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❘ ❙❚ ledare

ÖKER MAN PÅ RUBRIKENS ordkombination på Google får man drygt
50 000 träffar, söker man på bara ordet djurskydd får man nästan 
390 000 träffar. Jag tror i och för sig inte att man kan använda en 

sökning på Google för att få reda på i vilken utsträckning veterinärer är 
inblandade i djurskyddsarbetet idag, men det kanske ändå kan utgöra
utgångspunkt för en diskussion.

Djurskydd är ett begrepp som använts flitigt i media den sista tiden. Det
är välkänt sedan länge att både lokala och nationella medier gärna tar upp
djurskyddsärenden av olika slag, både sådant som inträffar inom landets
gränser men också utanför. Det senaste exemplet är behandlingen av de
danska grisarna. Utöver det har media, alltsedan det blev klart att den
offentliga djurskyddskontrollen skulle flyttas från kommunal till statlig nivå
(Länsstyrelserna), ägnat åtskilliga spaltmetrar samt radio- och tv-inslag åt att
diskutera den nya djurskyddsorganisationens fördelar och nackdelar. I dessa
sammanhang har ordet resurser varit flitigt använt. Detta sammantaget har
gjort att djurskydd är ett ”hett” ämne idag.

Frågan vi som kår bör ställa oss är om vår yrkesroll i allmänhetens ögon
är tillräckligt tydligt förknippad med djurskydd? De flesta veterinärer har
väl valt sin yrkesbana för att man vill värna om djur, men också om männi-
skor. Djurskyddsarbete är en viktig del av vår yrkesroll, som både bör och
kan bedrivas av de flesta yrkesverksamma veterinärer så gott som dagligen.
Att ge råd till djurägare som innebär att man kan undvika djurskyddspro-
blem i framtiden är viktigt, både för djuren och för djurägarens skull, men
också för samhällsekonomin. Detta gäller oavsett om man arbetar med lant-
brukets djur eller sällskapsdjur, även om frågeställningarna och djurskydds -
problemen ser olika ut för de olika djurslagen.

Som länsveterinär kommer jag oftast i kontakt med engagerade kolleger
som bedriver ett gott djurskyddsarbete bland ”sina” djurägare och som är
tydliga i sitt ställningstagande när de blir kallade till djurskyddsproblem.
Tyvärr händer det också då och då att det visar sig att en djurägare, som på
grund av bristande djurskydd blir ett ärende hos Länsstyrelsen, har haft
besök av veterinär alldeles nyligen och veterinären har inte agerat på allvar-
liga missförhållanden. Att se helheten i djurhållningen hos den djurägare
man kommer i kontakt med är viktigt!

SVF syns ofta i medier i samband med djurskyddsproblem av olika slag.
Det finns också en djurskyddskommitté knuten till förbundet som bland
annat ska arbeta för en tydlighet i de här frågorna. En del av förbundets full-
mäktigemöte som infaller dagarna efter att jag skriver dessa ord 
kommer att ägnas åt att diskutera djurskyddsfrågorna. Utöver 
detta är det viktigt att vi alla, i vår yrkesroll, fortsätter hjälpas 
åt med att visa att djurskyddet i allra högsta grad är en 
veterinär angelägenhet.

KARIN LUNDBORG

ledamot i förbundsstyrelsen
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Vem tar över ordförandeposten efter Karin?

Morgonpigg hästpraktiker
starkaste kortet 
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❘ ❙❚ reportage

En utpräglat morgonpigg, glad och
diskussionssugen hästpraktiker som
står med fötterna stadigt i myllan. 
Det är en kort beskrivning av Evamari
Lewin som är valberedningens kandi-
dat att efterträda Karin Östensson
som ordförande i Sveriges Veteri när -
förbund.  

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

VETERINÄRTIDNINGEN träffar Evamari en
solig morgon på en plats där hon är i sitt esse,
bland avelsston och nyfödda föl på Rånäs Stall
och Semin. När hon kollat ett par märrar och
gått igenom vad som ska göras om inom 
de närmaste dagarna med innehavaren Pytt
Hamberg, kan vi få en pratsund vid kaffebor-
det och njuta av utsikten över sjön nedanför
gården. 

– När Susanna (Sternberg-Lewerin) i val -
beredningen ringde och frågade mig om jag
kunde tänka mig att ställa upp som ordförande
sade jag först blankt nej, säger Evamari.

– Men självklart fick jag betänketid och efter
en månad hade jag funderat färdigt och beslu-
tade mig för att säga ja till denna utmaning. Att
vara ordförande i SVF är ett uppdrag som för-
pliktigar.

FÖRUTSATT ATT Evamari blir vald, ”det kom-
mer säkert andra förslag också”, kan man säga
att cirkeln sluts. Hennes första arbetsgivare
efter veterinärexamen var nämligen just veteri-
närförbundet och tjänsten var kansliveterinär.
Hon började 1982 och stannade i ett år, sedan
ville hon ut i ”verkligheten”.

– Jag vikarierade som distriktsveterinär ett
tag, sedan blev det hästpraktik. Det var en väl-
digt händelserik period inom hästnäringen då.
Intresset för hästsport blomstrade, både inom
sport och avel. 

Innan Evamari beslöt sig för att bli veterinär,
vilket inte alls var självklart under studietiden
då Evamari gick latinlinjen, arbetade hon med
lite av varje. 

– Jag städade tågvagnar, rensade rabatter och
skötte om pensionärer, men har alltid varit 
hästtjej. Jag fick jobb som assistent till Gunnar
Nilsson på Hästsjukhuset Solvalla. Odd Knud -
sen var läromästare i stogynekologi. Jag följde
med till de stora travstuterierna som Men -
hammar och dåvarande Väsby Stuteri. Arbetet

”Åh, vilken rar liten märr”.
Evamari tröttnar aldrig på
sitt jobb, varje märr är unik.
Pytt Hamberg håller i en av
gästerna på Rånäs Stall och
Semin. 

Evamari Lewin är född i Örebro 1950.
Hon växte upp i Sundbyberg där när -
heten till Ulriksdals Galoppbana tidigt
väckte hennes hästintresse. Har även till-
bringat en hel del tid på Solna Ridskola.
Veterinärexamen 1981. 
Bor i lägenhet i Vasastaden, Stockholm. 
Har tre vuxna barn och tre barnbarn,
alla i Stockholm. 
Djurinnehavet består av Greta, grand
danois, och några hästar. Rider gärna i
mån av tid och årets semesterplanering
består av en veckas jaktritt på Irland i
höst. 
Ledord i livet ”Det är skönare lyss till 
den sträng som brast än att aldrig spänna
en båge.” (Verner von Heidenstam)

FAKTA 
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med avelsstona fick ett stort genom brott under
den här tiden, tillgången till prosta glandin och
ultraljudsapparaten. 

Evamari var fast. Hennes fascination för
arbetet som innebär ”första parkett inför livet”
var befäst och efter flera år som assistent beslöt
hon att själv bli veterinär. Och så blev det.

MED UNDANTAG FÖR de allra första åren efter
examen och två år på Flyinge, 2007–2008, har
Evamari alltid varit privatpraktiserande och
hon har hållit sig kvar i samma geografiska
område, norra Storstockholm med omnejd.
Hon säger själv att hon har ett lätt nomaddrag

i sig och flyttar gärna sina bopålar, hon är abso-
lut beroende av att vara utomhus och har stort
behov av frihet. Att åka runt, sisådär 8 000 mil
om året i bilen, stör henne inte alls. Det tycker
hon är avkopplande och hon har ganska lite
utrustning att packa ”behöver bara ena han-
den, en flaska glidslem och ultraljudet”. 

– Det var ett fantastiskt tillfälle att få arbeta
tillsammans med en hängiven och kunnig per-
sonal på Flyinge. Där finns 200 hästar, varav
22 hingstar, och en seminstation förstärkt med
150 ston per säsong. Det var två spännande,
och i ordets rätta bemärkelse, omtumlande år
då jag fick uppleva en riktig jordbävning, 4,7

Evamari blev otroligt fascinerad av det arbete som är ”första parkett inför livet” långt innan hon själv blev veterinär för över tjugo år
sedan. Intresset håller i sig. 
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på richterskalan. Men för mig som alltid arbetat
helt efter kundernas behov kändes det väldigt
konstigt att ha en arbetstid mellan sju och tre.
Jag har aldrig funderat på hur många timmar
jag jobbar, när jag ska börja eller sluta, säger
hon. En säker källa kan dock avslöja att hon i
alla fall vet precis när hon börjar. Om Evamari
säger att hon kommer för att kontrollera en
märr klockan 07.00, så står hon utanför stallet
redan 06.30. Och det vet alla stoägare i hela
Uppland. 

EFTER UTFLYKTEN till Skåne har Evamari åter-
vänt till sina gamla marker men med en del nya
uppdrag. Rånäs Stall och Semin är en nystartad
och ambitiöst satsande station med ett läge
som ger arbetet en extra dimension. Under
säsong är Evamari där så gott som dagligen.
Hon är också ansvarig veterinär för Brunmåla
Seminstation på Såsta Gård i Täby. I övrigt har
hon kvar så många gamla kunder som hon 
hinner med.

– Det är verkligen roligt att känna sig väl-
kommen tillbaka, säger hon. Jag får ofta frågan
hur jag orkar hålla på med samma sak år ut och
år in, fast jag sysslar faktiskt med helt vanlig
hästpraktik också. Om man tror att det kan bli
tjatigt att syssla med avelsmärrar vet man inte
vad man pratar om. Varje sto är unikt och även
alla de människor som finns omkring dem.
Det finns en historia kring varje häst och varje
hästägare. 

– Kontakten mellan människa och häst tar
fram någonting inom oss som inte går att
komma åt annars. Det är speciellt, kanske något
primitivt, det är väldigt svårt att förklara. Men
det gör att jag älskar mitt jobb, att vara den lilla
länken i den stora kedjan.

ÄVEN OM EVAMARI beskriver sig själv som en
utpräglad praktiker har hon alltid varit intres-
serad av föreningsarbete och debatter. Under
studietiden var hon VMFs diskussionsledare.
Hon har varit engagerad i PVF, före gånga ren
till det som idag är FVF, Företagande Vete ri -
närers Förening, där hon var ordförande innan

hon tog jobbet på Flyinge. Under sina många
år i yrket har hon suttit i olika utskott och
arbetsgrupper. Evamari har hunnit ”av verka”
ett antal förbundsordförande och sett hur de
tacklat alla svängningar i förbundet. 

– När jag började arbeta på kansliet var
Herbert Lundström ordförande, sedan kom
Erik Kjellgren, Dag Hultefors och så Karin
Östensson. 

Några av de mest utmärkande dragen hos Evamari är en optimistisk livssyn och ett
stort behov av frihet.

,,Varje sto är unikt och
även de människor som
finns omkring dem.
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– Att efterträda Karin blir inte lätt. Hon är
enormt duktig och har jobbat oerhört hårt
under sina sju år, inte minst med omorganisa-
tionen av förbundet, säger Evamari.  

– Nu känns det som om allt har satt sig och
att det finns en bra plattform för andra mer
utåtriktade frågor.

Som till exempel?
– Det känns i dagsläget mer angeläget än

någonsin att vi veterinärer är djurens ambassa-
dörer. Vi utnyttjar djuren till allt möjligt, inom
lantbruket, för fritid och sport. Vem ska värna
om djuret i dessa sammanhang om inte veteri-
närerna? Det handlar inte bara om djur som far
illa på slakttransporter eller blir misshandlade
på andra sätt, utan också om veterinärernas
kommunikation med den nya ”moderna” typen
av djurägare. De som älskar sina djur men helt
saknar kunskap om dem. För mänskligande av
djur tycker jag är ett allvarligt problem i dagens
samhälle. 

– Att arbeta för fortsatt utveckling av 
vete rinärprofessionen är en angelägen fråga. 
Okun skap hos djurägare gör att man okritiskt
använder sig av andra nya yrkesgrupper som
”behandlar” hästar och hundar. Det finns också
en del randområden där man knaprar på de
uppgifter som är veterinära.

Praktiker med fötterna i myllan, hur intres-
serad är du av ekonomi och administration?

– Jag har ju varit företagare i stort sett hela
mitt yrkesliv, på det sättet är jag intresserad av
ekonomi. Men jag har aldrig försökt satsa på
att driva ett större företag utan bara skött mig
själv. Revisorn har en central roll i min tillvaro.
Även om jag själv hellre jobbar praktiskt än
administrativt är jag självklart medveten om
vikten av väl fungerande ekonomi för såväl den
lilla egenföretagande veterinären som för det
stora förbundet.

ATT VARA PRAKTIKER och dagligen möta
”verkligheten” ser Evamari som en styrka när
det gäller ordförandeposten. Det finns även en
gemensam nämnare i de bägge rollerna – kom-
munikation. Evamari understryker hur viktigt
det är att kommunicera med djurägare, med-
lemmar och omvärlden. På  frågan om det inte
kan bli svårt att kombinera hästpraktiken med
ordförandejobbet, speciellt under semin- och
fölningssäsongen, svarar Evamari att hon job-
bar bäst i måttligt kaos. Hon tillägger även att
”mina problem är mina möjligheter” och att
det mesta går att lösa. 

Till sist, vilken är den allra viktigaste frågan
för Sveriges Veterinärförbund?

– Att medlemmarna håller ihop. Vi är allde-
les för få för att ha råd med intern splittring.
Det gäller för övrigt inte bara i Sverige utan
hela Europa.  ■

Det kan bli tufft att kombinera ordförandeskapet med hästpraktiken under den
mest hektiska perioden som stuteriveterinär. Men Evamari menar att hon
jobbar bäst i måttligt kaos. 
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Under åren 2002–2007 pågick ett
doktorandprojekt om Brachyspira-
bakterier hos gris. Resultaten visade
att laboratoriediagnostik av dessa
bakterier är komplicerad. En unik
typ av diarré framkallande Brachy -
spira-bakterier, som spridits inom
grisbesättningar i Sverige, isolera-
des från gris och gräsand. I denna
artikel redovisas dessutom nya 
data från provtagningar gjorda i
rutin -diagnostiskt arbete vid SVA.
Mot bakgrund av den påvisade 
låga förekomsten av svindysenteri 
i Sverige skulle en utökad prov -
tagning och smittspårning kanske
kunna utgöra en grund för att 
helt utrota sjukdomen från landets
grisbesättningar.

Tidigare artiklar i brachyspiraserien
har varit publicerade i Svensk Vete -
ri närtidning nr 10/08, 2/07, 10/06,
13/05 och 8–9/05 samt i sex artiklar
under åren 2000–2001.

BAKGRUND
Svindysenteri, som orsakas av bakterien
Brachyspira hyodysenteriae (24), ger hos
gris en allvarlig smittsam blodig diarré
med slem och fibrin och kan orsaka
dödsfall. Sjukdomen finns beskriven
sedan början på 1900-talet, men den

uppmärksammades inte som ett pro-
blem i Europa förrän på 1960-talet i
samband med att grisproduktionen in -
tensifierades och industrialiserades (15).
År 1971 uppfylldes Kochs postulat av
Taylor och Alexander (24) och bakterien
klassificerades då som en art av släktet
Treponema (6) i vilket bland annat syfilis-
 bakterien ingår. Med molekylärbio lo -

giska metoder kunde senare Stanton 
och medarbetare visa att bakterien till-
hörde ett nytt släkte av spiroketer som
gavs namnet Serpulina (22). 1997
kunde Ochiai och medarbetare visa att
Ser pu lina-bakterier tillhör det tidigare
beskrivna släktet Brachyspira (14) och
följaktligen byttes då släktnamnet igen
till det som nu gäller. 

THERESE RÅSBÄCK, leg veterinär, VMD, KARL-ERIK JOHANSSON, professor, 
DÉSIRÉE S JANSSON, leg veterinär, VMD, VIVECA BÅVERUD, leg veterinär, docent och

CLAES FELLSTRÖM, leg veterinär, professor* 

Brachyspira-serie, del 6

Laboratoriediagnostik av Brachyspira-
arter och en ny svindysenteribakterie

❘ ❙❚ vetenskap

granskad artikel
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FIGUR 1A. Översiktsbild med genomfallande ljus (underifrån) av kolonier av B hyody-
senteriae (stam AN174/92) på FAA-agar odlade anaerobt vid 42°C under 72 timmar. 
Notera den kraftiga hemolysen. Hela skalstrecket är 10 mm. 
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Brachyspira-bakterier är svärmande
anaerober, med specifika näringskrav
och långsam växt (Figur 1a, 1b och 1c).
Växt av B hyodysenteriae på blodagar ger
en stark hemolys vilket är ett mycket
karakteristiskt fenotypiskt drag för arten.
Hos gris kan även arter av svagt hemo -
lyserande spiroketer kolonisera grovtar-
men, men endast en av dessa, Brachyspira
pilosicoli, anses patogen. Vissa forskare
menar dock att alla Brachyspira-arter hos
gris ska anses som patogena (11, 13) och
i Sverige har tidigare studier visat ett 
statistiskt samband mellan fynd av
Brachy spira intermedia och diarré hos
gris (2). B inter media orsakar dessutom
tarmsjukdom och produktionsstörning
hos tamhöns.

Prevalensen av svindysenteri har år
2004 uppskattats till ca fyra procent av
svenska grisbesättningar (18), och mot-
svarande siffra för infektion med 
B pilosicoli till cirka 30 procent (8).
Brachyspira-bakterier har inte påvisats
hos vildsvin i Sverige (8), men de har
isolerats från många andra djurslag in -
klusive människa. Brachyspira pilosicoli
anses kunna utgöra en zoonos (5).

Traditionell laboratoriediagnostik av
Brachyspira-bakterier bygger på selektiv
anaerobodling och biokemiska tester (2)
vilket både är resurs- och tidskrävande.
Syftet med doktorandprojektet var att
med hänsyn till bakteriernas sjuk-
domsframkallande förmåga utvärdera
och förbättra laboratoriediagnostiken
för släktet Brachyspira, vilket inklude -
rade utveckling av molekylärdiagnostiska
metoder.

DIAGNOSTIK, IDENTIFIERING 
OCH TYPNING
Som en inledande studie i projektet
gjordes en utvärdering av diagnostik och
resistensbestämning av Brachyspira-arter
genom ett ringtest bland ett antal labo-
ratorier i Nordeuropa (20). Spikade träck-
 prover samt rena bakterieisolat skicka-
des ut. Alla laboratorier som deltog i
studien visade sig använda odling som
grundmetod vilken ibland kombinera-
des med molekylärdiagnostiska metoder.
Stora skillnader noterades mellan labo-
ratorierna när resultaten från resistens -
bestämningarna av identiska bakterie -
stammar jämfördes. 

