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FVF tre år

FVF (FÖRETAGANDE VETERINÄRERS FÖRENING) skapades när vete ri närför -
bundets nya organisation sjösattes 2006. Med glädje och energi ledde vår
första ordförande Evamari Lewin oss andra i styrelsen, Inger Backlund,
Anne Brunberg och undertecknad, in i det nya. Vår förbundsordförande
Karin Östensson och kansliet med Per Carlsson och Marianne Lundquist i
spetsen har också varit till oumbärlig hjälp i utvecklandet av FVF. Den efter-
följande styrelsen där även Johanna Zwenson och Björn Lindevall tillkom-
mit har fortsatt arbetet.

FVF har dels fokuserat på lobbying, dels på ökad kunskap hos med -
lemmarna genom rådgivning och nätverkande. Samarbetet med Företagarna
erbjuder både bättre nätverksmöjligheter och företagarrådgivning. Lobbying
utgörs av remissvar och aktivt utnyttjande av yttranderätten vid SVFs sty-
relse möten så att kunskapen kring företagarfrågor sprids. Genom kontakter
med AVFs (Anställda Veterinärers Förenings) ordförande har FVF bidragit
till ökad förståelse för företagarens arbetsuppgifter och synvinkel.  

Om kårens inflytande ska kunna vara betydande bör det växande antalet
företagande veterinärer stanna inom SVF. FVFs medlemsantal är än så länge
en femtedel av AVFs. Bara hälften av våra medlemmar är arbetsgivare varav
tyvärr endast ett femtontal har anställda veterinärer.  

Allt fler kliniker och djursjukhus drivs av andra än veterinärer och ofta på
god grund för företagens bästa. I branschstyrelsen är veterinärer nu i själv-
vald minoritet. På SLU har vi mindre inflytande än vi hade som egen
högskola. I ökande är istället antalet veterinära egenföretagare och konsul-
ter. Alltför ofta hörs: ”jag vill inte att företaget växer – det ger bara problem”.
Resultatet blir att antalet lediga anställningstrygga jobb inte ökar i högsta
möjliga takt i delar av landet. Framför allt unga veterinärer kan då tvingas
in i företagarlivets otrygghet. Ett annat resultat är att kåren förlorar infly-
tande i samhället.

SVF vill höja veterinärkårens anseende som därmed skulle få mer infly-
tande. Personer som får förtroendet att leda andra får inflytande. Veterinärer
som goda chefer/företagare blir ambassadörer för hela vår kår. En av de tyd-
liga strategierna bör därför vara, för alla delar av SVF, att öka antalet veteri-
närer som vill ta den rollen. För att nå dit måste den status som företagsut-
vecklare och intresserade ledare med personalansvar har inom kåren höjas.
Nödvändig träning och kurser i ledarskap samt stöd vid misstag borde ses
som lika viktiga som de gör inom veterinärmedicinen.

Undertecknad övergick för sex år sedan till att på heltid leda och utveckla
så att andra får chans att växa. Jag hade då arbetat kliniskt i 24 år. Kolleger
frågar nu om jag inte saknar jobbet som veterinär. Jag betraktas nog bland
många kolleger också som mindre etisk sedan jag lämnat 
mitt ”kall” för att istället driva mitt företag. Men jag har 
haft tre mycket roliga och lärorika år i FVFs styrelse. Det 
har inte handlat om diagnoser och behandlingar men gjort 
mig till en bättre företagare. Tack!

LENNART GRANSTRÖM

avgående ordförande i FVF
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Citat

Tröstlös väntan vid arbetsskada 

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

”Stångad av ko 06-07-28. Revbens frak -
turer. Kraftig hörselnedsättning. Över -
gående försämrad syn. Ordinerad vila”.

Varje år drabbas ett antal veterinä-
rer av allvarliga skador i arbetet.
Raderna ovan gäller distriktsveterinär

Anders Avenäs, Härnösand. Han tog
kontakt med veterinärtidningen för
att berätta om vilka konsekvenser en
arbetsolycka kan få och den hopplöst
långdragna process som rullar igång
när skadan ska regleras.

Jakt och fiske är Anders stora passion, men hörselskadan
har påtagligt försämrat Anders möjligheter att jaga.
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INLEDNINGEN ÄR HÄMTAD ur det medicinska
underlaget från Försäkringskassan. Det låter
onekligen dramatiskt. Hur gick det till?

– Jag skulle behandla en kalvförlamningsko i
lösdrift. Jag undersökte kon som låg i båset och
konstaterade att hon även hade ett inflammerat
juver och behövde behandlas för det också. Jag
gick och hämtade det jag behövde till behand-
lingen. När jag kom tillbaka, med droppåsen i
ena handen och medicinflaskan i den andra,
stod det en ko i gången. De brukar flytta på sig,
men den här var inte normal. Den gick till
attack och benkammen på huvudet träffade
mitt på min hakspets och mulen i bröstet. Jag
flög baklänges i en båge och hamnade med
huvudet en decimeter från kanten på gödsel-
rännan. Där hade jag änglavakt, berättar
Anders.

HAN LÅG MEDVETSLÖS en kort stund och var
ganska dimmig när han reste sig. Trots detta
behandlade han färdigt kon och i något sorts
chocktillstånd körde han mot allt förnuft vidare
till nästa ställe.  

Dagen efter olyckan var Anders riktigt dålig.
Han mådde illa, såg dubbelt och hörde knap-
past någonting på vänster öra. Han låg hela
dagen. Dubbelseendet gjorde att han beslöt att
uppsöka läkare dagen därpå. Denna konstate-
rade att Anders fått flera revbensfrakturer,
hjärnskakning och en kraftig hörselnedsätt-
ning. Att Anders blev ordentligt mörbultad
och hade ont i nacken efter att ha landat på
ryggen på ett betonggolv behöver kanske inte
tilläggas. Olyckan inträffade den 28 juli, han
blev sjukskriven till den 20 augusti vilket sedan
förlängdes till 3 september. 

