidare utredning gjordes i form av en ultraljudsundersök -
ning av förtätningen samt ett finnålsaspirat av densamma.
Ultraljudsundersökningen visade en rund nybildning
med något heterogen ekogenicitet och utseende typ fett-
vävnad. Nybildningen kunde följas i kaudal riktning och
övergick successivt i vävnaden ventralt om levern. Det
gick inte att se någon tydlig defekt i diafragma men det

FIGUR 3. Lateralprojektion av thorax, samma bild som i Figur 1. På bilden
ses att förtätningen konfluerar med fettvävnaden ventralt om levern och
att det saknas en tydlig utlinjering av ventrala diafragma. Pilarna visar 
hur leverns ventrala kontur lutar i ventral riktning. Jämför med en normal
katt i Figur 5.

Trikiner påvisade hos 
vildsvin

❘❙❚ SVA påvisade i december trikinlarver
vid rutinmässig undersökning av vild -
svinskött, meddelade myndigheten via 

sin hemsida den 17 december förra året.
Detta var det första analyserade vildsvinet
som påvisats positivt under 2008. Provet
kom från en gylta som var skjuten utan -
för Alvesta. Mängden larver beräknades
till 66 per gram kött, vilket är en kraftig
infektion. Om rått kött med den mängden
larver förtärs skulle dosen kunna vara
dödlig för människa. 

Under hela förra året analyserade SVA
prov från cirka 25 000 vildsvin. Under
2007 påvisades trikiner hos två vildsvin,
ett utanför Alvesta och ett i Kolmården.
SVA analyserar även prov från annat vilt
som skjutits eller påträffats döda. Hos
björn har trikiner inte påvisats i Sverige,
däremot upptäcks trikiner hos räv, lodjur
och varg regelbundet.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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FIGUR 6. Lateralprojektion av kraniala abdomen hos
en överviktig katt. Kraftigt med fett finns ansamlat
ventralt om levern, runt övriga bukorgan samt i den
subkutana vävnaden.

FIGUR 5. Lateralprojektion av kraniala abdomen 
hos en normal katt. Notera fettet i ligamentum 
falciforme ventralt om levern samt att levern har
en horisontell kontur. Pilen visar utlinjeringen av
ventrala diafragma.

faktum att det inte fanns någon avgränsning mellan
nybildningen och fettvävnaden ventralt om levern talar
för att det inte finns någon normal diafragma i detta
område. Finnålsaspiratet bedömdes som mogen fettväv-
nad alternativt lipom. Med tanke på utseendet på rönt-
gen- och ultraljudsundersökningen är det mest troligt
normal prolaberad fettvävnad. Förtätningen bedömdes
som ett bifynd som inte var relaterat till kattens kliniska
problem. 

Hos normala katter finns oftast relativt mycket intra -
abdominellt fett vilket gör att man ser bukorganens 
kon turer mer tydligt än hos hund. Ett område där det 
an samlas fett är ventralt om levern i ligamentum falci -
forme, ju större övervikt desto större fettansamling (Figur

5 och 6). Katten i det här fallet är trots avmagringen fort-
farande normalviktig till lätt överviktig, vilket kan ses på
fettansamlingen längs med bröstkorgsväggen och mäng-
den fett i kraniala abdomen. 

Fallet illustrerar vikten av att bedöma förändringars
täthet för att försöka avgöra vävnadstyp samt vikten av
att bedöma närliggande områden, i det här fallet hjärtat,
avsaknad av tydlig diafragma samt minskad mängd fett i
ligamentum falciforme.

Författaranvisningar för Svensk Veterinärtidning
Ett komplett, rätt skrivet manus har den kortaste vägen till publicering. Det under-
lättar därför för alla parter att författare i SVT följer tidningens skrivanvisningar
redan från början. På veterinärförbundets hemsida www.svf.se finns en kortfattad
vägledning i hur redaktionen vill ha manus uppställda för att författaren ska få in
dem i tidningen fortast möjligt. Läs gärna igenom dessa anvisningar, innan du
börjar skriva en artikel. De ligger under rubriken ”SVT” på www.svf.se.

TILL SALU
Liten lönsam veterinär  -

 mot  tagning i Säffle.
Svar till Hasse Göthlin, 

0533-100 02, 070-372 58 52
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IN MEMORIAM

Stig Larsson in memoriam

Professor Stig Larsson har avlidit i en
ålder av 80 år. Han efterlämnar makan
Helga född Franzel samt sönerna Hans-
Erik, Göran och Måns med familjer.

En av svensk veterinärmedicins stora
forskare och personligheter har gått ur
tiden efter en unik livsgärning.  Född i
Lund, attraherades Stig tidigt under sin
veterinärutbildning av den legendariske
professorn och medicine doktorn Yngve
Zotterman, som 1946 utnämnts till 
förste innehavare av den nyinrättade
professuren i fysiologi vid Kungl Veteri -
när  hög skolan. Zotterman såg som en
viktig uppgift att stimulera forskning
med tonvikt på veterinärmedicin. Stig
Larsson anställdes som juniorassistent i
fysiologi 1950, och kom på ett tidigt
stadium att bli en viktig ”kugge” i det
team som skulle göra veterinärhögskolan
känd och internationellt respekterad i
fysiologi.

Stig disputerade 1954, tre år innan
sin veterinärexamen. I avhandlingen (On

the hypothalamic organization of the ner-
vous mechanism regulating food intake)
redovisade han elektrofysiologiska stu -
dier på get som belyste den centrala
regleringen av näringsintaget. Han blev
docent i fysiologi 1957 och var 1960–62
professor i metabolism och nutrition vid
medicinska forskningsrådet. Samtidigt
fick han tjänst som docent i klinisk
kemi. Som ett uttryck för betydelsen
och kvalitén i Stigs forskning inom nut-
ritionsområdet flyttade han 1962 till en
tjänst som docent i fysiologi vid den
medicinska fakulteten vid Lunds
Universitet. Där disputerade han 1967
en andra gång, nu för medicine doktors-
grad på avhandlingen ”Factors of impor-
tance for the etiology of obesity in mice”. I
sina båda doktorsavhandlingar gav Stig
betydelsefull ny information om den
centralnervösa regleringen från mättnads -
centrum i hypothalamus av individens
födointag samt av mättnads centrums,
vid dysfunktion, tänkbara etiologiska
roll för utveckling av fetma. Han blev
1967 docent i nutrition vid Lunds uni-
versitet och chef för en enhet för meta-
bolism och nutrition. Under denna hans
första forskningsperiod tillbringade han
dessutom två år i USA (1954–55), till-
delades två Rockefellerstipendier (Eng -
land och Italien, 1958 och -59) och var
1963 gästprofessor vid University of
California, Berkeley, USA.