➤
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FIGUR 1B. Detaljbild med påfallande ljus på några ”kolonier” från översiktsbilden. Notera
den stora variationen i storlek och utseende samt att bakterierna svärmar på den övre
delen av bilden. Hela skalstrecket är 10 mm.

FIGUR 1C. Svepelektronmikroskopibild från databasen VetBakt (www.vetbakt.se) av 
B intermedia, typstam PWS/AT. Notera de periplasmatiska flagellerna (= endoflagellerna
eller axialfilamenten), som syns där yttermembranet har fragmenterats. De periplasma-
tiska flagellerna används som propeller när bakterien rör sig (t ex svärmar på agarplattor). 
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Trots att bakterien i många fall är
svårdiagnostiserad var odling den metod
som uppvisade en konstant hög känslig-
het, där 100–1 000 bakterier kunde
påvisas per gram träck. Detta kan jäm-
föras med att en akut sjuk gris utsöndrar
mellan 107–1010 Brachyspira-bakterier
per gram träck (13). Hos en gris som är
kliniskt frisk efter genomgången B hyo-
dysenteriae-sjukdom kan bakterieut-
söndringen vara så låg att bakterierna
inte går att detektera, trots att grisen kan
överföra sjukdomen till immunologiskt
naiva djur om den flyttas till en besätt-
ning med sådana grisar (21).
Inkubations tiden kan i dessa fall vara
mycket lång, upp till 51 dagar (21).
Normal inkubationstid för svindysente-
ri ligger generellt mellan 10–16 dagar,
men kan vara så kort som fem dagar (7). 

En mycket snabb diagnostisk metod
är PCR (polymerase chain reaction),
som specifikt amplifierar ett unikt, lätt
detekterbart DNA-fragment hos bakte-
rien. I syfte att påskynda diagnostiken
av Brachyspira-bakterier utvärderades
PCR parallellt med traditionell dia-
gnostik. Tyvärr visade resultaten att
känsligheten för PCR applicerad på
träckprover var låg (16). Dessutom
kunde inte vissa starkt hemolyserande
Brachyspira-bakterier påvisas. Mycket
intressant var att man ungefär samtidigt
hade samma problem i Danmark där
starkt hemolyserande Brachyspira-bak -
terier isolerade från grisbesättningar
med diarré eller dysenteri inte kunde
påvisas med PCR utan endast med
odling (17). Dessa isolat skickades till
SVA för vidare studier. 

Det är lätt att förstå att laboratorier
vill övergå till enbart PCR-baserad dia-
gnostik eftersom det är billigare och ger
kunden ett snabbare svar. Flera fall,
förutom det ovan nämnda, har dock
visat att risken är stor för falskt negativa,
men även falskt positiva svar (4, 16, 17,
25). SVA använder därför alltid odling
för påvisande av Brachyspira-isolat, och
verifierar alla starkt hemolyserande
Brachyspira-bakterier med PCR.

”BRACHYSPIRA SUANATINA”
De svenska och danska isolaten med
stark hemolys som inte kunde identi -
fieras som B hyodysenteriae med PCR

visade sig utgöra en unik typ av starkt
hemolyserande Brachyspira-bakterier
(17). Deras 16S rDNA-sekvenser var
identiska med eller mycket lika två iso-
lat som tidigare hade isolerats från vilda
gräsänder (9). I en annan studie utveck-
lades ett nytt DNA-baserat typnings-
system för släktet Brachyspira, MLST
(multilocus sequence typing). Analys
med MLST visade på ett nära släktskap
mellan gris- och gräsandisolaten. Ett
MLST- system baseras på att man par -
tiellt sekvenserar ett antal ”hushållnings-
gener” som antas vara gemensamma och
stabila för bakteriesläktet. De framtagna
sekvensbitarna sätts sedan ihop och 
analyseras. Analysen visade även att
Brachyspira-släktet uppvisar en stor
genetisk variation både inom och mel-
lan arterna, vilket försvårar utveckling
av tillförlitliga DNA-baserade metoder.
Variationen kan dock utnyttjas i andra
sammanhang, som t ex vid smittspårning.
RAPD (random amplified polymorphic
DNA) är en snabb och tillförlitlig
metod för detta ändamål (4).

Det föreslagna namnet på de unika
bakterierna är ”Brachyspira suanatina”,
efter latinets suis för gris och anatinus
för and, som syftar på att mikroben har
isolerats från dessa värddjur. Vid experi-

mentella in -okulationsförsök hos gris,
framkallade ”B suanatina”-isolat från
gris dysenteri, och ”B suanatina”-isolat
från gräsand tunn diarré. Smittspårning
med RAPD visade att ett och samma
grisisolat hade spridits mellan tre svenska
grisbesättningar. Det danska grisisolatet
var mycket likt de två svenska isolaten
från gräsänder när de analyserades med
RAPD och MLST (17, 19). Änder har
tidigare visats vara koloniserade med B
hyodysenteriae (9). Någon koppling till
grisar har dock inte kunnat göras tidi -
gare. Detta visar att gräsänder troligen
utgör en smittrisk för grisbesättningar
(Figur 2). Andra smittbärare, som till
exempel möss, har visats kunna infek -
tera grisar med B hyodysenteriae i upp 
till 180 dagar efter att de själva blivit
koloniserade (10). 

Arbete pågår för att få ”B suanatina”-
bakterien godkänd som ny art. I vår
forskargrupp pågår dessutom analyser
av andra nyligen upptäckta grupper av
Brachyspira-bakterier vilka i framtiden
kan bli klassade som nya arter.

BRACHYSPIRA-LÄGET I SVERIGE
IDAG
I Svensk Veterinärtidning nr 8–9/05
redovisades provtagningsdata från rutin-
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FIGUR 2. De nyfunna ”B suanatina”-isolaten visar att gräsänder troligen utgör en smitt-
risk för grisbesättningar.
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diagnostiken av B hyodysenteriae och 
B pilosicoli från 1996 fram till och med
2004 (3). Data sammanställda från
2005 till och med juni 2008 redovisas
här. Under 2007 provtogs dessutom 86
besättningar i ett certifieringsprogram.
De provtagna besättningarna utgjordes
främst av avel- (25 st) och gyltproduce-
rande besättningar (56 st) men även
några suggpooler (4 st av totalt 29 poo-
ler) som verifikation på att dessa besätt-
ningar var fria från B hyodysenteriae-
infektion. Provtagningar inom certifie -
ringsprogrammet, liksom de prover som
skickats in för en rad andra djurslag som
t ex höns, björn och hund i olika forsk-
ningsprojekt, har inte inkluderats i sam-
manställningen.

Totalt skickades 4 444 prover in för

rutindiagnostik avseende Brachyspira spp
under perioden 2005 till och med juni
2008. Av dessa prover var nio procent
positiva för B hyodysenteriae och 9,3
procent positiva för B pilosicoli. Antalet
inskickade prover, provtagna besätt-
ningar, totala antalet grisbesättningar
samt antalet slaktade djur i Sverige redo-
visas i Figur 3a, där en minskning av
antalet inskickade prover kan ses. I
Figur 3b redovisas antal besättningar där
B hyodysenteriae respektive B pilosicoli
har påvisats.

Låg förekomst
För B hyodysenteriae har en samman-
ställning gjorts för 2007 t o m juni 2008
för att identifiera var de senaste utbrot-
ten skett samt för att specificera vilken

typ av besättningar som drabbats, vilket
redovisas i Figur 4a och 4b. Av de fyra
besättningar som utgör suggpooler eller
är anslutna som satellit till en suggpool
(Figur 4b) ligger besättningarna inom
två geografiskt skilda områden. Detta
kan tolkas som att minst två suggpooler
var infekterade vid provtagningen. Om
siffrorna speglar den sanna bilden av
antalet besättningar som varit infekterade
och att inte besättningar i stor skala
behandlas utan provtagning har vi ett
mycket gott läge 2007, dvs enbart 1,2
procent av svenska svinbesättningar var
infekterade med B hyodysenteriae under
året. Med en så låg förekomst skulle en
målsättning kunna vara att helt utrota
sjukdomen.

Dessutom påvisades ett påfallande
litet antal besättningar som positiva för
infektion med B pilosicoli under 2007.
En analys av inkomna prover skulle
kunna tolkas som att endast två procent
av besättningarna är infekterade. En tro-
ligare orsak till den låga siffran är att 
i flertalet infekterade besättningar har
sjukdomen ett mera subkliniskt förlopp
med nedsatt tillväxt och en lindrig eller
ingen diarré, vilket inte föranleder prov-
tagning avseende Brachyspira.

Resistensläget
Av de B hyodysenteriae- och/eller B pilo-
sicoli-isolat som odlas fram i rutindia-
gnostiken sparas alltid ett per art per
besättning. De sparade isolaten utgör 
ett unikt material för smittspårning.
Dess utom undersöks sedan 2005 ett
Brachyspira-isolat per provtagen besätt-
ning och år med avseende på resistens
mot relevanta antibiotika. Resultaten
publiceras i SVARM-rapporten som är
tillgänglig från SVA (www.sva.se). I
Sverige hittas fortfarande inga isolat av
B hyodysenteriae som är resistenta mot
tiamulin, men 65 procent är resistenta
mot tylosin (23). Enligt SVARM-rap-
porten var cirka tio procent av B pilosi-
coli-isolaten resistenta mot tiamulin och
cirka 60 procent mot tylosin år 2007.
Resistens mot båda substanserna påvisa-
des hos elva procent av de B pilosicoli-
isolat som var resistenta mot tylosin (23).
I andra delar av Europa är situationen
värre och multiresistenta isolat av B hyo-
dysenteriae förekommer i besättningar,

FIGUR 3B. Data för 2005 till och med juni 2008. Antal besättningar där B hyodysenteriae
respektive B pilosicoli har påvisats och antal provtagna besättningar.

FIGUR 3A. Data för 2005 till och med juni 2008. Siffror för antalet grisbesättningar och
antalet slaktade djur för första halvåret 2008 är kopierat från 2007 då aktuella siffror
saknas. Antal inskickade prover, antal provtagna besättningar, antal grisbesättningar och
antal slaktade djur. 
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där ”stamping-out” kan vara det enda
sättet att bekämpa svindysenteri (1, 12).

SUMMARY
Laboratory diagnostics of Brachyspira
species and a new bacteria causing
dysentery in pigs
The results from a PhD-project 2002–
2007 regarding pathogenesis, diagnos tics
and classification of Brachyspira species
are discussed. Laboratory diagnostics of
Brachyspira species was shown to be 
difficult and use of species specific
molecular methods were hampered by
the genetic variation amongst the iso -
lates. The most reliable method for
laboratory diagnostics was shown to be
traditional selective anaerobic culture
and biochemical tests, but for detection

of new species at least one molecular
method should be used, e g PCR (poly-
merase chain reaction), in conjunction
with traditional methods. The genetic
variation can be used for epidemio -
logical studies, and RAPD (randomly
amplified polymorphic DNA) was
shown to be a quick and reliable method
to detect clonality. 

A presumed new species which causes
dysentery in pigs was detected, described
and given the provisional name “Brachy -
spira suanatina”. This species has been
recovered from pigs and mallards, which
is reflected by its proposed name. This
species could not be detected by PCR,
but only by traditional culture and
biochemical tests. MLST (multilocus
sequence typing) was developed for the

genus Brachyspira. Analysis by MLST
and RAPD showed a close evolutionary
connection between isolates recovered
from pigs and mallards. This indicates
that mallards are likely to be a source of
Brachyspira infection that can be spread
to pig farms. 

Data from submitted specimens to
SVA for Brachyspira detection during
the last three and a half years showed
that the infection rate of B hyodysenteriae
is low (on herd level 2007 approximately
1.2 %) and with increased sampling and
epidemiological tracing there might be 
a chance of total elimination of the
infection from Swedish pig herds.

TACK
Ett speciellt tack till distriktsveterinär
Lars-Gösta Larsson, Lyckeby, för provtag-
ningar och kartläggning av gristransporter
mellan smittade gårdar. Tack till Lars
Höök, LRF, för data om antal grisar, 
slaktade grisar i Sverige och till Ulla
Kylstedt, SvDHV, för data om typ och
antal an slutna besättningar i SvDHV,
samt Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning
och Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande (Formas)
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FIGUR 4A. Besättningar med påvisad B hyodysenteriae-infektion under 2007 och första
hälften av 2008, geografisk spridning baserat på postnummer. Gult fält representerar en
besättning, orange två besättningar och rött tre besättningar. 

FIGUR 4B. Besättningar med påvisad 
B hyodysenteriae-infektion under 2007
och första hälften av 2008, fördelning 
avseende besättningstyp med antal
besättningar presenterade på varje fält. 
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för finansiellt stöd för doktorandprojektet.
Ram berättelsen till avhandlingen kan 
laddas ner från databasen Epsilon 
(http://diss-epsilon.slu.se). Sällskapet för
Vete rinärmedicinsk Forskning utsåg denna
avhandling till föremål för sällskapets pris
2008.
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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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SVAs årliga rapport över försäljning
av antibiotika till djur och uppgifter
om antibiotikaresistens hos bakterier
från djur – SVARM – presenterades
10 juni. Rapporten visar att läget i
huvudsak är fortsatt gynnsamt men
det finns exempel på att föränd-
ringar till det sämre kan gå fort.

INLEDNING
SVA ska följa och analysera förekomsten
av antibiotikaresistens bland bakterier
från djur och från livsmedel. Detta görs
bland annat i programmet SVARM –
Svensk Veterinär Antibiotikaresistens
Monitorering – där uppgifter om resi-
stens och statistik över försäljning av
antibiotika för användning till djur sam-
manställs i en årlig rapport. 

I rapporten redovisas resistensläget
hos tre bakteriekategorier: zoonotiska
bakterier, sjukdomsframkallande bakte-
rier och indikatorbakterier (Escherichia
coli och enterokocker) från friska djur
och från livsmedel. Övervakningen i
SVARM kompletteras av SVARMpat,
ett program i samarbete med Svenska
Djurhälsovården inriktat på sjukdoms -
framkallande bakterier hos lantbrukets
djur.

En sammanfattning av årets rapport,
den nionde sedan starten 2000, finns 
på SVAs hemsida www.sva.se. Där kan
också hela SVARM 2008 laddas ner
elektroniskt eller beställas som trycksak.

SVARM 2008 I ETT NÖTSKAL
Årets rapport visar att läget i huvudsak
är fortsatt gynnsamt ur ett internatio-
nellt perspektiv. Bland zoonotiska bak-

terier som Salmonella och Campylobacter
är resistensläget stabilt bra. Majoriteten
(85 %) av salmonellaisolaten var känsliga
för alla testade antibiotika och bara sex
av 85 isolat från livsmedelsproducerande
djur och ett av 20 isolat från sällskaps-
djur var multiresistenta. Inget isolat av
Campylobacter från slaktkyckling var
resistent men liksom tidigare var fluoro-
kinolonresistens vanlig (29 %) bland iso-
lat från slaktsvin. Vankomycinresistenta
enterokocker (VRE) påvisades i 28 pro-
cent av prov från tarminnehåll hos slakt -
kyckling vid odling på medier med till-
sats av vankomycin. Detta är samma nivå
som de senaste två åren.

Låg resistens
Resistens var ovanlig
hos indikatorbakterier
från tarmfloran hos
friska får men vanligare
hos slakt svin. I ett inter-
 na tionellt perspektiv är
an delen stabilt låg.
Bakterier med överförbar
resistens mot tredje gene-
rationens cefalosporiner
misstänktes endast i ett
prov trots att alla prov från
slaktsvin undersöktes spe-
cifikt för Escherichia coli
med sådan resistens.
Hos indikatorbakterier från

svinkött var resistens ovanlig
men resultaten är svåra att
värdera eftersom få prov
undersöktes. Det är första
gången uppgifter om resistens
hos bakterier från livsmedel
rapporteras i SVARM men
fortsättningsvis kommer ett
större antal prov att under -
sökas årligen.

Sjukdomsframkallande bakterier
Bland sjukdomsframkallande bakterier
var multiresistens vanlig hos Escherichia
coli från flera djurslag liksom hos Staphy-
 lococcus pseudintermedius från hun dar.
Förekomst av multiresistens ger en
inblick i de problem kliniskt verksamma
veterinärer ställs inför och belyser vikten
av bakteriologisk diagnos och resistens -
undersökning vid val av terapi.

Luftvägspatogener som Actinobacillus
pleuropneumoniae och Pasteurella spp
från grisar, Pasteurella spp från kalvar
och Streptococcus zooepidemicus från häs-

BJÖRN BENGTSSON, docent, VMD*

SVARM 2008 – rapporten ute nu

❘ ❙❚ vetenskap

FIGUR 1. SVARM 2008 visar att läget i huvudsak är
fortsatt gynnsamt ur ett internationellt perspektiv.
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tar var i huvudsak känsliga för de anti -
biotika som är förstahandsval. Hos
Brachyspira pilosicoli från grisar förekom
resistens mot tiamulin men däremot
inte bland B hyodysenteriae. Majoriteten
av såväl B pilosicoli som B hyodysenteriae
var resistenta mot tylosin. Staphylococcus
aureus från mjölkkor med subklinisk
mastit var i huvudsak känsliga och
endast två isolat (2 %) var resistenta mot
penicillin.

METICILLINRESISTENTA STAFYLO-
KOCKER – EN FÖRSÄMRING
Meticillinresistent Staphylococcus pseud -
intermedius (MRSP) och meticillinresi-
stent Staphylococcus aureus (MRSA)
påvisades för första gången hos svenska
djur 2006. Sedan dess har antalet fall av
MRSP ökat kraftigt och under 2008
konfirmerades ungefär 100 isolat vid
SVA. De flesta isolaten kommer från
hundar. Lyckligtvis har antalet fall av
MRSA inte ökat lika dramatiskt. Totalt
har MRSA konfirmerats hos tio hundar,
en katt och åtta hästar fram till och med
april 2009. Hittills har MRSA inte på -
visats från animalieproducerande djur 
i Sverige. Under 2008 undersöktes 208
svin besättningar utan att bakterien på -
visades.