– Dubbelseendet försvann ganska snart och
revbenen läkte. Men värken, den försämrade
rörligheten i nacken och den nedsatta hörseln
är konstant, berättar Anders med en lång suck. 

ANDERS ÅTERGICK i arbete efter sjukskriv-
nings tiden. Den så smått påbörjade pappers -
exercisen tog nu rejäl fart och under de snart
tre år som gått sedan skadan anmäldes har
högen med brev blivit rätt stor. Kraven från
AFA, det gemensamma bolaget för avtalsför-
säkringar, på nya undersökningar hos nya spe-
cialister duggade tätt. 

– Jag har nog varit på ett tiotal utredningar,
såväl i Härnösand som i Sundsvall, gällande
hörseln. Den första gjordes av en specialist på
kirurgkliniken för käkkirurgi och öron, i
Härnösand. Det var en omfattande undersök-
ning med såväl röntgen som CT. Men allt blir
ifrågasatt. Det är precis som om de tror att jag
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❘ ❙❚ reportage

ANDERS AVENÄS är född 1949. På frågan
var han kommer ifrån är svaret Sverige. Han
har påbrå från hela landet och har bott och
arbetat från norr till söder. Innan han gick i
sin fars fotspår och blev veterinär utbildade
han sig till porträtt- och reklamfotograf hos
legendaren Christer Strömholm. Efter veteri-
närexamen har Anders haft hela Norrland
som arbetsfält, numera som distriktsveterinär 
i Sundsvall och Nyland. Han är gift med
Anneli, som kommer från Härnösand, och
paret har två utflugna söner som är 21 och
25 år gamla. Anders fritidsintressen är fram-
förallt jakt och fiske, men han ägnar sig även
gärna åt lite knivslöjd och vedhuggning på
torpet utanför Härnösand.

”Det här är pärmen med
alla papper angående min
arbetsolycka.” Anders visar
läkarut låtanden, brev till
och från AFA med mera.
Ärendet har bollats fram
och tillbaka i snart tre år.
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sitter och manipulerar knapparna under hör -
selundersökningen så att det ska se ut som en
skada, berättar Anders. 

En av de läkare som utrett Anders i Härnö -
sand har engagerat sig och har uppmanat
Anders att komma tillbaka för ytterligare en
undersökning. Man har nämligen fått en helt
ny utrustning på kliniken där som registrerar
signaler i hjärnan utan att patienten själv agerar.

– Resultatet går i alla fall inte att ifrågasätta,
kommenterar Anders. 

MEN ÄVEN OM det konstateras att hörselned-
sättningen finns, så ska den också knytas sam-
man med den olyckshändelse som inträffade i
arbetet. Att Anders hör sämre efter olyckan är
en sak, men hur bra hörde han egentligen innan?

– Det är som att stå åtalad. Jag ska bevisa att
jag hörde bra före olyckan och mitt stora jakt -
intresse har självklart tagits upp som en faktor
som kunnat påverka hörseln. Att jag över en
dag skulle bli så gott som döv på ena örat på
grund av jakten är långsökt, speciellt som ska-

dan är på vänster öra och jag är högerskytt, sva-
rar Anders.

I ”AVTAL OM ERSÄTTNING vid personskada”,
PSA, som gäller för statsanställda (motsvarande
avtal finns även för den privata sektorn) står
det så här i definitionen av arbetsskada 2 §
”…En arbetsskada anses ha uppkommit om
övervägande skäl talar för det. Med arbetsskada
avses i avtalet: Arbetsolycksfall. Skada som en
arbetstagare har ådragit sig till följd av olycks-
fall i arbetet”. Längre fram i avtalet under 8 §
”Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av
bestående art” nämns när ersättning tidigast
kan betalas ut. ”Ersättning lämnas när det
fysiska och psykiska lidandet kan förutses bli
bestående för framtiden, dock tidigast då den
akuta sjukdomstiden upphört.”  

För Anders har den akuta sjukdomstiden
upphört för länge sedan. Efter ett par veckors
sjukskrivning började han trots smärtorna i
nacken jobba heltid som vanligt. Fysiskt blir
han påmind om den ilskna kon varenda dag. 
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Den nedsatta hörseln påverkar inte så negativt i arbetet, men bilkörningen har blivit påfrestande för Anders på grund av skadan i nacken.
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– Hittills har jag aldrig avstått från att utföra
någon arbetsuppgift på grund av sviterna från
olyckan. Jag har ständig värk i nacken och får
ofta ta tabletter för att kunna sova. Det är
framför allt vid kalvningar som jag har pro-
blem med arbetsställningen och att jag är orör-
lig i nacken. Även bilkörningen kan vara
påfrestande. 

– Den stora skadan är hörselnedsättningen.
I arbetet klarar jag det genom att vända rätt öra
till när jag pratar med folk. I det privata livet är
det en katastrof. Jakt är min stora passion, men
jag hör inte när djuren kommer. Att sitta på
pass är ganska värdelöst numera. Att min fru
blir irriterad över att jag inte hör vad hon säger
är lättare att stå ut med, säger Anders med
glimten i ögat. 

FÖRUTOM DE FYSISKA och sociala konsekven-
serna av olyckan, har självklart även Anders
ekonomi påverkats. Han har fått ersättning
från AFA för inkomstförlust under sjukskriv-
ningstiden. Någon övrig ersättning har han
ännu inte sett till med hänvisning till ”ytterli-
gare utredning” (brev från AFA daterat 2008-
10-09). 