Därefter följde ett dansk engagemang
(1967–71) som började med en profes-
sur i medicinsk fysiologi vid den medi-
cinska fakulteten på Odense Universitet,

med särskild uppgift att skapa landets
tredje medicinska fakultet. Stig hade
förutom professuren ett antal krävande
och ansvarsfulla uppdrag inom Odense
Universitet och åt det danska undervis-
ningsministeriet.

Stig Larssons karriär kom att få en
betydande internationell komponent.
Han bibehöll dock sitt intresse och kun-
nande i praktisk veterinär verksamhet i
sitt hemland. Han uppehöll sålunda vid
olika tillfällen tjänster som distriktsveteri -
när (Vellinge, Odensbacken och Gränna)
och hann även med att vara ordförande
i Skånska Veterinärföreningen. Äldre
veterinärer minns med tacksamhet Stig
Larsson från hans tid som ung forskare
och lärare vid veterinärhögskolan i
Stockholm. Stig blev för många den
uppmuntran unga blivande veterinärer
behövde. Åtskilliga vill i dag skriva
under på ett uttalande av den kände
Lundaprofessorn Georg Kahlson, som
om Stig skrev bland annat: ”Professor
Larsson is an exceedingly likeable person,
fair, generous, enthusiastic, uncorruptable”.

Samtidigt med sina kliniska svenska
engagemang upprätthöll han dock sin
forskning som gästprofessor vid Riks -
hos pitalet och Bispebjergs Hospital i
Köpen hamn och vid medicinska fakul-
teten i Lund. Stig engagerades dessutom
som medicinsk expert av Socialstyrelsen
inom området nutrition och fysisk akti-
vitet.

Därefter inleddes en storslagen kar-
riär av u-landsrelaterad forskning och
bi stånds verksamhet inom ramen för
krävande och ansvarsfulla ledningsupp-
drag, först som professor (1977–81) i
medicin och kirurgi i ett FAO-projekt
vid Institut Agronomonique et Vétéri -
naire i Marocko. Sedan (1981–83) vid
en motsvarande tjänst vid Veterinär -
fakul teten i Kabul, Afganistan där han
fick verka under dramatiska och svåra
omständigheter när Sovjet invaderade
landet. Dessa erfarenheter bidrog till upp-
dragen (1984–86) då Stig engagerades i
Sudan och Mocambique och bland
annat var medicinskt ansvarig för flera
flyktingläger och hotade befolknings-
grupper i inbördes- och utrotningskrigen
i detta område. 

Åren 1987–93 var Stig professor i
Community Medicine vid Universitetet

VETERINÄRKLINIK
I ENKÖPING 
SÄLJES

Enköpings äldsta veterinärklinik,
centralt belägen, är nu till salu! 

Kliniken består av två behand-
 lings rum, ett litet operations rum/
behandlingsrum, pentry, toalett
samt en större yta med recep-
tion, väntrum och foderförsäljning.
Totalt ca 100 kvm. 

Kliniken har gott renomé och en
trogen kundkrets. God tillväxt  -
potential!

Pris beroende på utrustningsnivå!

Ring för mer information!
Niclas Hellström, leg vet
070-279 55 25, 018-55 00 15
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i Katmandu, Nepal. Förutom undervis-
ning byggde han upp landets hälsovård
baserat på nyetablerade centrala och
regionala laboratorier och genomgång av
landets sjukdoms- och socio-ekonomiska
profiler. Detta dokumenterades i omfat-
tande vetenskapliga artiklar med fokus
på de frekvent förekommande zoonotiska
sjukdomarna och deras framgångsrika
bekämpande med ny diagnostik, vilket
rönte stor uppmärksamhet. 

När hans fru som arbetade för
UNDP förflyttades till Kambodja ver-
kade Stig där under två år som gästpro-
fessor i gastroenterologi och tropisk
medicin i Phnom Penh. Vid uppnådd
pensionsålder flyttade han till Wien
men fortsatte oförtrutet sin vetenskapliga
verksamhet, nu som gästforskare i
mikrobiologi vid de medicinska fakulte-
terna i Wien respektive Lund. Med sin
unika forskarbegåvning och förmåga att
i en ständigt växande omfattning och på
nya områden, som exempelvis de zoo-
notiska sjukdomarna, omsätta denna i
praktiskt folkhälsohälsoarbete blev Stig
en föregångsperson och banbrytare för
det nya begreppet folkhälsa. Han
beskrev utvecklingen i det 700-sidiga
manuset ”Community Medicine and
Public Health”, som han tyvärr inte
hann avsluta.

Samstämmiga röster från kollegerna
bland annat i u-länderna vittnar om hur
mycket man värdesatte Stig Larsson som
person och den stora uppskattning hans
arbete rönte. För Stig var de uppnådda
resultaten källan till hans drivkraft och
glädje.

Börje Gustafsson 
Stefan Mellander 

Kerstin Olsson
Martin Wierup

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livs medel
inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livs medelshanteringen och bra mat-
vanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 330 personer. Ytterligare ca 200
medarbetare återfinns på slakte rierna och gränskontrollerna runt om i vårt land. 
Se även www.slv.se.

Livsmedelsverket söker 

2 officiella veterinärer
till region Norr

Stationeringsorter är Ickholmen och Ullånger

Arbetsuppgifter
Som officiell veterinär arbetar du huvudsakligen med livsmedelssäkerhet,
smittskydd och djurskydd genom kontroller i samband med slakt och
genom granskning av företagens system för att styra sina processer. 

Den huvudsakliga tjänstgöringen är förlagd till Ickholmen, heltid (tjänst 1)
och Ullånger 50 % (tjänst 2). I tjänsten ingår även att du, vid behov, med
kort varsel ska kunna tjänstgöra på annan ort inom regionen. Du arbetar
huvudsakligen med köttbesiktning samt till viss del med kontrollverksam-
het. I Ickholmen bedriver vi undervisning av veterinärstudenter och du
deltar i denna undervisning som en integrerad del av arbetsdagen.

Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter svensk veterinärlegitimation. Du behöver kunna arbeta
självständigt och ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Erfarenhet av livsmedelshygien, kvalitetsfrågor i livsmedelsproduktion
samt av arbete vid slakteri är meriterande. Vi förutsätter att du behärskar
svenska bra i tal och skrift och förstår engelska. B-körkort är ett krav.

Upplysningar
Du är välkommen att kontakta regionchef Arja Kautto, 070-524 55 68.
Representant för SACO (AVF) är Laszlo Lak, 070-608 53 19 och för ST
Rune Lundén, 0511-251 83.