Meticillinresistens innebär resistens
mot antibiotika i betalaktamgruppen,
såsom penicilliner, aminopenicilliner
(inklusive kombinationer med klavulan-
syra) och cefalosporiner, vilket begränsar
terapivalet avsevärt. Ofta är MRSA och
MRSP även resistenta mot antibiotika
ur andra grupper vilket gör valet än 
svårare. MRSP är ett kliniskt problem i
veterinärmedicinen eftersom de orsakar
svårbehandlade infektioner, framför allt
hos hundar. Också MRSA kan orsaka
svårbehandlade infektioner hos djur.
Men mer problematisk är den zoonotiska
aspekten eftersom MRSA är en viktig
orsak till vårdrelaterade infektioner i
humansjukvården globalt. Numera före-
kommer bakterien även utanför vård -
inrättningarna och många infektioner
hos människor är förvärvade utanför
sjukhusen.

Från människa till djur
MRSA som isoleras från hundar och
andra sällskapsdjur är ofta av samma

typer som hos människor. Den reservoar
av MRSA som finns hos människor har
”spillt” över till sällskapsdjuren. Bland
animalieproducerande djur är läget
annorlunda. I många länder påvisas hos
produktionsdjur som grisar, kalvar och
fjäderfä en typ av MRSA som är anpas-
sad till djur men som även kan orsaka
infektioner hos människor.

Riskerna med MRSA hos djur och i
livsmedel utvärderades nyligen av Euro -
peiska livsmedelsmyndigheten (EFSA).
Arbetet finns tillgängligt på myndighe-
tens hemsida www.efsa.europa.eu. Även
den Europeiska läkemedelsmyndigheten
har sammanställt ett MRSA-dokument
som är tillgängligt via internet –
www.emea.europa.eu. De två dokumen-
ten rekommenderas eftersom de ger en
god inblick i MRSA-situationen, kun-
skapsläget och zoonotiska risker.

MRSP och MRSA är exempel på hur
resistensläget i Sverige förändrats till det
sämre och det är angeläget att motverka
en okontrollerad spridning av dessa bak-
terier. Det är därför viktigt att misstänkta
fall identifieras, genom konfirmering på

laboratorium, och rapporteras. Sedan 
1 januari 2008 är fynd av såväl MRSP
som MRSA hos djur anmälningspliktigt.

För att förebygga spridning av MRSP
och MRSA är generella insatser som
information till djurägare och till per -
sonal i djursjukvården viktiga liksom
vårdhygieniska åtgärder som handdesin-
fektion. Det senare har visat sig verk-
samt för att begränsa spridning av
MRSA i sjukvården och är tillämpligt
även i djursjukvård. Minskat selektions -
tryck genom ansvarsfull användning av
antibiotika är naturligtvis grundläggande.

MINSKAD FÖRSKRIVNING 
– EN FÖRBÄTTRING
Fynden av meticillinresistenta stafylo-
kocker hos djur under 2006 väckte upp-
märksamhet, inte minst i media. Detta
ledde till initiativ nationellt och lokalt
kring frågor om hygien och antibiotika-
förskrivning vilket troligen påverkat för-
skrivarnas beteende. Försäljningen av
antibiotika till djur var totalt 16 365 kg
under 2008, vilket är i samma storleks-
ordning som 2005. Men försäljningen

➤

FIGUR 2. Under 2008 konfirmerades ungefär 100 isolat av MRSP vid SVA. De flesta isola-
ten kommer från hundar.
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av antibiotika för hundar har minskat
med elva procent sedan 2006, mätt som
totalt antal dispenserade recipen. Nedåt -
gående trender noteras för några av de
största grupperna: cefalosporiner (-32 %),
fluorokinoloner (-21 %) och aminopeni -
cilliner med klavulansyra (-9 %).

Det är glädjande och hoppfullt att
många veterinärer runt om i landet
engagerat sig för att motverka spridning
av meticillinresistenta stafylokocker och
att detta sammantaget har resulterat i att
försäljningen av antibiotika för använd-
ning till hundar minskat. Ansvarsfull
användning av antibiotika reducerar
selektionstrycket för resistens och är en
grundförutsättning för att motverka
antibiotikaresistens.

SUMMARY
Swedish Veterinary Antimicrobial
Resistance Monitoring (SVARM) 2008
SVARM 2008 is published together
with the corresponding report for
human medicine, SWEDRES 2008.

The reports contain data on consump-
tion of antimicrobials and on suscep -
ti bility to antimicrobials in relevant 
bacteria. In the SVARM-report, results
on zoonotic bacteria (Salmonella, Cam -
py lo bacter), indicator bacteria (E coli,
enterococci) and selected animal patho-
gens are presented. Both SVARM and

SWEDRES are written in English with
Swedish summaries, and are available on
www.sva.se and www.smittskyddsinsti-
tutet.se.

*BJÖRN BENGTSSON, docent, VMD, Enhe t
för djurhälsa och antibiotikafrågor, Statens
veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

FIGUR 3. Försäljningen av antibiotika för hundar har minskat med elva procent sedan 2006, mätt som totalt antal dispenserade recipen.

www.drbaddaky.com

Förhandlare: 

LimePlus Dip

TrizEDTA 

MalAcetic-serien

DermaPet hudvårdsserie 
– dermatologens val
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Epizteln tar denna gång upp misstankar om blue -

tongue och Salmonella reading. Epizteln är ett sam -

arbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket och är 

i det här numret sammanställd av Peo Andersson, SVA och Anna Tubbin, Jord-

bruksverket.

TVÅ MISSTANKAR OM BLUETONGUE
FRÅN RESTRIKTIONSOMRÅDET
Den vektorfria säsongen är slut och svidknott
och veterinärer är på alerten. Flera misstankar
om bluetongue har redan utretts och här pre-
senteras två från restriktionsområdet för blue-
tongue. 

Det första fallet rörde en ko av köttras, 
vaccinerad mot BTV 8. Kons allmäntillstånd
var nedsatt och hon led av hårt ödem under
käkarna, inflammerade rinniga ögon, näsflöde,
slemhinneförändringar vid incisiverna samt
missfärgningar lateralt på spenarna. Inga blåsor
sågs. Kon stallades in i avvaktan på provsvar.
PCR-analys föll ut negativt avseende blue -
tongue virus (BTV).

Den andra misstanken rörde en förstaårs -
betande tjur som uppvisade hög feber, rodnad
i munslemhinnorna, lindrigt näsflöde, kraftig
svullnad mellan underkäksgrenarna, i tungan
och ner mot dröglappen. Besättningen hade
problem med frasbrand och tjuren var vaccine-
rad mot BTV 8 varför misstanken om blue -
tongue inte var stark. Analys av prover från 
tjuren visade att den hade antikroppar mot
BTV (från vaccinationen) och att den var
PCR-negativ avseende BTV. 

På grund av den situation som råder i
Europa med flera olika cirkulerande serotyper
är det viktigt att anmäla misstankar om blue-

tongue, även av vaccinerade djur i restriktions -
området. Diagnostiken på SVA har anpassats så
att även andra serotyper än serotyp 8 upptäcks

❘ ❙❚ månadens epiztel
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På grund av situationen i Europa med olika cirkulerande serotyper är det viktigt
att anmäla misstankar om bluetongue, även av vaccinerade djur i restriktions -
området. 
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vid analys med PCR och serologi. Det går dock
inte att skilja antikroppar efter vaccination från
antikroppar efter infektion, varför serologi inte
kan användas i diagnostiskt syfte vid utredning
av vaccinerade djur. 

SALMONELLA READING SKAPAR 
PROBLEM I SKÅNE
Sedan sensommaren 2007 har utbrott av
Salmonella reading påvisats i ett antal olika
djurbesättningar i Skåne. I juli 2007 påvisades
Salmonella reading i en större mjölkkobesätt-
ning i Svedala kommun. Smittan på den går-
den var utbredd och många djur hade kliniska
symtom. En månad senare påvisades samma
smitta på ytterligare två gårdar, både i en svin-
besättning och i en med slaktankor. I mars
2008 påvisades samma typ av salmonella i en
köttdjursbesättning några kilometer från den
första gården. Även där fanns det många kraftigt
sjuka djur. Under senare delen av 2008 påvisa-
des smittan i fler besättningar i närområdet. 

Jordbruksverket har vidtagit kraftiga åtgär-

der för att försöka få bukt med salmonella -
smittan. Djur har avlivats och hygienrutiner
har satts in för att bryta smittspridningen. De
flesta av de smittade gårdarna är sanerade, det
finns fynd som antyder att smittan initalt kom-
mit in via foder.

I mitten av april 2009 insjuknade en anställd
på en mjölkgård i Skåne och även här konsta-
terades salmonellatypen reading. Djuren och
ladugårdsmiljön provtogs därefter och visade
sig vara smittad med samma bakterie. Gården
som ligger i Sjöbo kommun är spärrad och
Jordbruksverket arbetar med att försöka få en
bild av hur utbredd smittan är. En närliggande
gård har också provtagits, men samtliga
provsvar är negativa. Sjöbo kommun har gjort
en rigorös miljöprovtagning i de närliggande
omgivningarna och omfattande fynd av Salmo -
nella reading har påvisats. 

Jordbruksverket håller på att provta gårdar
som har kontakt med den spärrade gården och
verket väntar in ytterligare provsvar varefter en
saneringsplan ska utarbetas.  ■
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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.

Nu lanserar vi nästa generationen DR system för alla djur

Digital röntgenframkallning

www.medivet.se
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

En utekatt blev undersökt på grund av tilltagande
andnöd och avmagring. Fallet är tolkat av klinik -
veterinär Anna Straube vid Bilddiagnostiska klini-
ken, Universitetsdjursjukhuset, SLU.

Huskatt, honkastrat, 13 år 
ANAMNES: Anamnesen var något bristfällig eftersom 
katten var en utekatt. Ägaren hade dock märkt en succes-
siv försämring i kattens andning under några dagar och
att den magrat av. De senaste två dagarna hade katten inte
velat gå ut alls, den verkade inte kunna jama och började
ge ifrån sig pipande andningsljud. Det fanns fler katter i
hushållet som alla verkade må bra.

KLINISK UNDERSÖKNING: Katten uppvisade kraftig dyspné
med pipande andning. Vid auskultation hördes rosslande
vinande andningsljud över hela lungfältet bilateralt, fram-
för allt på höger sida. Hjärtrytmen var jämn. Katten sat-
tes omgående i syrgasbur.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Röntgenbilder av torax togs i
vänster lateralprojektion (Figur 1) och i ventrodorsal
(VD) projektion (Figur 2). En del av buken inkluderades
på dessa bilder för översikt. En vänster lateralprojektion
av farynx/larynx (Figur 3) togs också senare samma dag.

FRÅGA: Finns det några förändringar på röntgenbilderna
och i så fall vilka?
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FIGUR 1. Vänster lateral -
projektion av torax.

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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SVAR SE SIDAN 42
FIGUR 2. Ventrodorsal (VD) projektion av torax.

FIGUR 3. Vänster lateralprojektion av farynx-larynx.

Nytt DNA-test för neurolo-
gisk sjukdom hos hund 

❘❙❚ Sensorisk ataktisk neuropati (SAN) är
en ärftlig sjukdom som drabbar hundar av
rasen golden retriever. Ett nytt DNA-test
som kan hitta anlagsbärare för SAN är nu
under utveckling. En forskargrupp från
SLU, Uppsala universitet och Karolinska
Institutet har identifierat den specifika
mutation som orsakar SAN. Studien publi-
cerades den 29 maj i nätupplagan av den
vetenskapliga tidskriften PLoS Genetics.
Sjukdomen angriper hundens nervsystem
och debuterar i valpåldern. Drabbade
hundar får ett onormalt rörelsemönster,
de blir vingliga och ostadiga. 

Forskargruppen har nu kunnat visa att
den mutation som orsakar SAN leder till
en försämrad funktion hos mitokondrierna.

En konsekvens av detta blir att nervceller
dör i långsam takt och orsakar neuro -
 logiska symtom. Likartade sjuk domar (s k
mitokondriella sjukdomar) förekommer
även hos människor.

– Detta är ett väldigt bra exempel på
hur ett väl fungerande samarbete mellan
veterinärer och genetiker kan resultera i
en mycket snabb identifiering av en muta-
tion och utvecklingen av en DNA-test,
som gör det möjligt att minska lidande
och sjukdomar bland hundar, säger Karin
Hultin Jäderlund, veterinär och neurolog
verksam vid SLU i Uppsala och Norges
Veterinærhøgskole i Oslo.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
29 maj. ■

Travkusk åtalas för anstiftan
till djurplågeri

❘❙❚ Kammaråklagare Anders Gustafsson
på åklagarkammaren i Skövde har åtalat

travkusken Åke Svanstedt för anstiftan 
till djurplågeri. Detta offentliggjordes i ett
pressmeddelande från Åklagarmyndig -
heten den 26 maj.

Svanstedt har beordrat en lärling att
använda elpåfösare vid träning av flera
hästar. Lärlingen åtalas för djurplågeri 
och Åke Svanstedt åtalas för anstiftan till
djurplågeri. Svanstedts försteman åtalas
för medhjälp till djurplågeri för att han
har beordrat anställda att sela ut en häst
inför elanvändningen. Han misstänks
också för att ha hotat ett av vittnena, 
och åtalas därför även för övergrepp i
rätts sak. Nio vittnen är åberopade som
ska höras om sina iakttagelser, kontakter
med de misstänkta och hur hästarna har
reagerat på elanvändningen.

– Jag anser att hästarna utsatts för
lidande av elpåfösarna och har därför valt
rubriceringen djurplågeri i första hand,
säger Anders Gustafsson.

Åtalet har lämnats in till Skaraborgs
tingsrätt, enhet Lidköping.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Vad är BANA för något?
– Det är ett projekt
som startade efter ban-

veterinärkonferensen 2007. Det var den
första konferensen efter det att Jord -
bruksverket fått tillbaka ansvaret för
banveterinärerna från Djurskydds -
myndigheten. Ett tjugotal banveterinä-
rer deltog och alla försteveterinärer var
med. Vi hade grupparbeten kring två
huvudfrågor, djurskydd och arbetsmiljö.
Det framkom ganska många synpunkter
på saker som måste rättas till. 

Till exempel?
– Man kan sammanfatta resultatet av

konferensen så här: för att kunna ta tag
i djurskyddet måste arbetsmiljön ses
över. En annan synpunkt, eller snarare
önskan, är större närvaro av arbetsgiva-
ren. Det är bakgrunden till att projekt
BANA drogs igång 2008. 

Vad är syftet?
– Att få en samlad bild av hur det står

till ute i landet på de olika banorna och
vad banveterinärerna upplever som stora
stötestenar i jobbet. Veterinär Björn
Sandgren, som arbetar på Axevalla, har
sammanställt en enkät med 70 frågor.
Alla banveterinärer har fått den och
svarsfrekvensen har varit mycket hög, så
gott som hundra procent.

Vad handlar frågorna om? 
– De berör områden som arbets -

ordning, samarbete med banledning,
lokaler och utrustning, akut omhänder-
tagande vid olycksfall, rekrytering och
utbildning för att nämna några stora
områden.

Vad ger svaren för bild av banveterinä-
rernas situation?

– Att det är väldigt stora skillnader
när det gäller arbetsmiljön. På vissa
banor har man inte ens en egen lokal att
gå in i, medan man på andra håll har
både torn och tv-monitor till förfogande.
Tidspressen upplevs som mycket nega-
tiv, speciellt på lunchtravet. Flera anger
att de känner trycket från TV-producen-
ten när det gäller att hålla tiden. 

– Något som också är påtagligt i sva-
ren är hur utsatta en del banveterinärer
är om det inträffar ett olycksfall. På
många banor finns det inte någon klinik
eller ens annan veterinär att hänvisa till
i närheten. Då är det svårt för banvete-
rinären att upprätthålla djurskyddet.
Det går inte att både hantera ett olycks-

fall och besiktiga hästar i kommande
lopp samtidigt.

Banveterinärens möjlighet att bedöma
huruvida en häst är i tävlingsbart skick har
ju diskuterats livligt i media under våren.
Innehöll enkäten några frågor kring detta? 

– Jo då. När det gäller huruvida man
ska besiktiga hästen utselad eller inte är
kåren delad i ungefär två lika hälfter.
Allmänt tycker man att tiden för besikt-
ning är för kort och att det på många
håll inte finns tillräckligt bra förutsätt-
ningar, dålig belysning till exempel.

Som företrädare för arbetsgivaren, vad
funderar du allra mest på efter att ha tagit
del av enkäten?

– Rekrytering inför framtiden! Om

Några minuter med

Sara Gabrielsson 
som arbetar på Jordbruksverket med projekt BANA

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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ett par år går en stor del av banveteri-
närkåren i pension och det är inte så lätt
att rekrytera nya. I det sammanhanget
kan det kanske vara intressant att ta upp
jävsfrågan. Endast en handfull banvete-
rinärer upplevde jäv som ett problem i
jobbet. Med den utformning banveteri-
närtjänsten har är det svårt att hitta
kunniga veterinärer som inte har några
kontakter i sporten, en stark integritet är
ett måste.

– Vi kan också räkna med att nya,
yngre veterinärer kommer att ställa helt
andra krav för att åta sig jobbet än vad
de äldre har gjort.

Vad ska ni göra nu med enkäten som
grund?

– Till en början ska vi ha en två  -
da gars banveterinärkonferens på Bil linge-
hus i slutet av september. Självklart
kommer svaren att diskuteras där och
hur man ska få arbetet som banveterinär
att bli mer likartat över hela landet.

Möjligheter till kompetensutveckling
och ett möte med Svenska Travsportens

Centralförbund finns också med på
agendan.  ■

Sara Gabrielsson är biolog/zoolog och 
hästhandläggare på Jordbruksverket
sedan två år tillbaka. Hon arbetade tidi-
gare på Djurskyddsmyndigheten. Sara 
utövar hästsport som fälttävlansryttare.

Banveterinärenkäten visade bland annat att man allmänt tycker att tiden för besiktning
är för kort.
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Den 20 maj överlämnade regeringen
en proposition till riksdagen om ny
organisation för veterinär service
och vid utbrott av smittsamma djur-
sjukdomar. I propositionen görs
bedömningar och lämnas förslag
om hur framtidens veterinära fält -
organisation för lantbrukets djur
ska byggas upp. Lagarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2010.

BAKGRUND
På grund av den kritik som bland andra
Riksdagens revisorer riktat mot distrikts-
veterinärorganisationen, gav riksdagen
2005 regeringen i uppdrag att tillsätta
en utredning i frågan. Den dåvarande
regeringen uppdrog åt en särskild utre-
dare att granska organisationen av den
veterinära fältverksamheten och viss
vete rinär myndighetsutövning. I direkti-
ven angavs att målsättningen är att det ska
finnas en väl fungerande organisation,
organiserad på ett samhällsekonomiskt
sätt och att konkurrensneutralitet mellan
olika veterinärkategorier ska eftersträvas.
Utredningen, som tog namnet Veteri när -
 utredningen, överlämnade sitt betän-
kan de ”Veterinär fältverksamhet i nya
former” i mars 2007. 