– Jag har försökt att lägga läkarbesök till och
från jobbet eller få dem på lämpligt sätt mellan
olika förrättningar, men ändå har det blivit
kännbart ekonomiskt. Det är svårt att exakt
säga hur mycket eftersom vi distriktsveterinärer
har en provisionsbaserad inkomst. 

– Också sjukgymnastik, kiropraktik och
akupunktur som jag provat ett par gånger som
sista halmstrå, och för övrigt betalt själv, tar tid
i anspråk även om jag försöker planera så att
det inte påverkar arbetet alltför mycket. 

DET HÄR ÄR SAKER som orsakar inkomstbort-
fall, men det Anders allra helst vill ha ut av sin
arbetsskadeförsäkring är ett hörselinplantat.
Och det kostar pengar.

– Det är ett hjälpmedel som ska täckas av
arbetsskadeförsäkringen vad jag förstår. Men
hittills är det ju inte konstaterat att jag hör
dåligt på grund av olycksfallet i arbetet, kom-
menterar Anders. 

När det gäller den frivilliga olycksfallsförsäk-
ring som han tecknat genom veterinärförbun-
dets försäkringsmäklare Max Matthiessen AB
har det inte heller hänt särskilt mycket, eller
rättare sagt ingenting. 

Veterinärtidningen ringde upp Fredrik Jansen
på Max Mattiessen AB för att höra hur lång
handläggningstiden normalt sett brukar vara.
Han svarar att han inte kan lämna uppgifter
om en speciell person, men att två och ett halvt
år låter väldigt mycket och han lovar omedel-
bart att se över Anders fall. Han säger också att
det är vanligt, men ingen regel, att försäkrings-
bolaget väntar in beslut från AFA innan man
betalar ut ersättning. När Anders själv har varit
i kontakt med Max Matthissen AB har han fått
till svar att man inväntar beslut från AFA.

– Varje försäkringsbolag har sin egen skade-
reglering även om man följer samma tariffer
inom branschen när det till exempel gäller
ersättning för invaliditet. Kostnadsersättning
kan man bara få från ett håll, i övrigt betalas
ersättningarna ut oberoende av varandra, kom-
menterar Fredrik Jansen. 

Ingår hjälpmedel i den gruppolycksfallsför-
säkring som veterinärförbundet tecknat via ert
bolag?

– Ja, hjälpmedel kan ingå.  

TILLBAKA TILL ANDERS. Efter att ha haft en
ganska lugn förmiddag med innetjänst i
Nyland är det dags för lunch och sedan vidare
till Härnösand för vaccination av 30 hästar på
ridskolan. 

Innan avfärd blir det lunch på Dannero.  
– Kanske borde man slänga in en slant på

hästar istället, det verkar vara större vinstchans
där än att få den ersättning man har rätt till,
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a) Dokumentation är A och O, till exempel tidpunkt, händelseförlopp,
plats och vittnen. Detta gäller även om skadan först inte verkar vara så all-
varlig. 

b) Skadeanmälan. Den skadade ska alltid kontakta arbetsledningen/
arbetsgivaren som är skyldig att göra skadeanmälan till Försäkrings kassan.
Skyddsombudet ska medverka.

Gör samtidigt anmälan till TFA (Trygghets försäkring vid arbetsskada, 
privat anställda) TFA-KL (anställda vid kommuner och landsting) eller PSA
(Avtal om ersättning vid personskada, statligt anställda). Den skadade,
arbetsgivaren och skyddsombudet ska skriva under skadeanmälan.

AFA är den gemensamma organisationen för arbetsmarknadens avtals-
försäkringar. 

OM DU RÅKAR UT FÖR ETT OLYCKSFALL I ARBETET
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”Vann du något…?” Anders
brukar äta lunch på Dannero.
Spel tillhör dock inte hans 
intressen även om han skäm-
tar om att det kanske är
större möjlighet att vinna på
hästar än att få ersättning
från en försäkring.

Fotnot
Kon som stångade Anders gick vid ett senare tillfälle
till angrepp mot en av Anders kolleger. Han var dock
varnad innan och på sin vakt. Efter denna händelse
avlivades den ilskna kon.  

säger han lite skämtsamt när han upptäcker att
det råkar vara lunchtrav där just idag.  

Han är rejält besviken och trött på hand-
läggningstiden hos AFA och känslan av att vara
utsatt för någon sorts utmattningsmetod tills
han inte orkar skriva fler brev och inte orkar gå
igenom fler utredningar. Anders skulle också
gärna ha sett lite större intresse både från sin
arbetsgivare och sitt eget fackförbund. 

– Jag är ganska säker på att allt gått betydligt
snabbare om jag tillhört LO-kollektivet, säger
Anders och fortsätter: 

– Jag har jobbat ganska länge och har stabil

ekonomi och social trygghet som gör att jag
klarar av att vänta och i sämsta fall får bekosta
mitt hörselinplantat själv, men det finns många
kolleger som kanske är yngre eller mer sårbara
ekonomiskt. Det är den främsta anledningen
till att jag kontaktade veterinärtidningen för att
lyfta fram den här frågan.  ■
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Episklerit och sklerit är två relativt
ovanliga ögonsjukdomar hos hund.
Artikeln redovisar en litteraturstudie
rörande de primära formerna av
sjukdomarna, och två aktuella fall-
beskrivningar ges. De olika behand-
lingsmetoder som normalt används
tas vidare upp. I artikeln diskuteras
även fördelar och nackdelar med
vävnadsprovtagning samt hur tid-
punkten för insatt behandling kan
påverka provsvaret.