Ansökan
Välkommen med Din ansökan, märkt dnr 249/09 för tjänst 1 och 
dnr 250/09 för tjänst 2 senast den 24 februari 2009 
till adress: Livsmedels verket, Box 622, 751 26 Uppsala eller 
via e-post: livsmedelsverket@slv.se.

På Enheten för köttillsyn är vi ca 200 anställda. Vi
arbetar med offentlig kontroll, livsmedelshygien och
smittskyddsfrågor inom området kött. Vi arbetar
aktivt för att effektivisera den offentliga kontrollen
och för en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Verksam -
heten är utspridd över hela landet och organisatoriskt
indelad i sex regioner och en centralenhet i Uppsala. 

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag! 
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Följande personer har erhållit
svensk veterinärlegitimation av
Jordbruksverket under 2008.

Liv Beate Aaveren
Mia Johanna Adler
Sara Adolfsson
Ibrahim Matti Alhan
Johanna Almerén
Caroline Almroth
Linda Andersson
Magnus Andersson
Mia Aronsson
Laura Asplund
Renata Baltaduonyte
Cornelis van der Beek
Hanna Berg
Karin Berggren Törmä
Maria Bernandersson
Hanna Björk
Martin Björkroth
Hanne Bjørndal
Lena Blom
Marika Bohman
Inger Bolstad
Hanna Borg
Åsa Brandhill
Lina Brav
Alicia Bremberg
Jennie Burkart Högberg
Karoline Bülow
Andreas Bystedt
Jessica Dornerus
Kristoffer Dreimanis
Helle Rohr Drewsen
Rikke Drostbo
Marie-Louise Drugge
Nina Edler
Yoav Eisenberg
Julia Engqvist
Anna Maja Erasmie
Bo Eriksen
Caroline Eriksson
Maria Eriksson
Ulrika Falkenö
Jens Birk Filrup
Anna Flodmark
Hanna Flodr
Andreas Florén
Elisabet Frisendahl
Katinca Fungbrant Berggren
Anna Gilland
Fredrika Gustafsson

Therese Haagensen
Lisa Haggård
Jessica Hallman
Malin Hallström
Karsten Pharao Hammelev
Bashaar Hassan
Gro Hegg
Bob van der Heijden 
Reidun Heiene
Robert Hellebek
Elin Hernlund
Sol Romana Hjalmarsson
Vrtovec
Tove Hjorth
Anna Hofer
Sofia Honkavaara
Thomas Hütter
Natalia Hållbus
Kristina Höglund
Florian Hörmann
Hanna Margrete Inderberg
Mette Janssen
Inger Jensen
Marte Jervan
Griciute Joana
Anna Johansson
Carolin Johansson
Fredrik Johansson
Sanna Johansson Kreuger
Julie Johnsen
Åsa Jämtén Hauer
Kristina Jönsson
Maria Jönsson
Hans-Jochen Kahl
Salih Shwan Kareem
Beatrice Karsten
Jerker Kihlström
Knud Erik Kjöller
Philipp Koch
Monika Kozak
Amanda Kristiansson
Wiebke Kuhland
Gabriella Krisztina Kútvölgyi
Helena Kyle
Barbara Beata Köchli
Thomas Langen
Karin Larsson
Marie Lektonius
Johnny Lindgren
Patrik Lorentzon
Åsa Lundberg
Tobias Lundin
Anna Löf

Ninni Löfqvist 
Ensaf Mahdy
Rune Malmei
Saana-Maaria Manninen
Frida Matsson
Katharina Meder
Sofie van Meervenne
Mai-Louise Mikkelsen
Claudiu Miron
Gheorghe Mladin
Aasne Moe
Sara Molin
Tatjana Monina
Anna Mårtensson
Linda Nestorsson
Jenny Nilsson
Tobias Norgren

Frida Norman
Per Nyberg
Therese Nygren
Veronika Nyqvist
Line Olsen
Johan Olsson
Jessica Olsson
Anna Olverling
Ann-Kristin Onstad
Linda Orrell
Hendrika Otte
Stefanie Paul Geb. Franz
Elina Persson
Carina Pettersson
Marianne Pettersson
Annett Pfeifer
Anna Pilåker
Guido von Plato
Sandra Puhls
Josefine Påhlstorp
Meri Rantakallio
Jennie Redander
Frank Reichenbecker
Christina Reid McNamara

Evija Reine
Jan Rennesund
Tobias Revold
Veronica Roberts
Roberta Rossi
David Ruholl
Cosima von Saldern
Boel Sandros
Torunn Schiefloe
Michael Schunn
Åsa Schön
Matthias Seewald
Velina Siderova 
Caroline Sild
Helena Sixtensdotter Sandberg
Line Spahrbier
Ellinor Spörndly
Jennifer Strandman
Hiltrud Strasser
Laura Stroh
Hanna Struts
Cecilie Strömstad
Kerstin Sundberg
Anna Sundqvist
Jonas Svadängs
Johannes  Swagemakers
Tanja Svendsen
Linda Svensen
Hans Syvertsen
Camilla Sögaard Heinze
Julia Takahashi
Kim Ten Damme
Charlotta Ternström-Hofverberg
Søren Spandet Thielsen
Josefina Thorén
Erika Thurfjell
Marja Tullberg
Heike Ulrich
Maria Wagner
Attila Varga
Monika Wartel
Louise Weiglin
Victoria Velander
Lena Vestin
Sara Westin
Ulrik Westrup
Mira-Cecilia Viiperi
Åsa Vilson
Bart Vissers
Viola Wolf
Linda Wright
Sofie Ödling
Maja Öhman
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kongresser
& kurser

SVENSKA

■ Nya
8/5 -09. KURS I WETLAB CYTOLOGY

(VETADAGARNA) arrangeras av
VeTAbolaget. Info: www.vetabolaget.se

8–9/5 -09. KURS I DIAGNOSIS AND MANAGE-
MENT OF EAR DISEASE IN THE DOG AND CAT

arrangeras i Skåne av Swevet Piab AB
(SPUV). Info: Carina Andersson, 
tel: 0416-25816,

carina.andersson@swevet.se, 
www.swevet.se

9–10/5 -09. KURS I TUMÖRSJUKDOMAR

– SMÅDJUR (VETADAGARNA) arrangeras av
VeTAbolaget. Info: www.vetabolaget.se

9–10/5 -09. KURS I REHABILITERING

– HÄST (VETADAGARNA) arrangeras av
VeTAbolaget. Info: www.vetabolaget.se

18–19/9 -09. KURS I SÅRVÅRD STEG 1 
arrangeras av VeTAbolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