I remissyttrandena framkom kritik
mot Veterinärutredningens förslag. Rege-
 ringen gav därför Jordbruksverket och
Livsmedelsverket i uppdrag att vidare
utreda den veterinära organisationen.
Mot bakgrund av dessa analyser, liksom
andra utredningar så som Tävlingsdjurs -
utredningen som presenterades 2007,
har regeringen under våren sammanställt
en proposition med lagförslag kring en

ny veterinär fältorganisation. Den offent-
lig gjordes den 26 maj, efter att ha över-
lämnats till riksdagen.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA
INNEHÅLL 
I propositionen görs bedömningar och
lämnas förslag som regeringen anser ska
säkerställa en väl fungerande organisa-
tion för veterinär service och vid utbrott
av smittsamma djursjukdomar. 

Upphandling av smittskydds- 
och jourberedskap
För att uppnå en effektivare organisa-

tion än i dag anser regeringen att privat -
praktiserande veterinärer i större ut -
sträck ning ska ges möjlighet att delta i
smittskydds- och jourberedskap. Privat -
praktiserande veterinärer bör även kunna
få statligt stöd för djurhälsovård och
djursjukvård i områden där det inte är
möjligt att bedriva lönsam veterinär
verksamhet utan stöd. 

Det finns enligt regeringen ett fortsatt
behov av statligt stöd för att upprätthålla
smittskydds- och jourberedskap och till-
fredsställande veterinär service i hela lan-
det. Den stödberättigade verksam heten
bör upphandlas och erbjudas ”det vete-

Regeringsproposition

En ny organisation för veterinär service

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Den stödberättigade smittskydds- och jourverksamheten bör enligt propositionen upp-
handlas och erbjudas den veterinära budgivare som är billigast. 
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rinärföretag som uppfyller upp-
hand lingskraven och som har
lämnat det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet”. Såväl
den statliga distriktsveterinär -
organisationen (DVO) som pri-
vatpraktiserande veterinärer bör
kunna delta i upphandlingen
och erbjudas möjlighet att 
teckna avtal med Jordbruks -
verket.

Statlig DVO ska finnas kvar
Regeringen bedömer att det
även fortsättningsvis kommer
att finnas behov av en statlig
veterinärorganisation, för att
säker ställa en väl fungerande
organisation vid utbrott av
smittsamma djursjukdomar och
vård av djur i hela landet dygnet
runt. Organisationen bör dock
inte vara större än vad som krävs
för att upprätthålla dessa mål.
Jordbruksverket bör enligt pro-
positionen under vissa förutsätt ningar
bjuda ut distriktsveterinärstationer till
försäljning. DVO bör, på de ställen där
den finns, utan begrän s ningar kunna
ägna sig åt djurhälso- och djursjukvård
av lantbrukets djur och bedriva vård av
hästar och sällskapsdjur på en fastställd
primärvårdsnivå. 

Jordbruksverket bör vidta ytterligare
åtgärder för att separera distriktsveteri-
närverksamheten från verkets övriga
verksamhet, skriver regeringen.

Ny lag om officiella veterinärer
Av EG-lagstiftningen följer att ett flertal
myndighetsutövande uppgifter ska ut -
föras av officiell veterinär. I propositionen
lämnas förslag till en ny lag om officiella
veterinärer som möjliggör att privat -
praktiserande veterinärer kan förordnas
som officiella veterinärer. Lagen ska till-
 lämpas på officiella veterinärer som inte
är anställda av en förvaltningsmyndighet.
Lagen innehåller bemyndiganden för
regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela före-
skrifter om bland annat vilka skyldigheter
som officiella veterinärer har, återkallelse
av förordnanden och om avgifter. 

Det föreslås även att veterinärer som
har förordnats enligt lagen om officiella

veterinärer ska omfattas av den tidigare
föreslagna offentlighets- och sekretess -
lagen, med följd att veterinären blir skyl-
dig att tillämpa offentlighetsprincipen
samt att veterinären vid tillämpningen
av offentlighets- och sekretesslagen ska
jämställas med myndighet. De beslut
som officiella veterinärer fattar ska
kunna överklagas. Det föreslås därför
även överklagandebestämmelser i ett
flertal lagar. Lagarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2010. 

Tävlingsveterinärernas uppgifter
förändras
Regeringen bedömer vidare att ban- och
tävlingsveterinärernas uppgifter i sam-
band med kontrollen av djurskyddet 
vid tävlingar med djur bör stärkas och 
förtydligas. Jordbruksverket bör enligt 
propositionen ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa ett
system med utökad egenkontroll vid
tävlingar med djur. 

Bestämmelserna i djurskyddsförord-
ningen och i Jordbruksverkets föreskrifter
om vid vilka tävlingar med djur som en
veterinär ska medverka bör förtydligas.
Ban- och tävlingsveterinärernas uppgifter
bör också utökas så att det klart framgår
att de har skyldighet att ge akuthjälp 

till skadade djur, skriver regeringen. 
Jordbruksverket bör ges i uppdrag att

analysera dels hur besiktningen av djur
före tävling ska gå till, dels ban- och täv-
lingsveterinärernas ansvar och uppgifter
när det gäller dopningskontroll, smitt-
bekämpning och kontroll av vaccina-
tionsintyg i samband med tävlingar.  ■

Jordbruksverket bör enligt propositionen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
ett system med utökad egenkontroll vid tävlingar med djur. 

SVFs och Agrias 
understödsfonder

• • • • • • • • •

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

veterinärer och deras efterlevande.

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

e-post office@svf.se.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit
senast den 15 oktober 2009 till

Sveriges Veterinärförbund, 
Box 12 709, 112 94 Stockholm.
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Djurskyddsstipendium till
banveterinärer

❘❙❚ Den rikstäckande organisationen
Djurskyddet Sverige delade under sin
årsstämma den 16–17 maj ut stipendier
som stimulans till personer som under 
året utfört viktiga djurskyddsbefrämjande
åtgärder. Två av dessa belöningspriser 
gick till banveterinärerna Lars Audell och
Anders Darenius, som i ett TV-program
under våren lyfte djurskyddsaspekter 
inom travsporten. 

Motiveringen till stipendierna var att
Lars Audell och Anders Darenius inför
journalister och andra påtalat bristerna
inom djurhållningen i hästnäringen. 
”Att föra fram och stå för dessa åsikter i
ett sammanhang där etablissemanget är

starkt och stora ekonomiska intressen styr
visar prov på stort mod och civilkurage”,

heter det bland annat i Djurskyddet
Sveriges motivering.  ■
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Anders Darenius och Lars Audell fick pris från Djurskyddet Sverige.

❘ ❙ ❚ noterat
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I samband med omregleringen 
av apoteksmarknaden den 1 juli 
in träffar förändringar i hanteringen
av licensläkemedel. Det blir viktigt
att man redan vid förskrivningen
väljer vilket apotek man vill hämta
ut licensläkemedel ifrån. 

Ansökan om licens, dvs försäljningstill-
stånd för ett icke godkänt läkemedel,
görs idag av apotek till Läkemedels -
verket. För att licens ska beviljas krävs
dels att förskrivare skriver recept, dels
motiverar förskrivningen på en särskild
blankett. Blanketten lämnas hos det
expedierande apoteket som ansöker
elektroniskt hos Läkemedelsverket om
tillstånd till försäljning. 

Läkemedelsverkets handläggning av
en licensansökan tar normalt en arbets-
dag och beslutet meddelas det sökande
apoteket. En licens är giltig upp till ett
år från den dag då beslutet fattas om
Läkemedelsverket inte anger kortare tid.
Inom ramen för dagens apoteksmonopol
kan en patient hämta ut sitt licensläke-
medel på samtliga Apoteket ABs apotek.
Apoteksomregleringen kommer dock
att innebära en förändring i detta av -
seende. 

NY RUTIN
Regeringen anför i propositionen om
apoteksmarknadens omreglering att det
bör vara patienten som, i samband med
förskrivningen, väljer vid vilket apotek
som läkemedlet ska hämtas ut. Propo si -
tionen innebär således att man inte
kommer att kunna gå till vilket apotek
som helst för att få sitt licensläke medel.

Detta medför att förskrivare och patient
kommer att påverkas.  

Praktiskt kommer förändringarna
exempelvis att leda till att en djurklinik
som har en generell licens beviljad vid ett
apotek behöver göra en ny individuell
licensansökan om djurägaren önskar gå
till annat apotek för att hämta ut sitt
licensläkemedel. Förändringarna gör det
extra viktigt att förskrivare och patient
kommer överens och väljer vid vilket
apotek läkemedlet ska hämtas.

Apoteket AB fortsätter att driva de
apotek som är aviserade för försäljning 
tills överlåtelse sker till annan aktör. En

licens som är beviljad före överlåtelsen
är giltig licenstiden ut och läkemedlet
kan hämtas ut på alla apotek i Sverige.
En licens som beviljats efter apotekets
överlåtelse är endast giltig hos det
sökande apoteket.

Frågor till Läkemedelsverket om
licenser/sakinnehåll kan ställas till Sarah
Sandin, tel 018-17 26 78 eller Anders
Johansson, tel 018-17 26 61.

*MÅRTEN FORREST, kommunikatör,
Kommunikationsenheten, Läkemedelsverket,
Box 26, 751 03 Uppsala.

Förändringar för licensläkemedel
efter den 1 juli

Efter den 1 juli är det extra viktigt att förskrivare och patient kommer överens och väljer 
vid vilket apotek licensläkemedel ska hämtas.

MÅRTEN FORREST, kommunikatör*
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Nytt från SVS Smådjurssektions Normgrupp

Norm om rutinmässig torax röntgen
inför kirurgi av tumor mammae hos tik

I maj 2009 antog Smådjurssek -
tionens Normgrupp en ny norm,
om rutinmässig toraxröntgen inför
kirurgi av tumor mammae hos tik.
Normen presenteras här, liksom
gruppens sammansättning 2009.

BAKGRUND 
Frågan har väckts, om det finns veten-
skapliga belägg för att rutinmässigt utföra
röntgenundersökning av torax i syfte att
utesluta förekomst av metastaser inför
operation av tumor mammae hos tik. 
Av strålskyddsskäl finns anledning att
söka minimera antalet röntgenunder-
sök ningar.

FAKTA
Juvertumörer hos tik är maligna i ca 50
procent av fallen (3). Maligna juvertu-

mörer hos tik utgörs till 80–90 procent
av karcinom. Dessa metastaserar i regel
primärt till närliggande lymfknutor.
Sarkom svarar för 10–20 procent av de
maligna juvertumörerna och spridningen
av dessa sker framför allt via blodet till
lungorna (4).

En studie från 2001, där 375 tikar
med diagnosen tumor mammae lung-
röntgades med frågeställning ”metastas-
förekomst”, visade att inga metastaser
kunde påvisas hos någon av de 94 tikar
som var under åtta år (2). Någon senare
studie med avvikande resultat finns
enligt Normgruppens kännedom inte
publicerad (maj 2009).

Om indikation på spridning före-
kommer såsom t ex nedsatt allmäntill-
stånd, anemi, dyspné eller avmagring
kan, förutom toraxröntgen, även väv-
nadsprov (histologi eller cytologi) från
regional lymfknuta ge information om
eventuell tumörspridning. Ultraljuds -
under sökning av buk, framför allt lever
och inre lymfknutor, kan också ge väg-
ledning (6, 7, 8). Juvertumörens storlek
har också prognostisk betydelse. Tumö -
rer större än tre cm är en riskfaktor (1).

En undersökning av 49 hundar med
tromboelastografi (TEG) visade att samt-
liga hundar med metastaser var hyper-
koagulabla (5). Denna undersöknings-
metod kan användas som komplement
vid bedömning av prognosen. Vidare är
undersökning med datortomografi (CT)
av lungor en känsligare metod än torax-
röntgen för att upptäcka mindre meta -
staser.

NORM SOM ANTOGS I MAJ 2009
Normgruppen anser att det saknas
vetenskapliga belägg för att, inför kirur-
gisk exstirpation av tumor mammae hos
tik, utföra rutinmässig toraxröntgen i

syfte att påvisa metastasförekomst när
tiken är yngre än åtta år. Detta gäller
under förutsättning att ingen indikation
på spridning föreligger.

KONTAKTPERSON
Kontaktperson för normen är Birgitta
Andrén, e-post: birgitta.andren@kv.slu.se.

SAMMANSÄTTNING 2009
Smådjurssektionens Normgrupp består
under 2009 av följande medlemmar:

Elisabeth Hernblad Tevell, ordförande,
leg veterinär, specialist i dermatologi hos
hund och katt, inriktning dermatologi
och internmedicin. E-post: lisa_hern-
blad@telia.com 

Wiwian Stern Bertholtz, leg veterinär,
specialistkompetens i hundens och kat-
tens sjukdomar, specialist i kirurgi på
hund och katt. E-post: wsb@regdjsh.se 

Henrik Merin, leg veterinär, specia-
listkompetens i hundens och kattens
sjukdomar, inriktning kirurgi. E-post:
merin@telia.com 

Anna Lindmark Andersson, leg veteri -
när, specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar, inriktning derma -
tologi, reproduktion och internmedicin.
E-post: herbarias@telia.com 

Birgitta Andrén, leg veterinär, univer-
sitetsadjunkt med inriktning internme-
dicin. E-post: birgitta.andren@kv.slu.se 

från sektionerna

Spara tid och pengar 
med välslipade verktyg!
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www.lyckliga.nu

Lyckliga Fåret Skärsliperi
Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
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Ida Möller, leg veterinär, specialist-
kompetens i hundens och kattens sjuk-
domar, specialist i oftalmologi. E-post:
ida.moller@telia.com 

Tidigare normer
Tidigare publicerade normer berör
behandling vid huggormsbett på hund,
sedering av unga valpar, förskrivning av
bantningspreparat till hund samt identi-
fiering av hund och katt i samband med
intygsskrivning. Normerna finns att läsa
på SVS Smådjurssektions del av veteri-
närförbundets hemsida www.svf.se. 

Förbundets medlemmar är välkomna
att höra av sig till någon av oss i Norm -
gruppen, lämpligast via e-post med 
önske mål om normer och med syn-
punkter. 
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För Normgruppen 
ELISABETH HERNBLAD TEVELL

Normgruppen anser att det saknas vetenskapliga belägg för att, inför kirurgisk exstirpation
av tumor mammae hos tik, utföra rutinmässig toraxröntgen i syfte att påvisa metastas -
förekomst när tiken är yngre än åtta år.
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Djurens välfärd tema för SLUs
nya hedersdoktorer

❘❙❚ Dr Temple Grandin, Colorado State
University, USA, har tillsammans med jour-
nalisten och TV-producenten Barbro Soller
utsetts till hedersdoktorer av fakulteten
för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap vid SLU. De föreläser och promo -
veras vid SLU i Uppsala den 2–3 oktober.

Temple Grandin avlade sin doktorsexa-
men i husdjursvetenskap vid University 

of Illinois 1989. Idag arbetar hon vid
Colorado State University, där hon under-
visar och forskar om djurens beteende
och kring frågor om husdjurens välfärd.
Temple Grandin, som är autistisk, anser
att hennes autism hjälpt henne att få en
djupare förståelse bland annat för djurens
stressbeteenden. Hon har utifrån sin
forskning kring djurs beteenden utvecklat
system för hantering av djur i slakterier i
syfte att minska deras stress i samband
med slakt. Hon har också skapat riktlinjer
att använda vid bedömning av slakterier-
nas hantering av de levande djuren. 

Barbro Soller är journalist, författare

och TV-producent. Hon var först allmän -
reporter på Dagens Nyheter, och efter
flera år på Läkartidningen blev hon sedan
miljövårdsreporter på SVT Aktuellt redak -
tio nen 1972–1987. Med boken ”Djur -
fabriken” (1971) kom Barbro Soller att
tidigt skildra industrialiseringen av den
svenska djurhållningen under 1950- och
1960-talen. Boken innebar att debatten
om djurvälfärd och antibiotika i djurfoder
tog fart på allvar i Sverige. Hon var en av
de första att i debatten föra in frågan om
användning av antibiotika i djurhållningen
som riskfaktor för utvecklingen av antibio-
tikaresistens.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Professor Gerhard Forssells stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 175 000 kronor

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

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

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

Vivan Strandbergs minnesstiftelse
Totalt stipendiebelopp: 59 000 kronor

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

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

J. L. Tidaholms donationsstiftelse
Totalt stipendiebelopp: 57 000 kronor 

Stipendiet delas ut i form av ett eller flera resestipendier
till ”svensk legitimerad veterinär med goda betyg i 
veterinärexamen. Särskilt avseende skall fästas vid att
sökan   de under något år, dock högst tio, utövat praktisk
veterinärverksamhet och därvid visat framstående 
praktisk duglighet”.

Skriftlig ansökan avseende samtliga stiftelser skall ha inkommit senast fredagen den 2 oktober 2009 till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.

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

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

Sveriges Veterinärförbund kungör lediga

stipendier 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Husdjursagronom Christel Nielsen,
institutionen för husdjursgenetik,
SLU, försvarade den 17 april sin
avhandling ”Economic impact of
mastitis in dairy cows”. Opponent
var professor Henri Seegers,
National Veterinary School of
Nantes, Frankrike.

Mastit är det största djurhälsoproblemet
i svensk mjölkproduktion och anses vara
den mest kostsamma sjukdomen hos
landets mjölkkor. De ekonomiska kon-
sekvenserna av mastit kan minskas
genom förebyggande åtgärder, men
dessa för med sig extra kostnader i form
av produkter och arbete. För att vara
lönsam måste en sådan investering för-
väntas generera ökade intäkter som
överstiger kostnaderna. Christel Nielsen
har i sitt doktorsarbete undersökt vilka
kostnader mastiter orsakar i svenska
mjölkkobesättningar. Därigenom har
hon också kunnat göra vetenskapliga
beräkningar av vilket ekonomiskt ut -
rymme det finns för mastitförebyggande
åtgärder.

Enligt avhandlingen kostar mastiter
Sveriges mjölkproducenter 192 miljoner
kronor per år. Om den nuvarande före-
komsten av mastit i en svensk 150-kors-
besättning halverades skulle täcknings-
bidraget öka med 80 000 kronor per år.