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

INLEDNING
Episklerit och sklerit är två relativt ovan-
liga ögonsjukdomar hos hund. De utgår
från episkleran och skleran och kan i en
del fall kräva livslång behandling. Under
2008 behandlades två hundar med dessa
diagnoser på Djursjukhuset i Karlstad.
Den ena remitterades med misstanke
om tumörförändringar i ögat. Båda
patien terna har kunnat följas under lång
tid. Eftersom detta är en sjukdom som
är svår att diagnostisera finns troligen ett
stort antal fall som aldrig uppdagas.
Syftet med artikeln är att uppmärk -
samma de primära formerna av sklerit
och episklerit. 

SKLERAS ANATOMI OCH FUNKTION
Sklera (senhinnan) är ett bindvävslager
som sträcker sig från limbus hela vägen

runt bulben. Limbus, som går längs
kan ten på kornea (hornhinnan), är av -
gränsningen mellan sklera och kornea
(11). Sklera täcker ca 80 procent av ögat
hos domesticerade djur. Den skyddar
ögat och hjälper det hålla sin runda
form samtidigt som den fungerar som
ankare för ögonmusklerna, den bulbära
konjunktivan och synnerven (5).

Området där synnerven passerar in
genom sklera kallas lamina cribrosa.

Sklera har tre lager som utifrån räknat
kallas episklera, sklera proper och lamina
fuscia (11) (Figur 1).

Episklera är ett tunt lager av kollagen
och är bäst utvecklad mellan limbus och
infästningen av ögonmusklerna (11).
Episklera är rikt kärlförsörjd och fäster
Tenons kapsel mot sklera proper. Vid
limbus blir vävnaden tjockare och går
ihop med Tenons kapsel och bindväv
från bulbär konjunktiva (13).

FIGUR 1. Principskiss över skleras och episkleras anatomi.

➤

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  7 • 2009 11

granskad artikel

❘ ❙❚ vetenskap

Episklerit och sklerit hos hund

ANNA BÄCKSTRÖM, leg veterinär*
Handledare: Inger Linderoth, chefveterinär Djursjukhuset i Karlstad, 

specialist i hunden och kattens sjukdomar.

SvT nr 7-09 final:Layout 1  09-05-25  09.38  Sida 11



Sklera proper är uppbyggd av elastiska
fibrer sammanflätade med kollagen,
fibrocyter och melanocyter. Sklera pro-
per kallas ibland skleras stroma och
utgör den största delen av skleran (13).

Lamina fuscia är övergången mellan
sklera och uveas yttre lager. Lamina
fuscia består av kollagenbuntar som
blandas med vävnad från choroidea och
ciliarkroppen (13). Lamina fuscia är brun
på grund av närliggande supra choroidalt
pigment (11).

Färgen på sklera är normalt vit men
vid de områden där den är som tunnast
övergår den i en blå nyans. Sklera hos
hund är normalt tunnast vid ekvatorn
(11). Där passerar artärer, vener och
ner ver sklera på väg till och från uvea
(5).

I limbusområdet finns ett nätverk av
blodkärl. Intrasklerala plexus (ISP) tar
emot kammarvätska som filtreras ut från
främre kammarvinkeln. Intra sklerala
plexus förenas med kärl från det episkle-
rala nätverket och har viss anknytning
till det choroidala venösa systemet. Hos
hund ligger ISP mitt i skleras djup (11).
Den täta kärlförsörjningen gör att lim-
busområdet ofta är påverkat vid inflam-
mation i sklera och episklera (5).

PATOFYSIOLOGI
Inflammation i sklera och episklera kan
delas upp i två grupper – primär och
sekundär. Till de primära formerna av
episklerit räknas fokal/diffus episklerit
och nodulär granulomatös episklerit
(NGE). Vid sekundär sklerit och epi -
sklerit har en annan extraokulär eller
intraokulär sjukdom, såsom glaukom,
panoftalmit och trauma, utlöst inflam-
mationen (5, 11). Bland dessa inflamma-
toriska tillstånd är de primära formerna
av episklerit dominerande (1, 5).

Fokal/diffus episklerit
Fokal/diffus episklerit kan vara både
uni- och bilateral (5). I de flesta fall är
inflammationen kraftigast vid episklera
från kaudalt om limbus till kranialt om
de extraokulära muskelinfästningarna
(4). Amerikansk cocker spaniel tillsam-
mans med golden retriever är överrepre-
senterade i undersökningar om episkle-
rit (4). I en undersökning från USA var
sex av 19 hundar med episklerit av rasen

cocker spaniel och det fanns ingen signi-
fikant skillnad mellan ålder och kön (2).
I artiklar från humansjukvården ses inte
någon skillnad i incidensen mellan män
och kvinnor. Åldern då sjukdomen
debu terar varierar dock mellan könen
(9, 16).

Nodulär granulomatös episklerit
Nodulär granulomatös episklerit är ofta
bilateral och drabbar framför allt collie-
raser (10, 13). I en artikel undersöktes
19 hundar som remitterats för NGE.
Alla var av collieras och hade bilaterala
symtom (10). Därför finns anledning
att misstänka denna variant av episklerit
om en hund av collietyp uppvisar sym-
tom. Vid bilaterala temporala föränd-
ringar hos hundar av collieras kan sym-
tomen klassas som patognomona för
sjukdomen (5).

Sklerit
Sklerit är en mer allvarlig och djupgående
inflammation i sklera som kan inducera
uveit och ge synnedsättning. Den delas
upp i nekrotiserande och icke-nekrotise-
rande granulomatös sklerit (7, 16).

ETIOLOGI
Vid primär episklerit, NGE och sklerit
är etiologin okänd (4). De klassas dock
som immunmedierade sjukdomar dels
på grund av att man inte hittat något
etiologiskt agens, men också beroende
på att de framgångsrika behandlingar
som finns framför allt utgörs av immun-
supprimerande läkemedel (2).