2–3/10 -09. KURS I RÖNTGENTEKNIK, 

-ANATOMI arrangeras av VeTAbolaget.
Info: www.vetabolaget.se

8–9/10 -09. KURS I REPRODUKTION, HUND

OCH KATT arrangeras av VeTAbolaget.
Info: www.vetabolaget.se

16–17/10 -09. KURS ”RESULTATEN ÄR TILLBAKA

FRÅN LABBET – NU DÅ?” – EN KURS I TOLK-
NING AV HEMATOLOGISKA OCH KLINISKKEMISKA

PROVSVAR (hålls på engelska) arrangeras 
i Stockholmstrakten av Swevet Piab AB
(SPUV). Info: Carina Andersson, 
tel: 0416-25816,
carina.andersson@swevet.se, 
www.swevet.se

Kliniken ligger centralt belägen i Sundsvall och har ny-
ligen genomgått omfattande renovering och ombyggnad
efter en vattenskada. Klinikens medicintekniska utrust-
ning håller hög standard. Vår bilddiagnostikavdelning är
ut rustad med ultraljud och direktdigital bildframkallning
för röntgen från Eklin Medical. Vårt laboratorium är väl
utrustat med bl a Idexx: LaserCyte, VetLyte och VetTest.

Vi har ca 13 000 patienter/år och har öppet dagtid.
Patient- och journalhantering görs i Trofastmiljö. Kliniken
är ansluten till SLA och medlem av Svenska Djursjukhus-
föreningen.

Kompetensutveckling av all personal sker kontinuerligt.
En av våra veterinärer disputerar inom kort i anestesiologi. 

Frågor om tjänsterna besvaras av Annika Stafrén,
tel 060-14 70 17, 0702-45 50 46 eller
mail annika.stafren@telia.com.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars till
ovan  stående mail adress eller till Djurkliniken i Sundsvall,
Södra Allén 5, 852 39 Sundsvall.

KLINIKVETERINÄR SMÅDJUR SÖKES!
Djurkliniken i Sundsvall söker klinikveterinär med erfa-
renhet av smådjursjukvård. I jämlikhetens tecken så 
välkomnar vi manliga sökande! Självklart är även du
med kortare erfarenhet som veterinär välkommen med
din ansökan. 

Tempot kan tidvis vara högt med flera akutfall samtidigt.
Vi värdesätter dig som har en positiv grundsyn, tycker
om att samarbeta, men som också kan arbeta själv-
 ständigt.

Tjänsten är på heltid, men deltid kan även diskuteras.
Tillträde och lön efter överens kommelse. 

CHEFVETERINÄR SMÅDJUR SÖKES!
Djurkliniken i Sundsvall söker chefveterinär/klinikchef
med specialistkompetens eller mångårig erfarenhet av
smådjurssjukvård. 

Välkommen till ett kreativt glatt team där möjligheter
finns för dig som vill forma och utveckla din framtid.

Tillträde snarast.

Välkommen till Sundsvall – Shoppingstaden - Spelstaden - Kultur- och nöjesstaden – Idrottsstaden! Här finns något
för alla smakriktningar. Staden ligger mitt i Sverige på ostkusten och Du tar dig lätt hit med flyg (55 min till Stockholm)
och tåg (3 timmar och 20 min till Stockholm). Du bor nära naturen med goda möjligheter för fiske, vandring, ridning,
skidåkning, segling och golf. 

söker 

KLINIKVETERINÄR SMÅDJUR
CHEFVETERINÄR SMÅDJUR

www.djurkliniken.se

SvT 2-09 26 jan:Layout 1  09-02-02  14.23  Sida 45



➤

46 N U M M E R  2 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

16–17/10 -09. KURS I ULTRALJUD GRUND,
SMÅDJUR arrangeras av VeTAbolaget.
Info: www.vetabolaget.se

22–23/10 -09. KURS I ÖGONSJUKDOMAR,
GRUNDKURS arrangeras av VeTAbolaget.
Info: www.vetabolaget.se

28–30/10 -09. KURS I ANESTESI STEG 2,
HUND OCH KATT arrangeras av
VeTAbolaget. Info: www.vetabolaget.se

20–21/11 -09. KURS I DERMATOLOGI STEG 1
arrangeras av VeTAbolaget. Info:
www.vetabolaget.se

25–26/11 -09. KURS I RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER arrangeras av
VeTAbolaget. Info: www.vetabolaget.se

26–27/11 -09. KURS I ANESTESIOLOGI, 
FÅGEL, REPTIL, KANIN OCH SMÅ GNAGARE

arrangeras av VeTAbolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

10–11/12 -09. KURS I ANESTESI STEG 3, DEL 1
arrangeras av VeTAbolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

■ Tidigare publicerade
9–14/2 -09. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST, SLU. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper (SVT 14/08)

11/2 -09. WORKSHOP I ANTIBIOTIKAPOLICY,
STOCKHOLM. Arr: Läkemedelsakademin 
i samarbete med Sektionen läkemedel
för djur (SVT 16/09)

21–22/2 -09. KURS I FELINE INFECTIOUS

DISEASE, REGIONDJURSJUKHUSET

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Besök
www.sjv.se/distriktsveterinarerna
och välj lediga jobb.  

För aktuella lediga anställningar
besök vår webbplats.

Hallands Djursjukhus söker en veterinär till smådjursavdelningen för ett
vikariat 090301–091031 med goda chanser till förlängning. Möjlighet att
ingå i specialistutbildningen finns.

Vi söker även två veterinärvikarier till sommaren juni–augusti 2009.

Har Du frågor om tjänsterna, kontakta klinikchef Kristina Widmark, 
kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se.

Läs mer om oss på www.hallandsdjursjukhus.se.

Skicka in din ansökan senast 24 februari till e-posten ovan eller till adressen
Hallands Djursjukhus AB, Björkgatan 19, 310 50 SLÖINGE.