Mastitkostnaderna har även betydelse
för beslut på nationell nivå, dels för hur
noggranna registreringar som ska göras
av mastit i kokontrollen, dels för vilken
vikt som ska läggas på mastit i aveln.

En analys av uppgifter från 1 200 lak-
tationer i en försöksbesättning visade att

den klart största kostnadsposten i sam-
band med mastit är den minskade mjölk -
avkastningen. Hur mycket mindre kon
mjölkar beror på när i laktationen hon
blir sjuk.

Klinisk mastit orsakade störst pro-
duk tionsbortfall då korna insjuknade i
början av laktationen, och det var just
under den första laktationsveckan som
flest kor blev sjuka. Avkastnings förlus ten
var då i snitt 578 kg mjölk hos första-
kalvare och 782 kg hos äldre kor. Sett
över hela laktationen varierade mjölk-
förlustens storlek mellan 0 och 705 kg
(0–9 %) hos förstakalvare och mellan 
0 och 902 kg (0–11 %) hos äldre kor.

Förhöjda celltal (subklinisk mastit)
gav däremot upphov till störst avkast-
ningsförlust när korna drabbades i slutet
av laktationen. Den dagliga avkastnings-
förlusten vid ett celltal på 500 000 celler/

ml var 1–2 kg mjölk hos förstakalvare
och 1–4 kg mjölk hos äldre kor, beroende
på laktationsstadium. I en genomsnittlig
laktation där subklinisk mastit förekom
minskade avkastningen med 150 kg
mjölk hos förstakalvare och med 450 kg
hos äldre kor.

Ett tänkbart sätt att minska de besätt-
ningsekonomiska effekterna av mastit
skulle vara att sortera bort mjölk med
förhöjt celltal, för att på så vis undvika
betalningsavdrag. Avhandlingen visar
dock att detta inte är en framkomlig
väg. Flera olika tröskelvärden för sorte -
ring undersöktes, men samtliga hade
negativ inverkan på täckningsbidraget
eftersom en avsevärd mängd mjölk 
sorterades bort. Med dagens mjölkbetal-
ningssystem har mängden levererad
mjölk större betydelse än dess kvalitet
för besättningens ekonomi.  ■

Kostnaden för dålig juverhälsa
beräknad
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disputationer

Om den nuvarande förekomsten av mastit i en svensk 150-korsbesättning halverades
skulle täckningsbidraget öka med 80 000 kronor per år. 
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Ett komplett, rätt utskrivet manus
har den kortaste vägen till publice -
ring. Det underlättar därför för alla
parter att författare i SVT följer tid-
ningens skrivanvisningar redan från
början. Artikeln ger en kortfattad
vägledning i hur redaktionen vill 
ha manus uppställda.

ARTIKLAR TILL SVT 
Svensk Veterinärtidning är ett forum för
alla veterinärer och veterinärstudenter.
Artiklar bör därför vara koncentrerade
och utformade så att de är intressanta
och förståeliga för flertalet veterinärer,
oavsett specialitet. 

Manus som sänds till SVT bör inte ha
publicerats hos annan svensk tidskrift,
åtminstone inte i samma form. Svenska
sammanfattningar av författarens artik-
lar i utländska specialtidskrifter är dock
alltid välkomna. 

En artikel i SVT bör inte vara längre
än fem trycksidor, vilket motsvarar ca
22 000 tecken inklusive blankslag. Skriv
gärna kortare. Insändare och debattin-
lägg bör normalt inte överstiga ca 6 000
tecken, inklusive blankslag. 

DETTA SKA VARA MED 
Manuskript som är ofullständiga måste
kompletteras, och kan komma att retur-
neras till författaren. Detta försenar
publicering. Se därför till att följande
punkter finns med: 

Rubrikförslag och ingress
Rubrikförslaget bör innehålla nyckelord
som underlättar för läsaren. Kom ihåg
att utrymmet är begränsat och skriv
korta rubriker. Långa rubriker måste
normalt kortas ner av redaktionen.

Ingressen ska vara en sammanfattning
av väsentliga fakta i artikeln. Den bör
inte vara längre än 80 ord och nyheter
och kliniska konsekvenser ska betonas.

Redak tionen kan korta ner eller ändra
ingressen om den inte uppfyller dessa
krav.

Författarpresentation
Författarens för- och efternamn, veten-
skapliga titel och fullständiga adress
skrivs i denna ordning. Är författarna
fler, presenteras namnen i den ordning
författarna kommit överens om. 

För att få kallas författare ska man ha
deltagit så mycket i hela arbetet att man
ensam kan svara för innehållet, t ex i en
offentlig debatt. 

Mellanrubriker 
Artikeln bör förses med förslag till mel-
lanrubriker med jämna mellanrum.
Dessa underlättar läsningen och belyser
arbetets uppläggning. 

Summary 
Alla granskade vetenskapliga artiklar ska
ha en kort sammanfattning på engelska.
Denna ska ha mellanrubriken ”Sum -
mary” och en engelsk översättning av
huvudrubriken som underrubrik.  

SLUTGILTIGT MANUS OCH
GRANSKNING
Insänt manus ska vara slutgiltigt.
Manuskriptet tillsänds redaktionen 
digitalt via e-post eller på diskett/CD.
Redaktionen använder formatet Word
för PC, men kan konvertera text från
andra format. Manuskript som inte
skickas i elektroniskt format kan inte
behandlas av redaktionen.

Insända veterinärmedicinska artiklar
granskas av SVTs veterinära redaktörer
samt av en eller flera referenter som ut -
ses av redaktionen. Bedömningen består
av en granskning av arbetets allmänna
kvalitet, nyhetsvärde, utbildningsvärde
och presentation. 

När sakinnehållet i en artikel slut -
giltigt godkänts går manuskriptet till
redaktionell bearbetning. Redigeringen

omfattar översyn av språk, terminologi,
rubriker, disposition, klarhet i fram -
ställningen, litteraturhänvisningar samt
figurers och tabellers utformning.

SKRIVREGLER
Texten skrivs på dator (Word-format
eller Word-kompatibelt format). Hand -
skrivna manus returneras normalt.

Medicinska facktermer ska stavas
enligt den senaste utgåvan av ”Medi cinsk
terminologi” av Bengt I Lindskog (Nor -
diska bokhandelns förlag). För läkemedel
ska generiska namn på svenska användas.

Undvik alla förkortningar i löpande
text, skriv ut orden i stället. Fotnoter
och addenda ska också undvikas, skriv
hellre inom parentes i texten. 

Latinska namn på mikroorganismer
skrivs ut helt första gången de nämns i
texten, och skrivs sedan bara med versal
första bokstav på släktnamnet och art-
namnet helt utskrivet i gemener. OBS
att ingen punkt ska sättas efter släkt-
namnets förkortning. Exempel: E coli.

Provvärden ska vara fullständiga, med
enheter. Ange även gärna normalvärden.
SI-enheter bör användas.

FIGURER
Figurer kan bestå av fotografier, digitala
bilder, diagram, teckningar, röntgenbil-
der, EKG-remsor etc. Samtliga illustra-
tioner ska vara märkta med figurens
nummer (i den ordning de nämns i 
texten), inklusive digitala figurer där
bild filen ges ett namn som motsvarar
figurens nummer. 

Författarna ansvarar för att illustra-
tionsmaterial är fritt för publicering
utan kostnad för tidningen. Kommer
illustrationen från någon annan skrift
måste författaren inhämta tillstånd från
denna. Om bildmaterialet inte är kost-
nadsfritt ska bildpris och upphovsman
klart anges.

Fotografier ska vara skarpa för att
kunna användas. Digitala bilder ska helst

Författaranvisningar för 
Svensk Veterinärtidning
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vara i jpg- eller tif-format, med så hög
upplösning som möjligt. OBS att digitala
bilder måste bifogas som separata filer i
ett bildformat. Bilder inklippta i word-,
powerpoint- eller andra dokumentfor-
mat går inte att använda som original
för publicering.

Figurtexter
Varje figur förses med en särskild text
som kan läsas oberoende av framställ-
ningen i artikeln. Samtliga figurtexter
samlas på en separat sida. Figurtexterna
numreras på samma sätt som figurerna i
den ordning de nämns i texten, och kal-
las alltid ”Figur 1, Figur 2” etc, oavsett
om det rör sig om ett fotografi, ett dia-
gram eller något annat.  

TABELLER
Redovisa inte ett material i både artikel-
text och tabeller! Låt tabellen verka själv-
ständigt om den är motiverad. 

Varje tabell skrivs på en separat sida
och förses med en kort förklarande text.
Det ska dock vara möjligt att förstå
tabellens innehåll enbart genom att läsa

tabelltexten, hänvisning till löptexten i
artikeln för tabellförklaring godtas inte.
Tabellerna numreras i den ordning de
kommer i texten.

ETISKT TILLSTÅND 
I de fall inskickade vetenskapliga arbe-
ten innefattar moment som kräver till-
stånd från en djurförsöksetisk nämnd,
bör det framgå i artikeltexten att till-
stånd har sökts och beviljats av sådan
nämnd. Oavsett om detta skrivs in i
artikeltexten eller inte, vill redaktionen
alltid ha en försäkran om att eventuella
djurförsöksetiska tillstånd är beviljade
innan publicering kan ske.

LITTERATURREFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med
siffror inom parentes. Referenserna
numreras efter bokstavsordningen i refe-
renslistan, inte i den följd de nämns 
i artikeln. Egna, opublicerade observa -
tioner eller personliga meddelanden
numreras inte utan nämns endast inom
parentes i texten (Sven Svensson, Upp -
sala, pers medd 2007). 

SVT publicerar normalt inte mer än
25 referenser i en referenslista. För fat tare
som av vetenskapliga skäl måste över-

skrida denna gräns bör sända in dels en
komplett litteraturlista (avsedd för
granskaren), dels en förkortad version
för publicering. I tidningen anges att
den fullständiga referenslistan kan rekvi-
reras från huvudförfattaren. 

Uppställningen av referenser i refe-
renslistan ska följa riktlinjerna för
International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE), vilka återfinns
på hemsidan www.nlm.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html. I korthet
ska data i en tidningsreferens ordnas på
följande sätt: Referensnummer, författa-
rens efternamn samt initialer till för-
namn, artikelns rubrik, tidskriftens eller
bokens namn, utgivningsår, volym/num -
 mer, första sida–sista sida. Tidskrifters
namn ska förkortas enligt den senaste
upplagan av ”List of Journals Indexed
for Medline” (National Library of
Medicine).

En bokreferens ställs upp på liknande
sätt: Referensnummer, kapitelförfattar-
nas efternamn och initialer (utan punk-
ter emellan), kapitelrubrik, ”I:” eller
”In:” samt efternamn och initialer på
bokens redaktör(er) följt av ”red” eller
”ed(s)”, bokens titel, förlagsort, förlag,
tryckår och slutligen sidnummer.

LYCKA TILL 
Om författare till SVT begrundar och
tar till sig dessa regler kommer publice -
ring av material till tidningen att gå
snabbt och smidigt. Meningen med reg-
lerna är inte att avskräcka skribenter,
utan tvärtom att underlätta för alla som
är inblandade i en artikels tillkomst. Det
finns mycket som ännu inte är nedteck-
nat, så fatta datorn och börja skriv. 

Lycka till från SVTs redaktion!                                 

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Sällskapsdjurens ekonomiska
betydelse ökar 

❘❙❚ Svenska hushåll spenderar allt mer
pengar på sina sällskapsdjur, visar en
undersökning som presenterades i den
senaste Manimalisrapporten. Rapporten

publicerades den 1 juni, och där framgår
att konsumtionen relaterad till katt, hund
och andra smådjur omsatte drygt 8,7 mil-
jarder kronor 2008. Det är en ökning med
45 procent jämfört med den förra under-
sökningen 2004. Ökningen avser inköp 
av djur, djurmat och kringutrustning samt
försäkringar och veterinärtjänster. Upp -
gifterna om hur mycket sällskaps djuren
omsätter är sammanställda av Handelns
utredningsinstitut. 

Den största ökningen har skett inom
veterinär- och övriga tjänster och motsva-
rar 114 procent. Inköp av djur och djur-
mat samt kringutrustning har ökat med
24 procent, medan försäkringar har ökat
med 90 procent. Den stora ökningen av
utgifter i samband med försäkringar beror
främst på de senaste årens utveckling av
veterinärvården samt att fler väljer att för-
säkra sina sällskapsdjur, skriver Manimalis -
rapporten.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Ansvarsärende

Drog ut kattänder utan 
medgivande från ägaren

En djurägare anmälde veterinär YY
för felbehandling av en katt och
yrkade skadestånd för kostnader
för extraktion av kattens tänder,
kostnader för uppkomna komplika-
tioner, utebliven arbetsinkomst samt
för lidandet som katten och ägaren
utsatts för. YY bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren lämnade in sin katt till ett
djursjukhus för att ta bort tandsten, ta
ett blodprov för att mäta antalet vita
blodkroppar och öronmärka den. Vid
inlämningen fick ägaren veta att hon
kunde hämta katten klockan 15.00. När
hon kom för att hämta katten var den
fortfarande under narkos och hon fick
veta att hon skulle bli uppringd när katten
hade vaknat. 

Kl 17.00 blev ägaren uppringd av en
skötare på djursjukhuset. Under samtalet
fick hon veta att veterinären hade dragit
ut tre tänder på katten eftersom den
hade tandsjukdomen FORL och att kat-
tens blodprov visade att den hade FIP.
Då ägaren kom till djursjukhuset fick
hon veta att den information hon fått
tidigare var felaktig. Katten hade fått
fyra tänder utdragna och blodprovet
hade visat att kattens vita blodkroppar
sjunkit ytterligare vilket inte automa-
tiskt betyder att den har FIP. Djurägaren
fick recept på smärtstillande och tog
hem katten. Hon fick dock löfte om att

veterinär YY, som var ansvarig veterinär
för ingreppet, skulle kontakta henne
snarast för att besvara hennes frågor. 

Efter att hon själv ringt ett antal
gånger ringde YY slutligen upp henne.
YY uppgav att hon hade tagit beslutet
att inte ringa ägaren innan hon drog ut
kattens tänder eftersom YY inte hade
tid. Veterinären ansåg att det var bäst för
katten att få det gjort medan den var
under narkos för att den inte skulle
behöva sövas på nytt. YY sa också att
hon upptäckt de stora hålen i tänder och
tandkött med blotta ögat och att inga
röntgenbilder tagits. Ägaren försökte
förklara för YY att oavsett detta så hade
YY inte rätt att ta beslut om att tänderna
skulle dras ut utan att kontakta henne,
som är ägare till katten. YY erkände det
och bad om ursäkt. 

Dagarna efter det att kattens tänder
dragits ut var mycket smärtsamma för
katten som mådde mycket dåligt. Den
åt och drack nästan ingenting och gick
ner från 3,5 kg till 3,1 kg. Den tappade
också allt hår under underläppen och
betedde sig mycket märkligt. Katten
dräglade saliv blandat med blod och
spydde så fort den fick mat framför sig.
Efter två dagar insåg ägaren att katten
skulle dö om hon inte uppsökte veteri-
när. Kattens mun luktade då väldigt illa.
Ägaren åkte med katten till ett annat
djursjukhus där den fick smärtstillande,
dropp och antibio tika. Katten mådde
sedan bättre efter några dagar men har
troligen fått men för livet. 

Ägaren fick också på egen begäran
kattens journal från det första djursjuk-
huset vilken hade en bifogad röntgen-

bild, något hon fann märkligt eftersom
YY uppgett att röntgenundersökning inte
gjorts på katten. Ägaren tog röntgenbil-
den till den behandlade veterinären på
det andra djursjukhuset, som menade
att man inte behöver röntgenundersöka
en katt för att konstatera FORL. Sjuk -
domen kan ses med blotta ögat. På den
röntgenbilden som fanns i journalen
kunde han dock inte se något som tydde
på att katten hade FORL. Han kunde å
andra sidan inte vara säker på att rönt-
genbilden visade ägarens katts tänder. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Djurägarens katt behandlades av YY
med klinisk undersökning av munhålan
under narkos. Katten led av tandsten,
gingivit och FORL (Feline odontoclastic
resorptive lesions). Katten behandlades
med tandstensborttagning, polering av
bettet och extraktion av tänderna som
belastades med sjukdom. YY anser att
hennes behandling skett i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet samt
att hon varken oaktsamt eller uppsåtligen
skadat katten. Tvärtom har YY utifrån
sina kliniska fynd agerat på det sätt hon
ansåg vara bäst för katten. 

Den aktuella katten hade innan besö-
ket utretts av YYs kolleger för klåda och
lindrig leukopeni. Katten hade uppvisat
inappetens och viktnedgång. Tagna pro-
ver visade att katten var svagt positiv för
FIP men negativ för FeLV och FIV. En
kollega hade också konstaterat att katten
hade lindrigt med tandsten, gingivit och
eventuellt FORL samt rekommenderat
munsanering.

Katten inkom till YY för munsanering

ansvarsärende
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och hade lindrig till måttlig tandsten
och kraftig gingivit. På tandhalsarna på
tänderna 307 och 309 kunde YY kon-
statera lesioner som är förenligt med
FORL och dessa tänder extraherades
därför. YY konstaterade också en onor-
malt djup ficka bredvid tand 104.
Därför togs en röntgenbild av denna
tand som visade FORL avseende tanden
och kraftig parodontit avseende tand
103. Båda dessa tänder extraherades. 

FORL är en mycket smärtsam sjuk-
dom och det var nödvändigt för kattens
bästa att extrahera tänderna. Behand -
lingen för parodontit är även den
extraktion. YY ringde inte djurägaren
under behandlingen eftersom djursjuk-
husets rutiner är sådana att de alltid
informerar djurägaren att om de kliniska
fynden gör det nödvändigt så extraherar
de tänder. Innan katten sövdes togs ett
blodprov som visade lindrig leukopeni.
YY förklarade för ägaren att hon inte
kunde veta om detta berodde på mun-
hålestatusen eller om det hade en annan
orsak. YY rekommenderade ägaren att
återkomma om allmäntillståndet inte
förbättrades efter tandbehandlingen.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg inte att veterinär
YY agerat försumligt i sin yrkesutövning
mot bakgrund av de handlingar verket
tagit del av. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämndens behörighet omfattar
inte frågor om skadeståndsanspråk.
Djurägarens yrkande om detta avvisades
därför.