SYMTOM
Fokal/diffus episklerit
Vid fokal/diffus episklerit ses en ökad
kärlteckning och svullnad vid limbus
som endera kan vara diffus över ett större
område eller begränsad till ett mindre
område. Ofta föreligger inflammation i
både episklera och konjunktiva. I vissa
fall är kornea påverkad och det kan då
finnas olika grader av korneaödem och
ibland även kärlinväxt (3, 7, 12). Ibland
ser man lipid- och mineralinlagringar i
kornea (5) (Figur 2).

Nodulär granulomatös episklerit
Vid NGE finns temporalt en eller 
flera rosafärgade förhöjda corneolimbala
mas sor. Massorna kan vara upp till en
cm långa och är ofta eliptiskt formade. I
många fall är tredje ögonlocket svullet
och något framfallet. Övriga delar av
konjunktiva betraktas som milt hyper -
emisk (2, 5, 16) (Figur 3 och 4).

Både djur och människor beskrivs
vara relativt obesvärade av symtomen
vid primär episklerit (2, 8, 12, 15).

Sklerit
Kliniskt kan sklerit initialt påminna om
fokal/diffus episklerit. Ofta är symtomen
kraftigare och då skleriten sprider sig 
till de närliggande vävnaderna kan man
stund tals se keratit samt främre och
bakre uveit. När skleriten utvecklats får
hunden smärtor i ögat, kraftig epifora
och blir ljusskygg (3, 4). Kliniskt kan
det vara svårt att skilja nekrotiserande
och icke-nekrotiserande sklerit från
varandra (3, 5) (Figur 5).

DIAGNOSTIK
För att kunna ställa rätt diagnos och
skilja de olika formerna av primär epi -
sklerit och sklerit från varandra måste den
kliniska bilden kombineras med biop -
sier från de förändrade områdena (6).

Histologi, fokal/diffus episklerit
Vid fokal/diffus episklerit ses en granu-
lomatöst inflammatorisk cellpopulation
som domineras av makrofager, lymfo -
cyter, varierande mängd av plasmaceller
och förtjockat kollagen som är på väg att
brytas ner. Ibland är kollagenet omgivet
av inflammatoriska celler. Neutrofiler
har påvisats i enstaka fall (4).

FIGUR 2. Höger öga med diffus episklerit
hos en 13 år gammal cocker spaniel (12).
Publicerat med tillstånd från Bruce Grahn,
University of Saskatchewan, Kanada.
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Histologi, nodulär granulomatös
episklerit
Vid NGE ses också en granulomatös
inflammatorisk cellpopulation men då
domineras det inflammatioriska svaret i
episklera och kornea av histiocyter och
lymfocyter (10).

Histologi, sklerit
Även vid sklerit ses en granulomatöst
inflammatorisk cellpopulation. Vid icke-
nekrotiserande sklerit finns inga tecken
på nekros av skleralt kollagen. Vid
nekro tiserande sklerit finns nekrotiserat
kollagen tillsammans med de övriga
inflammatoriska cellerna (1, 4, 5). I de
fall där inflammationen infiltrerat hela
skleras tjocklek kan de inflammatoriska
cellerna helt ha ersatt den normala väv-
naden (4).

BEHANDLING
Fokal/diffus episklerit
Förstahandsvalet av behandling vid
denna diagnos är lokal behandling med
enprocentig prednisolonacetat eller 0,1
procentig dexametasonsodiumfosfat (5).
I en artikel från Kanada behandlades 24
hundar med episklerit (fokal/diffus och
NGE) med dessa läkemedel. Behand -
lingen inleddes med ögondroppar fyra
gånger per dag och inom fyra till åtta
veckor var de kliniska symtomen av -
läkta. Av 20 hundar som kunde följas 
i fem år krävdes hos 14 stycken medici-
nering i mer än ett år för att undvika
recidiv (2).

Nodulär granulomatös episklerit
Nodulär granulomatös episklerit kan i
vissa fall svara sämre på behandling med
enbart lokala immunsupprimerande
läkemedel. Det kan ibland, utöver detta,
krävas allmän behandling med korti -
kosteroider och i de svårare fallen även
azatioprin (5). Tidigare behandlades
NGE med kirurgiskt avlägsnande av

den förändrade vävnaden och därefter
strålning av detta område. Behandlings -
resultat visar dock att medicinsk behand-
ling med azatioprin enbart eller tillsam-
mans med lokal kortisonbehandling kan
ha samma eller bättre effekt. Ärr for -
mation och lipidinlagringar i kornea
förekommer inte lika ofta vid medicinsk
som vid kirurgisk behandling (10).

FIGUR 3. Höger öga med nodulär granulomatös episklerit
(NGE) hos en sex år gammal collie (8). Publicerat med till-
stånd från Bruce Grahn, University of Saskatchewan, Kanada.

FIGUR 4. Bilaterala förändringar vid NGE hos en sex år gammal collie (8).
Publicerat med tillstånd från Bruce Grahn, University of Saskatchewan,
Kanada.

FIGUR 5. Bilaterala förändringar vid nekrotiserande sklerit hos en fyraårig springer spaniel
(6). Publicerat med tillstånd från Bruce Grahn, University of Saskatchewan, Kanada.

➤

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  7 • 2009 13

SvT nr 7-09 final:Layout 1  09-05-25  09.38  Sida 13



Sklerit
Icke nekrotiserande sklerit behandlas i
regel med oral prednisolon och vid
behov azatioprin. Vid fokala lesioner
kan injektioner med kortikosteroider i
området ha god effekt (5).

Nekrotiserande sklerit är svår att
behandla och både steroider och aza -
tioprin krävs. Ofta krävs livslång lokal
behandling medan den allmänna be -
handlingen brukar kunna reduceras och
ibland avslutas helt. Tillfrisknande är
ovanligt och prognosen för det drabbade
ögat är avvaktande (5). I en artikel från
Storbritannien undersöktes tre hundar
med nekrotiserande sklerit. Inom ett år
var alla ögon med denna diagnos enuk-
leerade trots intensiv behandling med
immunsupprimerande läkemedel både
allmänt och lokalt. Även om ingen sig-
nifikans kan visas är det värt att notera
att två av tre hundar i studien är av rasen
engelsk springer spaniel (3).