VETERINÄR till 
Smådjursavdelningen

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

Redaktionen  
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STRÖMSHOLM. Arr: Regiondjursjukhuset
Strömsholm (SVT 16/08)

6–7/3 -09. KURS I AVANCERAD

ENDODONTI, Halmstad. Arr: Accesia 
(SVT 16/08)

7–8/3 -09. KURS I ANESTESIA AND ANALGESIA,
Regiondjursjukhuset Strömsholm. 
Arr: Regiondjursjukhuset Strömsholm
(SVT 16/08)

19–20/3 -09. KURS I IMMUNOLOGI OCH

IMMUNOLOGISKA SJUKDOMSMODELLER,

Stockholm. Arr: SVS Försöksdjurs -
sektion (SVT 1/09)

20–21/3 -09. KURS I SÅRVÅRD, STEG 2. 
Arr: VeTAbolaget (SVT 1/09)

21–22/3 -09. KURS I AVANCERAD PARODONTI-
BEHANDLING, Halmstad. Arr: Accesia
(SVT 16/08)

21–22/3 -09. KURS I DIAGNOSTIC ULTRA-
SOUND – MODULAR I & II, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB 
(SVT 16/08)

23–24/3 -09. KURS I ENDOKRINA SJUK-
DOMAR, HUND OCH KATT, STEG 2. 
Arr: VeTAbolaget (SVT 1/09)

25–26/3 -09. VÅRKONFERENS PÅ SÅNGA-
SÄBY. Arr: Svenska Djurhälsovården
(SVT 1/09)

28–29/3 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR I & II, Hasselfors. Arr: 
Jan F. Andersen AS/AB (SVT 16/08)

28–29/3 -09. KURS OM UDDA SÄLLSKAPS-
DJUR. Arr: VeTAbolaget (SVT 1/09)

Institutionen för kliniska vetenskaper är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarut-
bildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursvetenskap,
kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verk-
samhet över alla djurslag.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften i det utlysta arbetet som universitetsadjunkt är under-
visning av veterinärstudenter inom området hästkirurgi. 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 häst-
sjukvård samt klinisk erfarenhet inom hästkirurgi. Pedagogisk skicklighet, erfarenhet och
intresse av undervisning samt forskningserfarenhet är meriterande.

Anställningen är ett föräldravikariat med tillträde snarast.

Mer information:
Kerstin Hansson, Stf prefekt, 018-67 28 94, Kerstin.Hansson@kv.slu.se 
Bernt Jones, Avdelningschef, 018-67 16 20, Bernt.Jones@kv.slu.se

Fackliga företrädare:
SACO: Katja Puustinen, 018-67 13 13
ST: Monica Östman, 018-67 15 36

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 127/09, meritförteckning och övriga
handlingar. Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala
eller registrator@slu.se senast den 27 februari 2009.

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
söker vikarierande

Universitetsadjunkt i hästkirurgi

Sveriges lantbruksuni ver-
 si  tet utvecklar kunskap en

om det som lever och
växer. Vi utbildar och fors-

kar inom områden som
veterinärmedicin, hus-

djursskötsel, skogsbruk,
lantbruk, trädgårdsbruk,
landskaps sanering och 

bioteknik.

SLU har 3 000 anställda
och 4 300 studenter och

doktorander. Omsättningen
är ca 2,2 miljarder kr.

SLU är en arbetsplats
där mångfald och jämn

könsfördelning efter-
strävas.

www.slu.se
www.kv.slu.se
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➤ 1–3/4 -09. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,
SMÅDJUR. Arr: VeTAbolaget 
(SVT 1/09)

23–26/4 -09. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS-
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia 
(SVT 16/08)

25–26/4 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR III & IV, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB 
(SVT 16/08)

27–29/4 -09. KURS I ANESTESIOLOGI, HÄST.
Arr: VeTAbolaget (SVT 1/09)

28–29/4 -09. KURS I DJURTANDVÅRD. 
Arr: VeTAbolaget (SVT 1/09)

8–10/5 -09. VETA-DAGARNA, Visby. 
Arr: VeTA-bolaget (SVT 16/08)

9–10/5 -09. KURS I DIAGNOSTIC ULTRASOUND

– MODULAR III & IV, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB 
(annons SVT 1/09)

16–17/5 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR V & VI, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB 
(annons SVT 1/09)

13–14/6 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR VII & VIII, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AS/AB 
(annons SVT 1/09)

15–16/6 -09. KURS I DENTAL RÖNTGEN OCH

INTRAORAL FOTOGRAFERING, Halmstad. 
Arr: Accesia (SVT 16/08)

5–6/11 -09. VETERINÄRKONGRESSEN,
Undervisningshuset, SLU, Ultuna. 
Arr: Sveriges Veterinärmedicinska
Sällkap och Sveriges Veterinärförbund
(SVT 16/08)

INTERNATIONELLA

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

■ Nya
27–28/5 -09. KURSUS I ENDOKRINOLOGI

I ALMEN SMÅDYRSPRAKSIS arrangeras 
i Köpenhamn av Den Danske 
Dyrlæge forening. Info: 
E-mail: kursus@ddd.dk, 
hemsida: www.ddd.dk, kursusoversigt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Nationellt centrum för djurvälfärd, Uppsala
söker

Biträdande 
föreståndare

Sista ansökningsdag 20 februari 2009
Fullständig annons finns på personal.slu.se/jobb

2 veterinärer sökes
Vi söker en erfaren veterinär med specialistkompetens på heltid samt en 
veterinär för ett graviditetsvikariat med möjlighet till förlängning. 

Upplands Väsby veterinärmottagning är en modern och välutrustad klinik
med bred kirurgisk verksamhet som huvudinriktning. Vi har varit verksamma
i Upplands Väsby sedan 1975. Vi behandlar ca 20 000 patienter årligen.
Idag är vi ett glatt gäng på 8 veterinärer och 11 djursjukvårdare som
arbetar i ljusa och trevliga lokaler.

Vi trivs mycket bra tillsammans och söker dig som är positiv, engagerad
och kunnig. Du är ödmjuk, bra på att samarbeta och har social kompetens.
Vi sätter stort värde på dig som har god hand med patienter och kunder.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2009. 

Ansökan skickas till Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilunda  -
vägen 30, 194 34 Upplands Väsby, eller med e-mail: sandra@vasbyvet.nu 

Frågor besvaras av personalansvarig, Sandra Sjörin, 08-590 307 08. 