Den aktuella katten kom till kliniken
för åtgärd av bland annat tandsten. YY
konstaterade efter undersökning av kat-
tens munhåla under narkos att vissa tän-
der belastades av FORL och en av para-
dontit samt att katten hade gingivit och
tandsten. Det saknas anledning att ifråga-
sätta denna bedömning. Vid FORL och
paradontit är utdragning av de påver -
kade tänderna den bästa behandlingen.
Ansvarsnämnden ansåg därför inte att
det fanns något att invända mot den
behandling som YY utförde.

Ansvarsnämnden har trots det för -
ståelse för att det för kattägaren kan
framstå som omvälvande att ett sådant

ingrepp utförts och det är av denna
anledning önskvärt att veterinären är
mycket tydlig med att informera djur -
ägaren innan ingreppet. YY har anfört
att djursjukhuset har som rutin att alltid
informera djurägaren om att utdragning
kan bli aktuellt innan ingreppet. I detta

fall har dock informationen inte nått
djurägaren med önskvärd tydlighet. Det
är emellertid inget som man kan lasta
veterinär YY för. Anmälan ledde inte till
någon disciplinpåföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

•
Vi har den stora äran 

att inbjuda våra medlemmar med respektive till

100-årsfest den 26 september 2009
Restaurang Läkaresällskapet 

Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

•
Festligheterna börjar med mingel och föredrag klockan 17.30.

Därefter stor galamiddag med upplevelser av 100 DV-år.

Under kvällen dans till levande musik.

Varmt välkomna hälsar vi er alla!
DVF styrelse

Anmälan till festen sker på två sätt. Antingen via mail till DV Magnus Algotsson,
magnus.algotsson@hik.se eller skriftligt per post till DV Toril Melangen, Fors Gård 23,
137 91 Västerhaninge. Antal platser är begränsat! Anmälningar numreras löpande
och kölista kommer att upprättas vid behov. Anmälan är preliminär till 31 juli, där -
efter ska avgift vara betald. Anmälan är då bindande efter detta datum.   

Avgift: Pris per kuvert är 450:– och inbetalas på DVF bankkonto i SwedBank
84806, 903 342 456-6. Observera att inbetalningen måste vara identifierbar till
anmäld person!

Mer information kan lämnas av DVF sekr Toril Melangen, 0705-19 03 26.

Svenska 
Distriktsveterinärföreningen

1909–2009

S E Frödin O Sandström

DVF
1909–2009
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Ansvarsärende

Opererade utan tillräcklig
kunskap

En djurägare anmälde veterinär XX
för felbehandling av en hund i sam-
band med en komplicerad valpning,
men XX bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägarens tik skulle valpa, och kl 11.30
kom en valp utan några komplikationer
men sedan hände ingenting. När klockan
var nästan 16.00 var djurägaren orolig
och ringde till veterinärstationen. Vete -
ri nären där lovade att hjälpa till och
röntga hunden. Om problemet behövde
åtgärdas med operation skulle djuräga-
ren få åka vidare.

Röntgenundersökningen visade att
det låg en valp långt fram men röntgen-
bilderna var så dåliga att det inte gick att
se om valpen låg rätt. Diskussion fördes
då om att försöka stimulera värkarna
med kalcium och att göra en ultraljuds -
undersökning. Varken veterinär XX eller
den veterinär som assisterade henne var
bra på detta och de sökte länge med 
ultraljud utan att hitta valpen. Hunden
fick därefter kalcium för att stimulera
värkarna och glykos för att få mer energi.
Tiken fick dock inga värkar och då det
hade gått 45 minuter konstaterade XX
att valpen förmodligen var död. Djur -
ägaren och hennes make diskuterade
vilka djursjukhus som var öppna under
jourtid och då erbjöd sig XX att utföra
operationen själv. Detta ansåg ägaren
var märkligt eftersom de sedan tidigare

var införstådda med att de skulle bli
tvungna att åka vidare om det blev 
aktuellt att operera hunden. Hunden
var då relativt pigg och mån om den
valp som redan fötts. Den hade klarat av
att åka vidare till närmaste djursjukhus.

Veterinär XX försäkrade ägarna att de
kunde lita på henne eftersom detta var
en rutinsak. Hunden sövdes klockan sju
och en timme senare kom den veterinär
som assisterade vid operationen ut med
en levande valp. Sedan fortsatte opera-
tionen till klockan nio då ägarna fick
komma in och se hunden. Operationen
tog alltså två timmar vilket anmälaren
anser vara en mycket lång tid. Den
utfördes också i ett vanligt undersök-
ningsrum som inte var sterilt och hade
undermåligt ljus. Hunden var då alldeles
blodig i pälsen och blod hade stänkt upp
runt omkring.

XX gav hunden uppvakningsmedel.
Den vaknade och tittade på valparna
men blev sedan tom i blicken och tog ut
tungan. Det gick inte att få hunden att
stå upp eller att ta blodprov på den.
Veterinär XX uttryckte då oro för att
hunden hade inre blödningar. Hunden
föll ihop medan XX talade i mobiltele-
fon och först då rekommenderade XX
att hunden skulle tas till djursjukhus.
Hunden var dock redan död då. 

Djurägaren ifrågasätter om XX hade
kompetens att utföra operationen utan
att ha en erfaren handledare. Det var
också mycket skratt och prat under ope-
rationen. XX borde ha insett allvaret i
situationen långt tidigare och avbrutit
operationen efter att kejsarsnittet hade
gjorts.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Efter att XX avslutat sina studier vid
Norges veterinärhögskola arbetade hon
på distriktsveterinärstation i Sverige.
Hon kunde där göra kejsarsnitt och steri-
lisering. Den aktuella hunden kom till
kliniken och hade då svårigheter att
valpa, varför XX gjorde kejsarsnitt. I
övrigt hänvisade XX till vad som framgår
av journalen. Operationen utfördes med
assistans av en annan veterinär.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg att veterinär XX
agerat försumligt i sin yrkesutövning då
hon bestämde sig för att genomföra en
stor operation under de förhållanden
som rådde på kliniken. Av handlingarna
framkom att tiken vid besöket inte var
akut dålig. Det framkom också att ägarna
var inställda på att åka vidare till ett
djursjukhus och att tiken tidigare lidit
av livmoderinflammation. Detta borde
ha fått XX att misstänka att det fanns en
ökad blödningsrisk eller risk för andra
komplikationer. En operation av det 
slaget kan förutom intensivvård kräva
stationärvård. Jordbruksverket ansåg att
det varit lämpligast att XX remitterat
hunden till ett djursjukhus då det inte
fanns indikationer på att kejsarsnitta
hunden omedelbart.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Den aktuella tiken kom till XX eftersom
djurägarna var oroliga för att valpningen
inte framskred på önskvärt sätt. Efter
försök att framkalla värkar misslyckats
erbjöd sig XX att utföra inte bara kejsar -
snitt utan även en ovariehysterektomi.

ansvarsärende
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Om man som veterinär ska utföra detta
omfattande ingrepp måste man ha god
kunskap och erfarenhet av att såväl utföra
ingreppet som att hantera de komplika-
tioner som kan uppkomma. 

Ansvarsnämnden kunde konstatera
att XX utfört ett ingrepp för vilket hon

saknar rutin, erfarenhet och kunskap
trots att det inte fanns anledning att
anta att tikens tillstånd var akut.
Djurägarna var också förberedda på och
villiga till att åka till ett djursjukhus med
bättre kompetens och resurser. Därtill
kommer att XX har hanterat de kompli-

ka tioner som uppkommit under ope -
rationen i form av blödningar på ett
mycket oskickligt sätt. På grund av det
anförda kunde veterinär XX inte undgå
en disciplinär påföljd i form av en erinran.

JOHAN BECK-FRIIS

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos hund och katt
EXAMINATION 2010
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 
examens 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 insändes
är i färdigt skick enligt instruk tionerna. De skall vara korrekturlästa och det krävs också en signering av
handledaren att hon/han har läst och godkänt det insända arbetet. Vägledning för den skriftliga redovis-
ningen finns att läsa på www.svf.se. 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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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Röntgenundersökningen visar att en del av tungbenet är
destruerat på ena sidan (Figur 4, blå pil). I området ses en
mjukdelstäthet, ca 1,5x1 cm, vars centrala del uppvisar
mineraltäthet med granulärt mönster. Tätheten ger
intryck av att utgå ifrån larynx och sträcka sig fram i
farynx. Den kraniala delen av mjukdelstätheten är
distinkt utlinjerad av luft, vilket tyder på att den buktar 
in i lumen. Den kaudala utlinjeringen är diffus på grund
av att den summeras med kraniala larynx. Summation av
bulla tympani indikerar att bilden nästan är rak, ändå är
både tungbenen och larynx roterade. Detta indikerar mass-
effekt och förskjutning av dessa strukturer på grund av
den beskrivna tätheten. Epiglottis kan inte identifieras på
bilden. Det är inte möjligt att utröna på denna bild om
det är summationseffekt eller om epiglottis är involverad i
processen. I larynx ses endast ett tunt stråk med luft som
visualiserar hur avsmalnad luftpassagen blivit sekundärt
till massans obstruerande effekt. 

I torax ses en asymmetri mellan toraxhemisfärerna, 
tydligast på VD-projektionen. Vänster sidas revben ser
rakare ut (Figur 5, svarta pilar), jämfört med på höger sida
där de är mer böjda. Ryggraden är rakt positionerad (torn -
utskotten mitt över kotkropparna), hjärtat är positionerat
på mittlinjen under ryggraden, sternums kaudala del lig-
ger i förhållande vänstersidigt förskjutet från mittlinjen
och summeras på vänster hemitorax (Figur 5, röda pilar).
Sternum är lindrigt vågig med en dorsal deviering i mitt-

delen på lateralbilden (Figur 6). På VD-projektionen ses
en homogen mjukdelstäthet parallellt med toraxväggen 
på vänster sida (Figur 5, gula pilar), troligen summations -
effekt av extratorakala mjukdelar på grund av den kon -
kava toraxväggformen. Om tätheten skulle vara lokaliserad
i lungan skulle det bekräftas på höger lateralprojektion,
vilket inte är fallet. Esofagus är delvis dilaterad och luft-
fylld i den intratorakala delen (Figur 6, gröna pilar). De
delar som är inkluderade av buken visar måttlig till kraf-
tig generell ansamling med luft i magsäck och tarmar. 

Sammanfattningsvis talar röntgenfynden för en aggres-
siv process med bendestruktion, amorf benformation/
mine  rali sering och mjukdelsmassa i området för tung -
benet. Den troligaste diagnosen är någon form av malign
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FIGUR 4. Vänster lateralprojektion av farynx-larynx. En del av
tungbenet är destruerat på ena sidan (blå pil). 

FIGUR 5. VD-projektion av torax. Vänster sidas revben ser
rakare ut (svarta pilar) jämfört med höger sidas, sternums
kaudala del ligger vänstersidigt förskjutet från mittlinjen
(röda pilar) och en homogen mjukdelstäthet ses parallellt
med toraxväggen på vänster sida (gula pilar).
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neoplasi t ex kondrosarkom, osteo -
sarkom, fibrosarkom, karcinom etc.
Osteomyelit är mindre sannolikt. 

Asymmetrin i torax är troligen
medfödd eller sekundär till gammalt
remodellerat trauma. Dock medför 
stenosen i övre luftvägarna ett ökat
undertryck vid inspiration som ökar
indragning av interkostalmuskler och
sternum, vilket ytterligare skulle kunna
förstärka intrycket av indragna revben
på vänstersidan och asymmetrin i 
toraxformen. Megaesofagus och den
generella luftansam lingen i mag-/tarm-
kanalen är troligast sekundära till 
aerofagi associerat med övre luftvägs -
problem. Inga tecken på pulmonära
metastaser kan ses.

DISKUSSION OCH UTGÅNG
Utmärkande symtom för övre luftvägsproblem är missljud
vid andning som orsakas av forcerad rörelse av luft genom
för trång luftväg, så kallat stridor eller stertor. Vid övre
luftvägsobstruktion är det främst det ökade motståndet
vid inandningen som dominerar. Exspirationsmotståndet
påverkas inte lika mycket. Detta medför en inspiratorisk
dyspné med ökat undertryck i torax främst i inandnings-
fasen. I detta fall hade dock den obstruerande massan
uppnått en påtaglig storlek och konstant stenos, vilket
gjorde även utandningen påtagligt försvårad. 

Patienter som lider av övre luftvägsproblem visar oftast
tydliga tecken på andningsproblem, vilket gör att den
första röntgenundersökningen inte sällan är en toraxstu-
die. De vanligaste röntgenfynd på toraxbilder som tyder

på övre luftvägsproblem, snarare än primärt lunglidande,
är fynd av luftfylld dilaterad esofagus tillsammans med
tecken på måttlig till kraftig aerofagi. Lungorna är ofta
normala eller möjligen lindrigt nedsatta i fyllnadsgrad
under inspiration. Andra tecken kan vara brant diafragma,
indragning av interkostalmusklerna eller sternum (mest
synligt på katt). 

På grund av dålig prognos avlivades katten. Vid post
mortem-undersökningen diagnostiserades ett skivepitels-
karcinom i laterala larynx sinister, troligen utgående från
kaudala tungan med involvering av vänster sidas tungben
i nybildningen. Histologi visade också att den maligna
neoplasin hade metastaserat till lungorna och att det fanns
tecken på subakut fokal alveolit.

FIGUR 6. Vänster lateralprojektion av torax. Esofagus är delvis dilaterad och
luftfylld i den intratorakala delen (gröna pilar).

Vaggeryds Hästklinik 
invigd 5 juni 

❘❙❚ Under första veckan i juni slog Vagge -
ryds Hästklinik upp portarna vid Vaggeryds
travbana. Det är Hallands Djur sjukhus
som utökar verksamheten med en filial i
det hästtäta småländska distriktet. Klini -
kens huvudsysselsättning är av poli klinisk
karaktär med inriktning på hält undersök-
ningar, röntgen, ultraljud och luftvägs -
undersökningar med endoskop. Kliniken
kommer även att utföra allmänna under-

sökningar så som besiktningar, tand- och
munhåleundersökningar, dräktighetskon-
troller, vaccineringar m m.

– Vi vill bygga upp ett bra samarbete
med traktens lokala veterinärer som bland
annat kan remittera vidare till oss, säger
klinikchef och veterinär Florian Lackner i
ett pressmeddelande den 26 maj. Med
Hallands Djursjukhus i ryggen kan Häst -
kli niken i Vaggeryd även erbjuda sina 
patienter större ingrepp. 

– Det är mycket tack vare Vaggeryds
kommun och Travsällskapets engage -
mang i frågan som det är möjligt för oss
att etablera en klinik här, säger Marjaana
Alaviuhkola, VD för Hallands Djursjuk -

hus AB. Det har varit på gång under
många år och nu har det äntligen blivit
av, fortsätter hon.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Historien om P
– en biografi om forskaren och 
veterinären Harald Bergengren

Recenserades i
denna tidning i nr 6 2009. 

Läs mer om forskningen på
www.fosfat.se.

www.gotlandsboken.se
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Kosignaler

Kosignaler är en bok som är skriven för
den moderna mjölkbonden, av en vete-
rinär och koälskare för att optimera
mjölk produktionen genom att anpassa
så mycket som möjligt i hantering, 
stallmiljö och utfodring utifrån kornas 
önskemål.

Författaren Jan Hulsen är en hol-
ländsk veterinär som här har skrivit en
mycket trevlig bok om att ha ”ko-öga”
och kunna läsa alla de signaler som
korna i olika system sänder ut för att
meddela hur de mår och om det sker
några förändringar i deras närmiljö som
påverkar dem negativt. Informationen 
i boken har i viss mån anpassats till
svenska förhållanden av flera veterinärer
och andra från Svensk Mjölk och hus-
djursföreningarna.

Redan i förordet sammanfattar Jan
Hulsen själv boken: ”En ko ger oavbrutet

signaler om sitt välbefinnande och sin
hälsa. Det gör hon genom sitt be teende,
sin kroppshållning och sina fysiska
egenskaper. Dessa signaler kan man
använda för att optimera sitt företagan-
de. Först måste man lära sig observera
och därefter leta efter orsaker. Till sist
omsätter man det i praktiska åt -
gärder. Frågorna man bör ställa sig om 

och om igen är:
VAD ser jag? HUR
har det blivit så här?
VAD betyder det?”

Boken är inte upp-
byggd i kapitel som
avhandlar kroppsdel
för kroppsdel, utan
utgår från ladugår-
den, mjölkgropen
eller betet, ställen där
man observerar korna
och beskriver vad
man kan se i olika
situationer. Det finns
rikligt med bilder

(250 stycken) som illustrerar alla de fråge -
ställningar och den information som ges
i boken. Första kapitlet handlar om hur
man observerar medvetet – för det är
skillnad på att titta på något och att
verkligen se och observera. Man får som
läsare en bra känsla för hur enkelt det
egentligen är att observera när man ändå
är i ladugården eller någon annanstans

bokanmälan

Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben inbjuder härmed 
forskare att ansöka om forskningsanslag för verksamhetsåret 2010. 
Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2009.

Forskningspolicy
Fondens ändamål är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som 
veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, 
sociala och ekonomiska betydelse. För 2009 finns cirka 5 miljoner tillgängligt 
att ansöka om.

Prioriterade forskningsområden

Sök forskningsbidrag ur 
Agrias och SKKs Forskningsfond

Mer information och ansökan finner du på 
www.agria.se och www.skk.se

Foto Måns Engelbrektsson
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Besked om ny myndighets -
organisation kan komma i
sommar 

❘❙❚ Tidigast i slutet av sommaren tar poli -
tikerna beslut om Sverige ska få en ny
myndighetsorganisation för bland annat
livsmedels- och djurfrågor. Remisstiden 
för utredningen ”Trygg med vad du äter”
gick ut 1 juni. 159 instanser fick möjlighet
att ge sin syn på utredaren Gerhard
Larssons förslag till hur myndigheterna
inom områdena livsmedel, jordbruk, fiske
och landsbygdsutveckling ska vara organi-
serade i framtiden.

Tidningen ATL rapporterade den 2 juni
att en stor del av remissorganen har sva-
rat, och även några som inte fått utred-
ningen på remiss. I slutet av sommaren
räknar ansvarige handläggaren Johan
Krabb vid Jordbruksdepartementet med
att remissammanställningen är klar. Där -
efter ska den presenteras för politikerna
som har att ta ställning till om och när
man ska gå vidare i ärendet.