FALLBESKRIVNING 1
I juli 2008 remitterades en nioårig
papillonhane på grund av en svullnad i
vänster öga som misstänktes vara en
tumör. Hundens allmäntillstånd var inte
påverkat men ägarna sökte hjälp då hun-
den var röd och irriterad i sitt vänstra
öga. Den hade ungefär en månad tidi -
gare undersökts av veterinär och man
hade då inlett behandling med fusidin-
syra (Fucithalmic vet, ögonsalva 1 %,
VetXX). Då ingen förbättring skedde
avslutades behandlingen efter ca sju
dagar och under de följande tre veckorna
blev symtomen allt kraftigare. 

Vid första besöket hos Karlstad djur-
sjukhus hade hunden hyperemisk kon-
junktiva och sklera samt kemos. Late ralt,
vid limbus, fanns en ca 5 mm stor,
avlång, rödgul svullnad. Medialt från
limbus växte kärl och bindväv in över
kornea (Figur 6). Vid ultraljudet hitta-
des inget som styrkte tumörmisstanke.
Ingen möjlighet fanns att ta vävnadspro-
ver denna dag. Då symtom och klinisk
bild talade för sklerit alternativt episkle-
rit inleddes behandling med prednisolon -
acetat (Prednisolonacetat, injektionslös-
ning 10 mg/ml, Intervet) 2 mg/kg, och
därefter prednisolon (Prednisolon Pfizer,
tablett 5 mg,  Pfizer) 1 mg/kg två gånger
per dag (BID). Dessutom ordinerades

prednisolon (Ultracortenol, ögondroppar,
suspension 5 mg/ml, Novartis Ophthal -
mics) en droppe tre gånger per dag och
ampicillin (Ampivet® vet, tablett 500 mg,
Boehringer Ingelheim Vetmedica), 25
mg/kg BID i tio dagar.

Dag 4 lindrades symtomen efter
behandlingen och svullnaden avtog.
Konjunktiva och sklera var fortfarande
kraftigt hyperemiska men hunden var
mindre besvärad av lesionen i ögat. Väv -
nadsprover från det förändrade området
togs under anestesi. Proverna skickades
till Biovet AB för analys. Patologisk-ana-
tomisk diagnos (PAD) visade fokal 
lymfoplasmacytär till histiocytär sklerit.
I bindväven uppträdde multifokala
inflammatoriska härdar av blandad typ
med lymfocyter och plasmaceller, spar-
samt med histiocyter och inslag av fibro-
blaster och fibrocyter. 

Dag 14 sågs en klinisk förbättring,
svullnaden hade avtagit ytterligare, sklera
samt konjunktiva var mindre hyper -
emiska. Prednisolondosen sänktes till 0,5
mg/kg en gång per dag (SID) i tio dagar
och därefter 0,5 mg/kg varannan dag
fram till nästa återbesök. Lokal behand-
ling av ögat fortsatte enligt initial rutin. 

Dag 38 var svullnaden avläkt och då
hyperemin hade minskat betydligt fram-

trädde sklera tydligare. Man såg en ojämn
pigmentering i området mellan limbus
och ekvatorn (Figur 7). Predni solon -
dosen sänktes till 0,25 mg/kg varannan
dag och ultracortenol BID. 

Dag 54 bedömdes ögat som kliniskt
friskt men den ojämna pigmenteringen i
sklera kvarstod. Den allmänna behand-
lingen med prednisolon avslutades men
lokal behandling fortsattes med ultra-
cor tenol BID i 14 dagar och därefter SID.

FALLBESKRIVNING 2
I december 2007 inkom en treårig ame-
rikansk staffordshire terrier hane. Hun -
den hade smärtor i sitt vänstra öga och
symtomen hade utvecklats under några
dagar. På grund av misstänkt allergi
hade hunden tidigare behandlats med
prednisolon men nyligen avslutat denna
behandling. Hunden stod vid detta
besök på behandling med ampicillin
(Ampivet® vet, tablett 500 mg). Vid
under sökningen konstaterades epifora,
kraftigt ödematös och hyperemisk kon-
junktiva och episklera, framför allt
medialt vid limbus. Även kornea var
lindrigt ödematös i samma område,
men det fanns inga tecken på horn -
hinnesår. Övriga delen av konjunktiva
och episklera var lindrigt hyperemisk.

FIGUR 6. Vänster öga med fokal lymfoplasmacytär till histiocytär sklerit hos en nioårig
papillon. Dag 1, fallbeskrivning 1.
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Det intraokulära trycket var normalt. 
Behandlingen inleddes på grund av

misstänkt uveit med prednisolon (Pred -
nisolon Pfizer, tablett 10 mg) 0,7 mg/kg
SID i fyra dagar, därefter 0,4 mg/kg SID
i två dagar, sedan 0,2 mg/kg SID i två
dagar. Lokalt behandlades ögat med klor-
amfenikol (Chloromycetin, ögonsalva
1 %, Pfizer) BID och atropin (Isopto®-
Atropin, ögondroppar, lösning 0,5 %,
Alcon) SID tills vidare. 

Dag 4 kvarstod endast en mycket
lindrig hyperemi och svullnad medialt 
i konjunktiva och sklera. Prednisolon
trappades ut enligt planen från första
besöket, atropinbehandlingen avslutades
men behandlingen med kloramfenikol
fortsatte. 