Skriv gärna insändare och
debattinlägg till Svensk Veteri-
närtidning, men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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30/4–3/5 -09. INTERNATIONAL CONFERENCE

SOFT TISSUE SURGERY IN EXOTIC PET ANIMALS

2009 arrangeras i Brno, Tjeckien av
Czech Association of Zoo and 
Wildlifte Veterinarians (CAZWV). 
Info: www.cazwv.eu 

19–23/7 -09. XIV ISAH CONGRESS IN 2009
”SUSTAINABLE ANIMAL HUSBANDRY: 
PREVENTION IS BETTER THAN CURE” 
arrangeras i Vechta, Tyskland av 
The International Society for Animal
Hygiene (ISAH). Info:
www.ISAH2009.info

27–31/7 -09. CARDIOLOGY ADVANCED

INTENSIVE COURSE WITH WORKSHOPS

arrangeras i Luxemburg av European
School for Advanced Veterinary 
Studies (ESAVS). Info: www.esavs.org

23–26/8 -09. 8TH INTERNATIONAL CONGRESS

OF VETERINARY VIROLOGY arrangeras i
Budapest av European Society for
Veterinary Virology (ESVV). Info:
www.vmri.hu/esvv2009

27–29/11 -09. 15TH EUROCONGRESS

FECAVA (THE FEDERATION OF EUROPEAN

COMPANION ANIMAL VETERINARY

ASSOCIATIONS) arrangeras i Lille,
Frankrike av AFVAC (Frankrike),
SAVAB (Belgien), LAK (Luxemburg).
Info: www.fecavalille2009.com

■ Tidigare publicerade
11–13/2 -09. KURS I ANESTESI OG SMERTE -
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE – SAMLING 3,
Norges Veterinærhøgskole, Oslo, Norge
(SVT 16/08)

11–15/2 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV
EXTREMITIES, Sittensen, Tyskland 
(SVT 10/08)

11–15/2 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODULE 4, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)
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Merial expanderar 
Ny kollega sökes
Den 1 januari 2007 bildades Merial Norden A/S, som med bas i Skovlunde utanför Köpenhamn är ansvarig för marknadsföring och support av 
Merials produkter i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Merial är en av världens ledande producenter av veterinära läkemedel och med fokus 
på utveckling av innovativa lösningar erbjuds ett omfattande urval av produkter och koncept för att förbättra djurs hälsa och välbefinnande. 
Merial, som är representerad i mer än 150 länder, har cirka 5 000 medarbetare och en omsättning på över 2 miljarder USD. Merial Limited är ett 
joint venture mellan Merck & Co och sanofi-aventis gruppen. Läs mer på www.merial.com

JOBBET
Du erbjuds ett självständigt och utmanande jobb i en ung   

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

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

 Merial’s produkter till veterinärer, djursjukvårdare och  
 apotek.

Du är närmast underställd Territory Manager Sweden.

KVALIFIKATIONER
Du är veterinär, djursjukvårdare, eller jobbar inom 

 läkemedelsindustrin eller närgränsande branscher.

Du har god IT kompetens och pratar och skriver såväl 
 svenska som engelska obehindrat.

PROFIL
Du kan bygga och utveckla långsiktiga relationer inom 

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

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

 bollar i luften.
Placering i Stockholmsområdet.

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

Information & kontakt: 
Ytterligare information lämnas av Territory Manager Karen Lisager på tel 0733-110000, mail: karen.lisager@merial.com. Ansökan med 
CV skickas in snarast möjligt per mail eller brev till: Merial Norden A/S, Att. Karen Lisager, Mileparken 20E, 2740 Skovlunde, Danmark.

Konsulent i Stockholm
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➤ 14–15/2 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

HUND OG KATT, BASISKURS, Viul, Norge
(SVT 16/08)

7–8/3 -09. KURS I TPLO – OPERASJONS-
TEKNIKK FOR KNELEDD, Viul, Norge 
(SVT 16/08)

11–15/3 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 5, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

14–15/3 -09. KURS I BLØTVEVSKIRURGI

HUND OG KATT II, Viul, Norge 
(SVT 16/08)

25–29/3 -09. THE ORIGINAL BASIC

VETERI NARY CHIROPRACTIC COURSE

– MODULE V INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland (SVT 10/08)

1–5/4 -09. KURS I VETERINARY CHIRO PRACTIC:
MODULE 1 – SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

25–26/4 -09. KURS I INDREMEDISIN HUND OG

KATT, Viul, Norge (SVT 16/08)

9–10/5 -09. TANNKURS HUND/KATT, TRINN 1,
Viul, Norge. (annons SVT 1/09) 

13–17/5 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE II – THORACOLUMBAR,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

16–17/5 -09. EQUINE PURCHASE DAYS,
Næstved, Danmark. (SVT 14/08)

6–7/6 -09. KURS I OSTEOSYNTESE, TRINN 1,
Viul, Norge. (annons SVT 1/09)

17–20/6 -09. 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM OF THE WORLD ASSOCIATION OF

VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS

(WAVLD), Madrid, Spanien 
(SVT 15/08)

KALMAR VETERINÄRSTATION
söker ny medarbetare med inriktning på HÄST

Kalmar veterinärstation är en privat veterinärstation med åtta stordjurs -
praktiker som alla är egna företagare.

Vi söker en hästveterinär, med några års erfarenhet, som är intresserad
av att utveckla hästpraktiken i vårt distrikt. I arbetet ingår jourtjänstgöring
på lantbrukets djur och häst.

För mer information kontakta oss på telefon 0480-47 16 10, vardagar
8.00–9.00.

Klinikveterinär, heltid
till ATG hästklinik, Sundsvall

Vi söker en veterinär till vår klinik vid Bergsåkers travbana i Sundsvall. 

Kliniken är välutrustad med digitalröntgen, ett högklassigt ultraljud, videoendoskopi, rullmatta, longerhall
och en komplett operationsavdelning. Klinikens huvudsakliga verksamhet är poliklinisk men viss möjlig-
het att ha stationärpatienter finns. Hästarna som undersöks och behandlas är av alla raser med övervikt
för travhästar.

Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och är intresserad av utveckling i din yrkesroll. Vi söker dig
som har ett genuint hästintresse och som har god samarbetsförmåga. 

Ansökan vill vi ha senast den 19 februari till ATG Hästklinikerna AB, via mejl till rekrytering@atg.se.

Frågor om tjänsten lämnas av VD Per Johansson, 0708-531 326 och av klinikchef Catarina Fischerström,
060-668 180.

ATG Hästklinikerna bedriver hästsjukvård på 25 kliniker och ett djursjukhus i
Sverige och vi utbildar också veterinärer till hästspecialister. Hos oss finns ca
60 veterinärer anställda och totalt arbetar 150 personer i företaget. Hästar av
alla raser är välkomna. 2008 hade vi ca 64 000 besök och omsatte drygt 160
miljoner kr. Vi satsar på kvalificerad hästsjukvård med kompetent personal och
bra medicinsk utrustning. Mer information hittar du på www.hastklinikerna.se.
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24–28/6 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE III – CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

29/7–2/8 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE IV – EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

29–30/8 09. KURS I LEDKIRURGI, Viul,
Norge. (annons SVT 1/09)

5–6/9 -09. TANNKURS HEST, Viul, Norge.  
(annons SVT 1/09)

8–11/9 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– 4-DAY PRACTICAL SESSIONS, Viul, Norge.  
(annons SVT 1/09)

9–13/9 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE V, Sittensen, Tyskland.
(SVT 1/09)

19–20/9 -09. KURS I OSTEOSYNTESE, TRINN 2,
Viul, Norge. (annons SVT 1/09)

25–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE, ENUTRACO 2009,
Madrid, Spanien (SVT 16/08)

10–11/10 -09. TANNKURS HUND/KATT, TRINN 2,
Viul, Norge. (annons SVT 1/09)

24–25/10 -09. KURS I SPINALKIRURGI, Viul,
Norge. (annons SVT 1/09)

14–15/11 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

HUND OG KATT, Viul, Norge.
(annons SVT 1/09)

5–6/12 -09. KURS I OFTALMOLOGI, Viul,
Norge. (annons SVT 1/09)
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livs medel
inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livs medelshanteringen och bra mat-
vanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 330 personer. Ytterligare ca 200
medarbetare återfinns på slakte rierna och gränskontrollerna runt om i vårt land. 
Se även www.slv.se.