Gerhard Larsson föreslår i utredningen
att den nya organisationen ska sjösättas
tidigast 2010. Anders Lönnblad, departe-
mentsråd för djur- och livsmedelsenheten
vid Jordbruksdepartementet säger till ATL

att han ser 2010 som väldigt svårt, efter-
som det är knappt om tid. Departementet
har i praktiken redan börjat med EU-ord-
förandeskapet.  ■

Svensk-norskt forsknings -
samarbete inlett

❘❙❚ Sverige och Norge inledde i slutet av
maj ett historiskt samarbete gällande 
hästforskning. Forskningssamarbetet 
löper initialt över två år och beräknas
omfatta drygt 20 miljoner kr i årliga utlys-
ningar. Avtalet som primärt slutits mellan
Stiftelsen Svensk Hästforskning och
Norges Forskningsråd kommer att verka
för att lyfta upp samverkansprojekt inom
FoU mellan de båda länderna. Förutom
den mer traditionella forskningen gällande
veterinärmedicin och lantbruksforskning
hoppas parterna på ökade forsknings -
bidrag till det samhällsvetenskapliga
området.

– Hästens roll i det moderna samhället
växer. Vi hoppas att samarbetet kommer
att bryta ny mark och beröra nya områ-
den. Exempelvis ser vi trender att hästen
spelar en viktig roll för bland annat tillväxt
på landsbygden, genusperspektiv samt en
hållbar miljö. Det finns oerhört många
intressanta områden att studera närmare,
säger Peter Kallings, forskningschef på
Stiftelsen Svensk Hästforskning.  ■
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och ändå tittar på djuren. Genom hela
boken får man nya idéer utan att det
känns som pekpinnar. Författaren pekar
på såväl detaljer som stora sammanhang

för hur man genom att iaktta och
utifrån det göra små eller stora föränd-
ringar som kan göra skillnad för sina kor
och sitt mjölkföretagande.

Vanliga åkommor som trycksår, skav
på hasen, liggbeteenden, juver och spe-
nar, rörelsestörningar och smutsiga djur
diskuteras i text och bild med förslag 
på förändringar och förklaringar till 
varför det blir som det blir. Såväl mjölk-
kon som sinkon, ungdjuren och kalvar-
nas miljö och vardag speglas ur ett
koperspektiv på ett väldigt trevligt och
lättgripbart sätt, och hela tiden får 
man nya bilder och situationer där man
ska se och bedöma vad kon sänder ut 
för signaler. Hullbedömning, klövhälsa,
ren lighet, gödselbedömning, kotrafik
och inredningsdetaljer är exempel på
sådant som visas och förklaras på ett
beskri  vande sätt. I Holland är lösdriften
det absolut dominerande inhysnings-

systemet och boken är nästan helt inrik-
tad på denna driftsform. Mycket av
informatio nen kan man ändå använda
för att studera korna i ett uppbundet
system. 

Boken passar även bra att ha som
handbok för en kopraktiker. För precis
som bonden kan veterinären lätt bli
hemma blind och inte riktigt tänka på
vad det är han ser. Det förebyggande
arbetet är som bekant det viktigaste 
sättet att undvika sjuka djur. 

Det finns ett citat i början av boken
som egentligen bäst förklarar varför
kanske alla borde läsa den: ”Att man
inte vet något, det kan hända. Men att
man inte ser något, det är dumt.” Sagt
av en av de klokaste människorna på
jorden, dvs ”en bonde”.

JOHANNA ZWENSON

leg veterinär

❘ ❚ F A K T A

KOSIGNALER – EN PRAKTISK BOK

OM MJÖLKFÖRETAGANDE MED

KON I FOKUS

FÖRFATTARE: Jan Hulsen.

ÖVERSÄTTARE: Bram Corthals och 
Maria Mehlqvist.

FÖRLAG: Roodbont, 2008.

ANTAL SIDOR: 96 sidor, rikligt illustrerad.

PRIS: 100 kr + moms och frakt vid
beställning från www.svenskmjolk.se.

ISBN-NUMMER: 978-90-8-810974-3-7.

❘ ❙ ❚ noterat
SEMESTERSTÄNGT 
på SVFs kansli 10–24 juli 2009

Vid mycket brådskande fall kan
kontakt tas med nedanstående
personer:

Kansli- och 
förbundsfrågor:
Kanslichef
Per Carlsson
070-567 12 35

Frågor rörande 
anställda:
AVFs ordförande 
Fredrike Ritter
076-823 35 88

Frågor rörande 
företagare:
FVFs ordförande
Johanna Zwenson
070-522 04 90

Vi önskar alla en riktigt

TREVLIG SOMMAR

SvT nr 8-9-09 li2:Layout 1  09-06-12  12.44  Sida 45



46 N U M M E R  8–9 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

LÄKEMEDELSMONOGRAFI FRÅN
LÄKEMEDELSVERKET

Masivet (masitinib)
Tillståndsinnehavare: AB Science.
ATC-kod: QL01XE90.
Form, styrka: Tablett 50 mg och 150 mg.

Masivet är en tyrosinkinashämmare av -
sedd att behandla hundar med inoperabel
mastcellstumör (grad II eller III) i de fall
det konstaterats att hunden är bärare av
muterad c-kit-receptor.

SAMMANFATTNING
Masivet är en tyrosinkinashämmare
avsedd att behandla hundar med 
inoperabel mastcellstumör (grad II
eller III) i de fall det konstaterats att
hunden är bärare av muterad c-kit-
receptor. Denna tyrosinkinashämmare
verkar genom att hämma receptorn
c-kit som är involverad i cellernas 
proliferation och överlevnad, och som
uttrycks bland annat på mastceller.
Den rekommenderade startdosen
fastställdes på friska hundar genom
bestämning av högsta tolererbara dos. 

Läkemedlets effekt och säkerhet 
vid behandling av hundar med mast-
cells tumör fastställdes i en randomi -

serad och placebokontrollerad 
multicenterstudie inkluderande 202
hundar. För hundar som var bärare 
av muterat c-kit sågs en tydlig 
(p = 0,006) skillnad i tid till tumörpro-
gression (TTP) mellan den behandlade
gruppen (median 230 dagar) och 
placebogruppen (median 42 dagar).
Däremot förelåg ingen skillnad i TTP
mellan hundar som bar den omu -
terade formen av receptorn vilket
innebär att det är nödvändigt att 
fastställa c-kit-status innan behand-
lingen inleds. För närvarande finns
dock ingen kommersiellt tillgänglig
metod för att fastställa mutation hos
receptorn. En förlängning av TTP visar
att läkemedlet har förmåga att för-
dröja sjukdomsutvecklingen men det
är inte fastställt om överlevnadstiden
förlängs. 

Toleransstudier som genomförts
hos friska hundar visar att toxisk
påverkan uppstår på framför allt
gastrointestinalkanalen men även
lever, njurar och blodbildande organ. 
I fältstudien sågs biverkningar framför
allt i form av gastrointestinala stör-
ningar, trötthet och minskad aptit 
och dessa var vanligt förekommande
framför allt under de första behand-
lingsmånaderna. Antalet neutrofila
granulocyter sjönk med i genomsnitt
cirka 35 procent under behandlings-

tiden och hemolytisk anemi och njur-
svikt utvecklades hos ett mindre antal
hundar. Med anledning av de toxiska
effekter som noterats ska hundar
med tecken på störningar i lever- eller
njurfunktion samt tecken på nedsatt
funktion i blodbildande organ inte
börja behandlas och eventuell toxisk
påverkan ska noggrant bevakas under
behandlingstiden.

För personer som hanterar läke-
medlet ska det uppmärksammas att
den aktiva substansen är embryo-
toxisk och kan orsaka retning vid
kontakt med hud och ögon.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Detta är det första läkemedlet avsett
att behandla mastcellstumör hos
hund. Behandlingen har visat sig 
på tagligt kunna uppskjuta sjuk-
domens fortskridande hos hundar
som är bärare av den muterade 
formen av tyrosinkinasreceptorn c-kit.
Behandling ska inte inledas om inte 
c-kit-status fastställts eftersom effekt
inte kunnat verifieras hos hundar
med c-kit-receptor av vildtyp. Detta
innebär en påtaglig begränsning av
användbarheten eftersom endast 
20–30 procent av hundpopulationen
är bärare av muterat c-kit. 

Behandling med Masivet medför 
risk för biverkningar som kan behöva
kontrolleras med annan samtidig 
be handling men livskvaliteten synes
inte bli försämrad hos behandlade
hundar.

Cancerbehandling av hund innebär
svåra etiska avvägningar och eftersom
effekten av behandlingen i detta fall
begränsas till att uppskjuta sjukdo-
mens utveckling och är förknippad
med risker för biverkningar kan be -
handling endast anses motiverad i de
fall alla parter är väl införstådda med
behovet av kontinuerlig värdering av
nyttan för det enskilda djuret.

I de fall läkemedlet tolereras väl 
och så länge effekt påvisas bedöms
behandlingen kunna vara av värde.
Någon nytta av fortsatt behandling
vid progression har inte visats och
behandlingen ska då avbrytas.

Djursjukvårdare sökes
Veterinär Jonas Tornell söker djursjukvårdare för ett års vikariat p g a studier. 

Vi driver en hästpraktik med cirka 16–18 poliklinikpatienter/dag. Det är
bland annat hältutredningar, endoskopier, röntgenundersökningar med
mera på tävlingshästar. Djursjukvårdarna arbetar 6 timmars arbetspass
på vardagar samt stalltjänst en helg i månaden.

Djursjukvårdarutbildning, gärna med erfarenhet från hästpraktik, framför
allt med röntgen, är meriterande.

Tillträde den 1 augusti 2009 eller snarast.

Endasts skriftliga svar beaktas till någon av adresserna:

Veterinär Jonas Tornell AB, Spannarpsvägen 96, 262 95 Ängelholm
eller drtornell@yahoo.se.
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➤

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 35
24–28/8 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DENTISTRY III ADVANCED COURSE

WITH WET LAB, Halmstad. Arr: ESAVS
(European School for Advanced 
Veterinary Studies). (SVT 7/09)

26–27/8 -09. D&U-KONFERENS

(DJURHÄLSO- OCH UTFODRINGSKONFERENS),
SLU, Uppsala. Arr: Svensk Mjölk.
(SVT 6/09)

v 36
4–5/9 -09. KURSEN DEN ARBETANDE HUNDEN.
Arr: VeTABolaget. INSTÄLLD.

v37
NY 8–9/9 -09. KURS I AVTAL OCH KONTRAKT I

KLINISKA PRÖVNINGAR arrangeras i Gnesta av
Läkemedelsakademin. Info: Kia Olsson, 
kia.olsson@lakemedelsakademin.se, 
tel: 08-723 50 51, 
hemsida: www.lakemedelsakademin.se 

v 38
NY 17–18/9 -09. KURS I DJURHÄLSOARBETE

I AMS – GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER OM

KOBESÄTTNINGAR MED ROBOTMJÖLKNING

arrangeras i Skara av Svensk Mjölk.
Info: Håkan Landin, 070-350 24 82,
hakan.landin@svenskmjolk.se.
Anmälan: Ing-Britt Malmlöf, 
08-790 58 21, 
ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se 
(se annons i SVT 6/09)

18–19/9 -09. KURS I SÅRVÅRD STEG 1. 
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

v 39
23–24/9 -09. KURS I CT/DATORTOMOGRAFI

HUND OCH KATT, Göteborg. Arr: 
Blå Stjärnan Akademin. (SVT 6/09)

v 40
29–30/9 -09. KURS I KIDNEY DISEASE IN

CATS AND DOGS, Helsingborg. Arr: 
SweVet Piab AB (SPUV). (SVT 6/09)

1–2/10 -09. NKVET SYMPOSIUM ”USE AND

MISUSE OF DRUGS IN THE ATHLETIC HORSE”,
Uppsala. (SVT 7/09)

2–3/10 -09. KURS I RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 41
7/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Göteborg. Arr: Blå Stjärnan Akademin,
Hill’s Pet Nutrition Speaker Tour. 
(SVT 7/09)

8/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN

MANAGING URINARY TRACT DISEASE IN THE

DOG AND CAT”, SLU och Stockholm. 

Arr: Hill’s Pet Nutrition Speaker Tour.
(SVT 7/09)

8–9/10 -09. KURS I REPRODUKTION, HUND

OCH KATT. Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

10–11/10 -09. SMALL ANIMAL ULTRASOUND,
MODUL 3 OCH 4, Hasselfors, Sverige. 
Arr: Improve International och 
Jan F. Andersen AB/AS. (SVT 5/09)

Professor with special responsibili-
ties within Veterinary Imaging
The University of Copenhagen, Faculty 
of Life Sciences, Department of Small 
Animal Clinical Sciences wishes to ap-
point a professor with special respon-
sibilities in veterinary imaging from 1st of 
January 2010 date or as soon as possible 
thereafter. 

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

imaging.

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

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

The deadline for application is the 31st 
of August 2009 at 12.00 noon.

The Faculty of Life Sciences is one of 
Europe’s leading university environments 
in the areas of food, health, plants, 
biotechnology, natural resources, the 
environment and related academic areas. 

Our research and degree programmes are 
centred on knowledge and tools that can 
help secure a brighter future for humans, 
animals and plants. 

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

www.ku.dk

u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n
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v 42
16–17/10 -09. KURS ”RESULTATEN ÄR

TILLBAKA FRÅN LABBET – NU DÅ?” – EN KURS

I TOLKNING AV HEMATOLOGISKA OCH KLINISK-
KEMISKA PROVSVAR (hålls på engelska),
Stockholmstrakten. Arr: Swevet Piab
AB (SPUV). (SVT 2/09)

16–17/10 -09. KURS I ULTRALJUD GRUND,
SMÅDJUR. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 43
22–23/10 -09. KURS I ÖGONSJUKDOMAR,
GRUNDKURS. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

22–23/10 -09. KURS I CRACKING THE CHEST,
GÖTEBORG. Arr: SweVet Piab AB
(SPUV). (SVT 6/09)

22–23/10 -09. KURS LINEA ALBASNITT

– VAD GÖR JAG NU DÅ?, Göteborg. Arr:
SweVet Piab AB (SPUV). (SVT 6/09)

23–24/10 -09. DISEASES AND DISORDERS

OF THE FELINE URINARY SYSTEM, Göteborg.
Arr: Jamaren (alt The Swedish
Veterinary Feline Study Group) 
(SVT 5/09)

v 44
28–30/10 -09. KURS I ANESTESI STEG 2,

HUND OCH KATT. Arr: VeTAbolaget. 
(SVT 2/09)

v 45
5–6/11 -09. VETERINÄRKONGRESSEN,
Undervisningshuset, SLU, Ultuna. 
Arr: Sveriges Veterinärmedicinska 
Sällskap och Sveriges Veterinärförbund.
(SVT 16/08)

v 47
16–20/11 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DENTISTRY IV ORAL SURGERY

COURSE WITH WET LAB, Halmstad. Arr:
ESAVS (European School for Advanced
Veterinary Studies). (SVT 7/09)

20–21/11 -09. KURS I DERMATOLOGI STEG 1.
Arr: VeTAbolaget. (SVT 2/09)

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

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

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

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

INTERNATIONELLA

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

v 27
4–6/7 -09. EQUINE BACK DAYS 2009,
Wien, Österrike. (SVT 4/09)

v 28
6–17/7 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– DERMATOLOGY I WITH WORKSHOPS, Wien,
Österrike. (SVT 7/09)

8–12/7 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– DIAGNOSTIC ULTRASOUND II WITH WET LAB,
Bern, Schweiz. (SVT 7/09)

v 29
12–14/7 -09. 5TH INTERNATIONAL EQUITATION

SCIENCE CONFERENCE, Sydney, Australien.
(SVT 3/09)

➤

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Vikariat

Kalix – långtidsvikariat (dnr 06-6295/09)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 7 juli 2009 om inget annat
anges i annonsen.

Besök www.distriktsveterinarerna.se (lediga jobb) 
tisdagar jämna veckor.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se

Vill du som veterinär
arbeta med hund-
och kattfrågor?

Mer information finns på vår
webbplats

www.sjv.se
Sista ansökningsdag 10 juli 2009. 
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➤

v 30
19–23/7 -09. XIVTH INTERNATIONAL

CONGRESS ON ANIMAL HYGIENE ISAH-2009, 
Vechta, Tyskland. (SVT 3/09)

20–31/7 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– DERMATOLOGY II WITH WORKSHOPS,
Wien, Österrike. (SVT 7/09)

21–24/7 -09. 34TH ANNUAL WORLD

SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION

(WSAVA) CONGRESS 2009, Brasilien.
(SVT 3/09)

v 31
27–31/7 -09. CARDIOLOGY ADVANCED

INTENSIVE COURSE WITH WORKSHOPS,
Luxemburg. (SVT 2/09)

29/7–2/8 -09. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC: MODULE IV – EXTREMITIES,
Sittensen, Tyskland. (SVT 1/09)

v 33
10–14/8 -09. EQUINE COURSES – ADVANCED

REHABILITATION COURSE, Neustadt (Dosse),
Tyskland. (SVT 7/09)

v 34
17–21/8 -09. JUNIORKURS I NÖTKREATURS -
PRAKTIK, Skærbæk, Danmark. 
(SVT 4/09)

22–23/8 -09. RODENT AND RABBIT DENTAL

AND DIGESTIVE PROBLEMS, Viul, Norge.
(SVT 5/09)

22–26/8 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– NEUROLOGY III ADVANCED COURSE, Bern,
Schweiz. (SVT 7/09)

v 35
23–26/8 -09. 8TH INTERNATIONAL CONGRESS

OF VETERINARY VIROLOGY, Budapest,
Ungern. (SVT 2/09)

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

v 36
31/8–4/9 -09. 10TH CONGRESS OF

VETERINARY ANAESTHESIA, Glasgow, UK.
(SVT 4/09)

31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – ONCOLOGY I INTENSIVE TRANING,
Lissabon, Portugal. (SVT 7/09)

31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – ENDOSCOPY INTENSIVE COURSE

WITH WORKSHOPS, Giessen, Tyskland.
(SVT 7/09)

31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – REHABILITATION AND

PHYSIOTHERAPY OF SMALL ANIMALS II,
Wien, Österrike. (SVT 7/09)

31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – SMALL ANIMALS REPRODUCTION I 
– ESAVS & EVSSAR, Nantes, Frankrike.
(SVT 7/09)

31/8–4/9 -09. EQUINE COURSES – DENTISTRY

BASIC COURSE, Hannover, Tyskland.
(SVT 7/09)

3–6/9 -09. ETTERUTDANNINGSKURS I

GASTROSKOPI, AKUTTMEDISIN, FORDØYELSES-
SYKDOMMER, ERNÆRINGSLÆRE OCH TANNPLEIE,
Trondheim, Norge. (SVT 5/09)

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

5–9/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– NEUROLOGY I – INTENSIVE COURSE, Bern,

Schweiz. (SVT 7/09)

v 37
7–11/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– BEHAVIOURAL MEDICINE I, Luxemburg.
(SVT 7/09)

7–11/9 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– EXOTIC PETS MEDICINE & SURGERY COURSE

WITH WET LAB, Brno, Tjeckien. 
(SVT 7/09)

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

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

8–12/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – SOFT TISSUE SURGERY BASIC

COURSE WITH WORKSHOPS, Wien, 
Österrike. (SVT 7/09)

9–12/9 -09. BEVA CONGRESS 2009,
Birmingham, UK. (SVT 3/09)

9–13/9 -09. KURS I VETERINARY

CHIROPRACTIC: MODULE V, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/09)

Enköpings Djurklinik söker Klinikchef

 REGIONDJURSJUKHUSET STRÖMSHOLM  ESKILSTUNA DJURKLINIK 
 DJURKLINIKEN KÖPING  ENKÖPINGS DJURKLINIK  DJURKLINIKEN VÄSTERÅS 

 REGIONHÄSTSJUKHUSET STRÖMSHOLM  SUNDBYHOLM HÄSTKLINIK   

STIFTELSEN STRÖMSHOLM DJURSJUKVÅRD
är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska resurser 

och kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

0171 - 44 14 80

Enköpings Djurklinik är en klinik inom Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård.
Vi har funnits i drygt ett år. Verksamheten är fortfarande under expansion
och vi går nu över i en andra fas och söker nu en klinikchef som vill föra
kliniken vidare. 
Vårt krav är att du skall vara specialist inom hundens och kattens
sjukdomar. Våra förväntningar är att du är en rutinerad veterinär med både
djuret och dess ägare i fokus.
Kliniken ingår i en större arbetsgemenskap, både lokalt ihop med Vidilab och
inom koncernen, så du blir inte ensam på jobbet.