Tre dagar efter att behandling med
prednisolon avslutats förvärrades symto-
men snabbt igen. Området medialt vid
limbus hade svullnat ytterligare och en
7x3 mm stor vitgul relativt välavgränsad
upphöjning följde limbus medialt. Det
fanns korneaödem och kärlinväxt,
medialt till ett par millimeter in över
kornea. Biopsier togs från det förändrade
området under anestesi. Vävnads pro ver na
skickades till Biovet AB. Behandlingen
med prednisolon påbörjades igen med
0,7 mg/kg SID i fyra dagar, därefter 0,4
mg/kg SID tillsvidare. Kloramfenikol
gavs BID och atropin en gång varannan
dag.  

PAD visade purulent till abscende-
rande, icke-avgränsad inflammatorisk
pro cess i konjunktiva/episklera. Den in -
flammatoriska cellbilden dominerades av
mycket rikligt med neutrofila leukocyter
med inslag av makrofager och plasma-
celler. Det faktum att de inflammatoriska
cellerna förekom så djupt i vävnaden
talade för episklerit. 

Dag 23 var konjunktiva och sklera
fortsatt lindrigt svullna och lindrigt
hyperemiska. Korneaödemet och kärlen
hade minskat i utbredning men iris i
detta område var lindrigt svullen.
Prednisolondosen sänktes till 0,2 mg/kg
SID i tio dagar och därefter varannan
dag i tio dagar. Behandling inleddes med
Dexametason (Isopto®-Maxidex, ögon -
droppar, suspension 1 mg/ml, Alcon) 
1 droppe BID tills vidare. Behandling
med kloromycetin och atropin avsluta-
des på grund av PAD-svaret.

Dag 34 hade svullnaden i konjunk -
tiva och sklera avtagit ytterligare. En för-
bättring sågs även i iris som gav ett 
mer normalt intryck vid denna under-
sökning. Dag 48 visade på fortsatt för-
bättring. Djurägaren hade själv sänkt
frekvensen i behandlingen till en droppe
dexametason SID.

Fyra månader efter behandlingsstart
var svullnaden helt borta och hornhin-
nan, sklera och episklera samt iris
bedömdes som normala. Lokal behand-
ling med ögondroppar avslutades.

DISKUSSION
Primär episklerit kan i en del fall vara en
relativt lindrig sjukdom som inte fram-
kallar några större obehag för patienten
och i vissa fall kan symtomen gå tillbaka
utan behandling (2, 8, 12, 15). Vid
inflammation djupare ner i sklera ses
kraftigare symtom och i många fall krävs
både lokal och allmän behandling (5). 

Det är av betydelse för medicineringen
att skilja mellan sklerit och episklerit.
Episkleriter kan ofta tillfriskna på enbart
lokal behandling med antiinflammato-
risk medicinering, såsom lokal kortison,
medan sklerit ofta kräver allmän
behandling, som kortikosterioder oralt.
Skleritbehandlingen måste i vissa fall

kom pletteras med andra immunsuppri-
merande läkemedel (9). En immunhis-
tokemisk undersökning gjord i Kanada
tyder på att även andelen B-lymfocyter
vid episklerit och NGE kan ha betydel-
se. Fall med högre andel B-lymfocyter
krävde längre behandlingstid medan de
med färre B-lymfocyter tillfrisknade for-
tare. Orsaken är okänd men det indike-
rar att olikheter i den immunlogiska
responsen kan relateras till prognosen
för tillfrisknande (2).

Svårt bedöma djup på 
inflammationen
I de fall som presenteras var båda hun-
darna måttligt besvärade och ingen av
dem bedömdes av djurägarna eller vete-
rinären ha påverkat allmäntillstånd. Båda
patienterna som diskuteras behandlades
både med lokal och allmän kortison -
behandling. Att vid den första kliniska
bedömningen gradera djupet på inflam-
mationen i sklera och episklera är svårt
och därför valdes att initialt behandla
både lokalt och allmänt med kortiko -
steroider. För att kunna fastställa djupet
på inflammationen i episklera och sklera
krävs vävnadsprover och PAD. En fördel
med att få en patologisk-anatomisk dia-
gnos är att det då är lättare att i varje

FIGUR 7. Vänster öga med fokal lymfoplasmacytär till histiocytär sklerit hos samma 
papillon som i Figur 6, dag 27, fallbeskrivning 1.
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enskilt fall bedöma prognosen för patien-
ten. Det gör det också lättare att förut-
säga behandlingstiden. Då det brukar
dröja innan svar erhålls på ett vävnads -
prov måste i de flesta fall behandlingen
inledas direkt för att undvika att inflam-
mationen förvärras. 

För att diagnostisera sklerit kan det
krävas biopsier i hela skleras tjocklek.
Man måste då ha tillgång till färsk eller
frusen kornea eller sklera för att ersätta
det område i sklera som biopsierna tas
från för att inte läckage ska uppstå (5). I
en artikel från humansidan beskrivs en
hög frekvens av komplikationer i sam-
band med biopsier från sklera (14). I en
australiensisk artikel är endast ett väv-
nadsprov av tio från ögon med inflam-
mation djupt i sklera fortfarande fäst vid
patienten, de övriga kommer från enuk-
leerade ögon (4). Då biopsier tas från en
inflammerad sklera finns alltid risken
för perforation av ögat. Vid vävnads -
provtagningar från de patienter som fall-
beskrivningarna bygger på har relativt
ytliga prov tagits. Hur djupt provet tas
kan påverka PAD-svaret. De svar som
erhållits har dock givit bra vägledning
och möjliggjort anpassning av behand-
lingen till varje patient. 