Livsmedelsverket söker 

Officiell veterinär
till region Västra Götaland

Stationeringsort är Dalsjöfors

Arbetsuppgifter
Som officiell veterinär arbetar du huvudsakligen med livsmedelssäkerhet,
smittskydd och djurskydd genom kontroller i samband med slakt och
genom granskning av företagens system för att styra sina processer. 

Den huvudsakliga tjänstgöringen är förlagd till slakteriet i Dalsjöfors. I
tjänsten ingår även att du, vid behov, med kort varsel ska kunna tjänst  -
göra på annan ort inom regionen. Du arbetar huvudsakligen med kött  -
besiktning samt till viss del med kontrollverksamhet. 

I regionen finns tamboskapsslakterier, fjäderfäslakterier och några övriga
köttproduktionsanläggningar. 

Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter svensk veterinärlegitimation. Du behöver kunna arbeta
självständigt och ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Erfarenhet av livsmedelshygien, kvalitetsfrågor i livsmedelsproduktion
samt av arbete vid slakteri är meriterande. Vi förutsätter att du behärskar
svenska bra i tal och skrift och förstår engelska. B-körkort är ett krav.

Upplysningar
Du är välkommen att kontakta regionchef Karin Cerenius, 018-17 53 80.
Representant för SACO (AVF) är Laszlo Lak, 070-608 53 19, för ST Dick
Olsson, 0500-44 62 86. 

Ansökan
Välkommen med Din ansökan, märkt dnr 4349/08 senast den 24 februari
2009 till adress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala eller via 
e-post: livsmedelsverket@slv.se.

På Enheten för köttillsyn är vi ca 200 anställda. Vi
arbetar med offentlig kontroll, livsmedelshygien och
smittskyddsfrågor inom området kött. Vi arbetar
aktivt för att effektivisera den offentliga kontrollen
och för en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Verksam -
heten är utspridd över hela landet och organisatoriskt
indelad i sex regioner och en centralenhet i Uppsala. 

Betala medlemsavgiften
via autogiro

Blanketten Autogiroanmälan fylls i.
Den finns på vår hemsida www.svf.se,
under BLANKETTER och Rörande
SVF. Du kan också kontakta kansliet,
så sänder vi blanketten till dig. När vi
fått blanketten i retur kommer avgif-
terna i fortsättningen att dras från
ditt konto varje månad.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
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 bostad
FREDRIKE RITTER 033-10 59 25  

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 bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

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

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

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

THOMAS MANSKE

BENGT RONÉUS

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
BENGT RONÉUS

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

Aktion mot bogsår

❘❙❚ Många moderna grisningsboxar 
kännetecknas av att boxgolvet till stor 
del består av spaltgolv. Detta har med -
fört en bättre boxhygien, men samtidigt
ökad risk för bogsår hos suggan. Grindar
för att skydda smågrisarna begränsar 
suggornas möjligheter att ligga på den
helgjutna golvytan. Suggorna tvingas då
att helt eller delvis ligga på spaltytan, 
vilket kan öka risken för bogsår. 

Svenska Djurhälsovården har nu tagit
en samlad aktion mot bogsår, meddelades
i Djurhälsonytt nr 6/08. Den i särklass 
viktigaste riskfaktorn för bogsår är dåligt
hull under digivningsperioden. Dessutom
kan miljöfaktorer som en stor andel 
öppningar i spalten eller olämpliga 
kanter intill spaltytan öka risken. Svenska
Djurhälso vårdens aktion går ut på utbild-
ning av besättningspersonalen, bland
annat beträffande utfodring av suggor
och anpassning av boxmiljön. Samordnare
för projektet är djurhälsoveterinär Gunnar
Johansson.   ■

❘ ❙ ❚ noterat
Banveterinär

sökes för tillsvidareanställning med tjänstgöring vid
behov vid nedanstående banor.

Bana Ref.nr
Visby travbana 06-1033/09
Täby galoppbana 06-1034/09
Göteborgs galoppbana 06-1035/09

Meriterande vid tillsättningen är tidigare väl vitsordad
anställning som banveterinär eller genomgången 
utbildning för blivande banveterinärer och auskultation
som banveterinär. Erfarenhet från hästpraktik är 
dessutom en merit.

Lön utgår enligt gällande kollektivavtal mellan 
Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund.

Har du några frågor angående ansökan, anställnings-
villkor m.m. kan du ringa Tage Bark, 036-15 58 26. 

Välkommen med din ansökan tillsammans med
meritförteckning till Jordbruksverket, 
551 82 Jönköping, senast den 26 februari 2009.

Märk ansökan med ref.nr. Proritera om du söker
flera anställningar.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Jordbruksverket är regeringens
expertmyndighet på det jordbruks -
politiska området och arbetar bland
annat med EU-stöd till jordbruket,
miljöfrågor och djur- och smittskydds -
frågor. Landets distrikts veterinärer utgör
en betydande del av organisationen.

Vi eftersträvar mångfald bland persona-
len avseende ålder, kön och kulturell
bakgrund.
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I BÖRJAN AV MIN yrkeskarriär arbetade jag vid Arméns
Hundskola, som den hette på den tiden, i Sollefteå.
Arbetsuppgifterna var många, arbetsdagarna långa, men vad
gjorde det. Man var ju ung. 

En dag fick vi ett telefonsamtal från Abisko. En av våra
hundar, ett lavinhundsämne, hade blivit träffad av tåget och
slungad ut i snödrivan en bra bit från banvallen. Där låg han.
Han var inte död, det såg man. Bröstkorgen arbetade ryt-
miskt, men han orkade inte stå upp. 