För frågor ring VD Mikael Ljungström, 070-605 14 91 eller tf klinikchef
Trine Raustein på 0171-44 14 80

Välkommen med din ansökan ställd till VD, Enköpings Djurklinik, Granitgatan
2, 749 40 ENKÖPING, senast den 3 juli.
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➤ v 38
14–18/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – CARDIOLOGY COURSE I, 
Lissabon, Portugal. (SVT 7/09)

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

v 39
22–23/9 -09. SCIENTIFIC CONFERENCE

ON ANIMAL PROTECTION AND WELFARE,

Brno, Tjeckien. (SVT 6/09)

24–26/9 -09. BRITISH VETERINARY

ASSOCIATION (BVA) CONGRESS 2009,
Cardiff, UK. (SVT 4/09)

NY 24–27/9 -09. 11TH CONGRESS OF THE

WORLD EQUINE VETERINARY ASSOCIATION

(WEVA) arrangeras i Guarujá, 
São Paulo, Brasilien. Info:
www.weva2009.com.br 

26–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE, ENUTRACO 2009,
Madrid, Spanien. (SVT 16/08) 
(OBS ändrat datum)

v 40
1–4/10 -09. SEVC SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE, Barcelona, 
Spanien. (SVT 7/09)

v 41
5/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Roskilde, Danmark. (SVT 7/09)

6/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Vejle, Danmark. (SVT 7/09)

8–17/10 -09. INTERNATIONALLY ACCREDITED

PROGRAM TO BECOME A CERTIFIED CANINE

REHABILITATION PRACTITIONER, Mallorca,
Spanien. (SVT 6/09)

9/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN MANAGING

URINARY TRACT DISEASE IN THE DOG AND CAT”,
Norges Veterinärhögskola och Olso.
(SVT 7/09)

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

v 42
14–18/10 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 1 – CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 7/09)

v 43
24–25/10 -09. KURS I SPINALKIRURGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

v 44
26–30/10 -09. ADVANCED VETERINARY STUDIES

– NEUROPATHOLOGY – INTENSIVE COURSE FOR

PATHOLOGISTS, NEUROLOGISTS AND MRT
USERS, Bern, Schweiz. (SVT 7/09)

29–30/10 -09. THE VETERINARY CONFERENCE

”STEM CELL THERAPIES – STEPS TOWARDS

CLINICAL USE”, Leipzig, Tyskland i 
anslutning till The World Conference
on Regenerative Medicine. (SVT 6/09)

v 45
4–8/11 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 2 – THORACOLUMBAR, 
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 7/09)

Professor of Companion Animal 
Internal Medicine
The University of Copenhagen, Faculty of 
Life Sciences, Department of Amall Animal 
Clinical Sciences wishes to appoint a profes-
sor of Companion Animal Internal Medicine 
from 1st February 2010 or as soon as possible 
thereafter. 

The professors duties will comprise research 
and teaching in companion animal internal 
medicine with a focus on canine and feline 
diseases and a main emphasis on the clinical 
and comparative aspects of the discipline. 

The appointee should have qualifi-
cations within two or more of the 
following areas:

or its subspecialties

pathophysiology and prevention of 
diseases

advanced therapy

translational medicine

The professor’s main tasks will be to conduct 
research, including scientific publication and 
communication, within the above academic 
field, to perform research-based teaching and 
participate in examinations. 

The Faculty of Life Sciences also requires the 
professor to develop the above academic 
field in relation to both research and 

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

In order to apply for the post, please obtain 
the complete job advertisement, available at 

The deadline for application is the 14th of 
September at 12.00 noon.

The Faculty of Life Sciences is one of Europe’s 
leading university environments in the areas 
of food, health, plants, biotechnology,  
natural resources, the environment and 
related academic areas. 

Our research and degree programmes are 
centred on knowledge and tools that can 
help secure a brighter future for humans, 
animals and plants. 

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

www.ku.dk

u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n
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v 46
8–12/11-09. XVITH CONGRESS OF WORLD

VETERINARY POULTRY ASSOCIATION (WVPA),
Marrakesh, Marocko. (SVT 4/09) 
(OBS ändrat datum) 

14–15/11 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

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

v 47
16–27/11 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – INTERNAL MEDICINE II, Utrecht,
Nederländerna. (SVT 7/09)

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

THERAPY (SMALL ANIMAL) – INTERNAL

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

NY 26–28/11 -09. BCVA (BRITISH CATTLE

VETERINARY ASSOCIATION) CONGRESS

arrangeras i Southport, England. 
Hemsida: www.bcva.org.uk, 
tel: +44 01452 740816, 
fax: +44 01452 741117, 
e-post: office@cattlevet.co.uk 

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

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

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

THERAPY (SMALL ANIMAL) – NEUROLOGOY

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

2–6/12 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON PRAC-
TICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES AND

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

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

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

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON PRAC-
TICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES AND

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

v 6
10–14/2 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON PRAC-
TICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES AND

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

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker klinikchefer
Brålanda/Högsäter – (dnr 06-6201/09)

Kalix/Piteå/Luleå – (dnr 06-6202/09)

Vännäs/Lycksele – (dnr 06-6203/09)

Vi söker veterinär med intresse för verksamhets-
utveckling och personalledning.

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 15 juli 2009 om inget annat
anges i annonsen.

Besök www.distriktsveterinarerna.se (lediga jobb) 
tisdagar jämna veckor.

Vi är ett mindre djursjukhus med fyra veterinärer, varav tre har specialist-
kompetens i hundens och kattens sjukdomar. Vi har välutrustade, rymliga
lokaler med närhet till naturen och Linköpings centrum. Vi bedriver kvalifi-
cerad djursjukvård med patienter från Linköping och hela södra Öster-
götland. Våra patienter är huvudsakligen hundar och katter samt en del
mindre smådjur. Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling av perso-
nalen och på förbättrad service till våra kunder. 

Vi söker nu en veterinär för en tillsvidareanställning med start under
hösten 2009, efter överenskommelse. Erfarenhet av smådjurssjukvård är
önskvärd, men inget krav. Heltid eller deltid enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stor chans att vidareutveckla
ditt eget intresseområde. Vi är godkänd utbildningsplats för specialist-
kompetens i hundens och kattens sjukdomar. Du får också en plats i ett
glatt gäng med god sammanhållning!

Mer information om oss finns på vår hemsida www.djursjukhuset.info.
Vid frågor kontakta Christer Nygren, tel 013-212510.

Välkommen med din ansökan snarast till: 
info@djursjukhuset.info 

eller

Djursjukhuset
Jägarvallsvägen 2
584 22 Linköping

KLINIKVETERINÄR 
sökes till Djursjukhuset Jägarvallen i Linköping
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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 0768-23 35 88  

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 0703-97 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 0706-68 77 16

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

LENA MALMGREN

THOMAS MANSKE

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

FÖR ETT ANTAL ÅR SEDAN hade jag förmånen att arbeta i Helsing borg
på Regiondjursjukhusets hästavdelning. En kulen fredagkväll ringde
telefonen vid 23-tiden mitt bland kolikpatienter och sårskador. Det
visade sig att polisen fått problem med en häst. ”Vi behöver hjälp,
hmm, med att lasta av en häst. Hmm, den låter aggressiv.” Tänk att så
fort det ringer någon som inte har ett sjukt djur blir man helt plötsligt
såååå serviceinriktad. ”Självklart hjälper vi till med detta – se bara till
att den kommer hit”, svarade jag.

EN KVART SENARE svängde det in två bilar på parkeringen. Först en
sliten lastbil av äldre årsmodell behäftad med ett rostigt hästskåp och
bakom en polisbil med blåljusen på. Ur lastbilen hoppade två medel -
ålders, inte allt för välklädda, zigenare (på den här tiden var romer
okända och zigenare var ett beskrivande ord, inte en värdering) och ur
polisbilen ett par unga konstaplar, varav den ene troligen var den buttre
från telefonsamtalet. ”Ja, så var det ju den där farliga hästen”, frågade
jag och tittade på zigenarmännen som såg helt oförstående ut. 

Polismannen tog till orda och muttrade att ”de är finnpajsare
som inte pratar svenska”. Sedan försökte han genom att vråla och
veva med armarna få zigenarna att öppna transporten. De såg
oförstående på honom och även om de inte förstod exakt vad han
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sa hade de uppenbarligen något hum om de svenska kraft -
ordens betydelse. 

INNE I TRANSPORTEN stod ”den farliga hästen” som gnäggade
glatt när han fick se skaran av folk utanför bilen. Jag kände
mig inte särskilt orolig när jag gick in och lossade den sexåriga
lilla travarvalacken som formligen badade i hö. Och poliserna
såg imponerade ut. 

När hästen klev ner på lämmen hördes ett klirrande ljud.
Zigenargubbarna tittade oroligt på varandra och när pållen
väl kommit av smet poliskonstaplarna snabbt in och började
rota i höet. ”Jag sa ju att det klirrade när de körde över väg-
bulan”, sa den ene konstapeln och höll triumferande upp en
literbutelj rysk vodka.

EFTERSOM DET NU måste hållas förhör med tolk och bevis-
material samlas in, ville polisen lämna kvar hästen på djur-
sjukhuset. ”Den blir inte kvar här så vitt inte polisen garan -
terar ersättning för uppehället”, deklarerade jag och tänkte för
mig själv hur stolt min ekonomiskt sinnade chef skulle ha
varit om han hade lyssnat. Och så blev det.

PÅ SÖNDAG eftermiddag ringde det från polisen. Det visade
sig att man i höet framför hästen hittat en bit över 600 flas-
kor sprit. Via tolken hade gärningsmännen uppgett att de
skulle starta hästen i travlopp men i besvikelsen över att den
blev veterinärstruken för hälta beslutade de att göra pengar på
annat sätt. 

En kort stund senare ringde klockan i receptionen och
utanför stod de två smugglarna. De såg inte allt för bedrövade
ut och jag gjorde med gester klart för dem att möta upp på
baksidan av djursjukhuset där hästen stod. Männen gick 
mot utgången och samtidigt vände sig den korte tjocke och
frågade lite oroligt på klingande vacker finlandssvenska ”Han
har väl ätit bra?” ”Kan ni svenska”, utbrast jag. ”Nja, inte han

men jag kan – men det behöver man väl inte skylta med”,
sade den korte tjocke. 

JAG SKICKADE UPP min unga kvinnliga medarbetare
för att släppa ut hästen till männen. Efter en kort
stund kom hon tillbaka lite rödblommig i ansiktet
efter att ha sprungit från stallet. ”Gick det bra”, frå-
gade jag. ”Ingen aning, jag vågade inte stanna med de
där gangstrarna, så jag öppnade och gick.” 

Nu tog ändå fördomarna överhanden så jag utbrast
”Har du lämnat öppet och gått därifrån – de har ju en
hel lastbil.” Med klappande hjärta sprang jag snabbt till

stallet. Bilen var borta, men inget annat. Och vad värre
var, inte heller hästen. Min medhjälpare meddelade att
”det krånglade nog med luckan”. 

I ett sådant läge får man väl ändå tro att de hämtar häs-
ten när bilen är reparerad. 

EFTER EN LEDIG måndag kom jag tillbaka till en bister chef
som undrade hur länge smugglarhästen skulle bli kvar. Efter
ett samtal med den buttre konstapeln insåg jag att polisen nu
inte hade något ansvar för hästen. De två misstänkta smugg-
larnas identiteter kunde inte heller lämnas ut hur som helst.
Men tänk en sådan lättnad att det var en travhäst det rörde
sig om. Genom identifiering av frysmärkningen kunde man
konstatera att hästens ägdes av en herr Lindeman i Kisa vars
telefonnummer dessutom STC kunde lämna ut. Följande
samtal utspelades ett par minuter senare.

”Hallå” (hörs med finlandssvensk accent).
”Är det herr Lindeman?”
”Vad gäller det” (ville nog behålla sin anonymitet ett tag till).
”Detta är Bengt Johansson på Regiondjursjukhuset i
Helsingborg. Vi har en häst här som lär vara er, den heter
Quick Lace” (helt fel upplägg).
”Den är inte min.”
”Men ni står som ägare till hästen hos STC.”
”Jag sålde den förra veckan.”
”Vem sålde ni den till?”
”Jag vet inte, jag fick kontant betalt.”
”Men vänta lite – hästen är inte skadad och det kommer inte
att kosta något bara ni hämtar den” (nu skulle nog inte che-
fen bli så nöjd).
Tyst en lång stund.
”Jag kanske vet vem som köpte hästen – ring imorgon.” 

TVÅ VECKOR SENARE kom smugglarna med familjer i tre
bilar med ett släp (lastbilen var nog inte reparerad).
”Och det kostar inget som ni lovat?” sade den korte tjocke.
”Bara ta hästen och åk”, suckade jag och fick en svart blick av
chefen.

(OBS – alla namn i berättelsen utom mitt eget är fingerade.)

BENGT JOHANSSON

❘ ❙❚ kåseri
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ILL: KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON
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UTGIVNINGSDAGAR SENASTE DAG FÖR
2009 ANNONSMATERIAL

1 20 JANUARI 22 DECEMBER -08
2 10 FEBRUARI 20 JANUARI

3 3 MARS 10 FEBRUARI

4 24 MARS 3 MARS

5 21 APRIL 24 MARS

6 12 MAJ 17 APRIL

7 2 JUNI 11 MAJ

8–9 24 JUNI 2 JUNI

10 11 AUGUSTI 21 JULI

11 1 SEPTEMBER 11 AUGUSTI

12 22 SEPTEMBER 1 SEPTEMBER

13 13 OKTOBER 22 SEPTEMBER

14 3 NOVEMBER 13 OKTOBER

15 24 NOVEMBER 3 NOVEMBER

16 15 DECEMBER 24 NOVEMBER

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

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2009
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

SPECIALISTKOMPETENS

PERSONNOTISER

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

• Nanna Åkerlund Denneberg, onkologi

Födelsedagar i juli 2009

ULF ERICSON, Brålanda, 50 år 
den 1/7
MAGDALENA JOHANSSON, Jönköping, 
60 år den 1/7
ANNIKA GRANSTRÖM, Uppsala, 60 år 
den 2/7
JAN ELMÉR, Eksjö, 70 år den 5/7
JAN AROSENIUS, Kullavik, 60 år 
den 6/7
HARALD JUTTERSTRÖM, Alfta, 75 år 
den 6/7
LENNART PERSSON, Visby, 70 år 
den 11/7
PER NORSTRÖM, Kumla, 60 år 
den 17/7
K G LINDERHOLM, Bromma, 85 år 
den 25/7
PER OLOF NILSSON, Karlshamn, 80 år
den 28/7
LARS RENSTRÖM, Bengtsfors, 80 år 
den 28/7
TORBJÖRN KETTISEN, Tvååker, 60 år 
den 30/7
MARGOT GILLNER, Bromma, 75 år 
den 31/7

Födelsedagar i augusti 2009

ANDERS NORÉN, Strömsholm, 60 år 
den 3/8
ANDERS LIEDSTRAND, Laholm, 50 år 
den 5/8
JOAKIM HOLMDAHL, Marbäck, 50 år 
den 11/8
ADNAN HADZIABDIC, Vänersborg, 50 år
den 11/8
PIA WESTIN, Bergby, 50 år den 14/8
TORBJÖRN STÅLHANDSKE, Rydebäck, 
70 år den 18/8
BENEDICTA MOLANDER, Lund, 50 år 
den 20/8
NONGIT WIDMARK, Lidingö, 60 år 
den 21/8
GÖRAN STRID, Gärsnäs, 60 år den 21/8
MÄRTA HABY, Säffle, 60 år den 21/8
ANDERS AVENÄS, Härnösand, 60 år 
den 22/8
OLOF I R ANDERSSON, Söderhamn, 
80 år den 26/8
LENNART BÄCKSTRÖM, Skara, 75 år 
den 27/8
BENGT ELLSTRÖM, Skillingaryd, 60 år
den 31/8

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

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 10 april t o m den 28 maj 2009 utfärdat svensk veteri-
närlegitimation för nedanstående personer:

• Jessica Astermark
• Karin Edström
• Alke Karen Enderle
• Shahrzad Esmaeili
• Ida Isaksson
• Susanne Jensen
• Eleonora Johannesson
• Malin Larsson
• Denise Laskowski
• Jenny Lindbom
• Sandra Lindstrand

• Lavinia Ruxandra Mavromati
• Francesca Parasiliti
• Matthias Schädlich
• Silje Sigerstad
• Nathalie Sjögren
• Bolette Skive
• Cecilia Staf
• Emma Svedenås
• Toril Torske
• László Tóth
• Anneli Åman

“Yes, yes, yes, you have to go to school to 
become a vet – for years and years and years!”
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