Vad gör man? Vi i Sollefteå förstod att hunden var allvar-
ligt skadad. Den borde nog komma ner till oss, men på vad
sätt? Klarar hunden transporten? Människorna i Abisko är
resoluta och handlingskraftiga. Husse tog kontakt med tåg-
klareraren. Nästa tomma malmtåg från Narvik till Kiruna
fick order om att stanna vid olycksplatsen. Hunden, som nu
låg insvept i ett täcke, lastades ombord hos lokföraren. Sen
bar det iväg. Det medför stora risker att överskrida maxhas-
tigheten med ett malmtåg, så därför var någon extremfart
utesluten. Byte i flygande fläng till väntande tåg i Kiruna, nu
mot Gällivare. Där mötte distriktsveterinären. Han under-
sökte hunden, hittade inga yttre skador, men konstaterade att
han var dålig. Vätsketerapi i lokhytten. Så bar det iväg mot
Boden. Nu i loket till ett fullastat malmset. Här gick det
tyngre och därmed saktare. Tågklareraren hade transport -
organisationen under kontroll. Avsikten var att få hunden
över på den södergående Nordpilen. Detta var ett snälltåg
och kunde vänta endast en begränsad tid. Klareraren, som
fick passeruppgifter från malmtåget av de olika stationerna
efter banan, trodde att det kunde gå vägen. 20 minuters för-
sening kunde accepteras. Tågets passagerare underrättades via
högtalarna på stationen om orsaken till förseningen. Malm -
tåget bromsade in på Bodens centralstation, SJ-personal
sprang över med hunden i sitt täcke. Nordpilens passagerare
hängde ut genom vagnsfönstren som druvklasar, hurrade och
klappade händerna. 

Så bar det
iväg och nu gick
det undan. Nordpilen
var en dryg halvtimme förse-
nad. Passagerarna på tåget var upprymda och definitivt ingen
var förbannad. Konduktören fick hela tiden komma med
uppdaterade lägesrapporter om hundens tillstånd. 

Natten hade övergått till småtimmar. Vi på Hundskolan
hade tagit vår Volvo Duett och var uppe i Långsele i mycket
god tid. Det var välbetänkt, för nu var tåget en kvart före tid-
tabellen. Överlastning till Duetten. Nu såg jag att hunden var
mycket dålig. Den fick vätska under färden till Sollefteå. 

Där på kliniken kunde vi snabbt konstatera med hjälp av
Konrads maskin att magsäcken via en ruptur i mellangärdet,
delvis hade gått upp i brösthålan. Hjärta och lungor fick
kämpa hårt i det återstående utrymmet. 

Fort upp på operationsbordet. Det var trångt där nere vid
bristningen och jag önskade mig långa pianistfingrar. Till slut
kom hela magsäcken på sin rätta plats, hålet i mellangärdet
blev hopsytt och hunden i övrigt suturerad. 

Tack vare stark livsvilja överlevde hunden ingreppet. Han
fick vila hos oss ett par veckor, sedan fick han åka tillbaka till
sin husse och matte i Abisko. 

Nästa vinter var jag på en lavinhundskurs i Abisko. Ett
ypperligt tillfälle att träffa min forne patient tyckte jag,
knackade på hos familjen och talade om vem jag var. Det blev
ett hjärtligt möte. Lillhusse sprang ut i hundgården och häm-
tade hunden. Han kom in, nosade runt, även på mig, och såg
i största allmänhet oförstående ut. Tills jag började prata. Då
tittade han upp på mig, fick något föraktfullt i blicken och
gick ut ur rummet. I det angränsande rummet låg hundsko-
lans påläggskalv i lavinstudier och blängde på mig medan
husse berättade om SJs insats som hundambulans genom
nästan halva Sverige.

BJÖRN WENNMAN

När SJ körde hundambulansen

❘ ❙❚ kåseri
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FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

Födelsedagar i mars 2009

PER OHLÉN, Skövde, 75 år den 8/3
BARBRO WALLIUS, Hässelby, 60 år 
den 9/3
JUHANI HAKKARAINEN, Upplands Väsby,
75 år den 11/3
BERTIL JACOBSSON, Mora, 60 år 
den 13/3
KERSTIN WENNBERG, Kilafors, 60 år 
den 13/3
CECILIA LÖNNELL, Stockholm, 50 år 
den 13/3
ANNA BIRGERSSON, Uppsala, 50 år 
den 14/3
HANS LUNDQUIST, Linköping, 75 år 
den 15/3
SVEN E LINDQVIST, Täby, 90 år 
den 17/3
SOLVEIG NILSSON, Tullinge, 60 år 
den 20/3
ELISABET ÄNGEBY, Bohus, 50 år 
den 22/3
ASTRID HOPPE, Uppsala, 60 år 
den 25/3
ANDERS EDMAN, Axvall, 50 år 
den 26/3

GUNILLA NORDIN, Enköping, 50 år 
den 27/3
CARL-ÅKE TEVELL, Lärbro, 90 år den 29/3
LARS LUNSJÖ, Götene, 75 år den 29/3
GÖSTA HEMLIN, Enköping, 70 år 
den 30/3
LISBETH RUDBY-MARTIN, Malmö, 60 år
den 31/3

Avlidna

Professor STIG LARSSON har avlidit den 4
oktober 2008. Han föddes 1928 i Lund,
Malmöhus län, avlade studentexamen i
Gävle 1947 och veterinärexamen 1957.
Se in memoriam på annan plats i denna
tidning.

Klinikveterinär MIROSLAV PENKAVA har
avlidit den 18 november 2008. Han föd-
des 1932 i Telce-Skály, Tjeckien, avlade
studentexamen i Prag 1951 och tjeckisk
veterinärexamen 1959, Han arbetade
som besiktningsveterinär i Prag 1959–60
och erhöll sedan tjänst som assistent vid
avdelningen för anatomi och histologi
vid lantbrukshögskolan i Prag 1960–62.
1962–66 arbetade han med smådjurs -
praktik i Prag och 1966–70 studerade
han vid Kungl Veterinärhögskolan i
Stockholm. Han erhöll svensk veterinär-
legitimation 1970 och har därefter varit
privatpraktiserande.

PERSONNOTISER

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

Chefvet. Lennart Granström, 0706-42 36 23, lennart@sodradjursjukhuset.se  
Fackligt ombud: Leg. Vet. Eleonor Fredler 08-505 288 20
Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens kurva. Växel: 08-505 288 00

Veterinär
Vi söker vikarie för föräldraledigheter och semestrar med snar 
början och fortsättning över sommaren. Efter planlagd intro-
duktion kan viss jourgång bli aktuell. Du får bra stöd hos oss.  
Vi är 15 veterinärer och finns i Stockholm.  
Läs mer om oss på www.sodradjursjukhuset.se

Kungens kurva
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