Behandlingsöverväganden
Båda de fall som tas upp behandlades
med antibiotika i samband med det
första besöket. Orsakerna till detta var
flera men då diagnosen var osäker innan
vävnadsproverna undersökts har man
utöver lokal behandling med antibiotika
initialt använt allmän behandling som
en extra säkerhet. I båda fallen avsluta-
des antibiotikabehandlingen så snart
diagnosen fastställts. Ju mer erfarenhet
man får av dessa ögonsjukdomar desto
tidigare kan man utesluta allmänbe-
handling med antibiotika.

De olika primära formerna av sklerit
och episklerit kan ha olika lokalisering
beroende på typ. Medan en fullt utveck-
lad sklerit ofta drabbar hela ögat kan
utbredningen hos episkleriterna variera.
Vid bilateral NGE finns en tydlig ras pre -
disponering för hundar av collietyp (10,
13). De vanligaste raserna som drab bas
av fokal/diffus episklerit är amerikansk
cocker spaniel och golden retriever (4).

I den patologisk-anatomiska diagno-

sen för fall 1 bedömdes lesionerna som
en fokal lymfoplasmacytär till histio-
cytär sklerit. Man diskuterade dock om
det faktum att behandlingen var insatt
ett par dagar innan provtagningen
utfördes kunde ha påverkat cellbilden då
lesionen i ögat redan svarat gynnsamt på
behandlingen. I en kanadensisk under-
sökning kunde man dock inte hitta
någon signifikant skillnad i cellpopula-
tionen då lokal behandling med korti-
son inleddes innan vävnadsprovet togs
jämfört med då inte behandling påbör-
jats innan provtagning (2). 

Med detta som underlag finns motiv
för att, i alla fall där det är möjligt, ta
vävnadsprover eftersom även ytliga pro-
ver, med minimal risk att perforera ögat,
ger god vägledning av valet av behand-
ling. Dessutom tycks risken för att
behandling insatt innan provtagning ska
påverka PAD-svaret vara relativt liten.

SUMMARY
Primary episcleritis and scleritis
in the dog
The article includes two case reports
and a literature survey in primary epi -
scleritis and scleritis in dogs. The arising
symptoms and how a correct diagnosis
is made is examined and discussed. The
standard treatments are examined. In
the article advantages and disadvantages
with sampling of tissue are discussed
and also how the timing of treatment
may influence the outcome.
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När du skriver till veterinärtid-
ningen – tänk på att illustrationer
(= foton, teckningar, grafer, röntgen-
bilder etc) underlättar läsandet
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Det debatteras flitigt hur stort
behovet av ligghall eller annat
väderskydd är för hästar i lösdrift.
Vissa undersökningar visar att 
hästarna bara sparsamt utnyttjar
möjligheten att söka skydd för
väder och vind. Eftersom författarna
har andra erfarenheter genomför-
des en fältstudie där nyttjandet av
väderskydd dokumenterades och
analyserades. Resultatet skiljer sig
markant från den i SVT tidigare
publicerade artikeln, och tänkbara
orsaker till detta diskuteras.

INLEDNING OCH FÖRUTSÄTT -
NINGAR
Sundqvist & Broström (1) har påvisat
hästars låga utnyttjandegrad av väder-
skydd. Eftersom deras slutsatser inte
stämde överens med författarnas iakt -
tagelser av hästars beteende, genom -
fördes en fältstudie där nyttjandet av
väderskydd dokumenterades och analy-
serades.

Den hästflock som studerades består
av fyra individer: två halvblodsston (18
respektive 12 år), en halvblod/quarter-
vallack (8 år) och en ridponnyvallack
(12 år). Hästarna går året runt på lös-
drift på en sammanhängande areal av ca
6,5 ha blandad terräng med skogspartier,
bergssluttningar m m. Under sommar-
tid används ytterligare ca sex ha fristående
naturbete en bit från gården där hästarna
går de dagar då förutsättningarna är be-
hagliga för dem och insektstrycket inte

är för stort. Hästarna hämtas då alltid
hem nattetid. Betestillgången är under
ett normalår mycket god.

Som väderskydd används ett 20x40 m
stort ridhus strött med träflis. Det finns
ett flertal fönster i lämplig titthöjd i alla
riktningar för hästarna och öppningen,
som är på långsidan, är 6 m bred. Rid -
huset står öppet för hästarna dygnet
runt utom då det används för ridning ca
en timme per dag (Figur 1). Under vinter -
halvåret fodras hästarna på en hårdgjord
utfodringsplats utomhus där de har fri
tillgång till hö eller hösilage. En liten
mängd kraftfoder ges i skötselboxarna i
samband med ridning. Det finns till-
gång till vatten i två bäckar som rinner
genom hagen, dessutom finns uppvärmd

vattenkopp i ridhuset. När bäckarna är
frusna eller uttorkade kompletteras vat-
ten tillgången med vattenkar eller hinkar.

När det gäller övriga förutsättningar
kan noteras att utetäcke i normala situa-
tioner inte används på hästarna, oavsett
temperatur. 

STUDIENS GENOMFÖRANDE
Fältstudiens resultat är baserat på direkt
observation av hästarnas nyttjande av
väderskyddet. Som mått på den tid häs-
tarna tillbringade inomhus räknades
antalet träckhögar som lämnats i rid -
huset vid en tidpunkt per dygn, då rid-
huset också mockades. Observationerna
antecknades och jämfördes med väder-
leksförhållandena under aktuellt dygn.

KRISTINA BERKEHAG, leg veterinär och 
KARIN DAHLBERG, Fil Dr, professor*

Hästars behov av skydd

❘ ❙❚ vetenskap
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från fältet

FIGUR 1. Som väderskydd användes ett 20x40 m stort ridhus strött med träflis. Ridhuset
stod öppet för hästarna dygnet runt.
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Resultatet baseras på ett års studier gjorda
av artikelförfattarna.

RESULTAT
Studien visar att ridhuset/väderskyddet
användes mycket flitigt av hästarna. Den
högsta mätningen var på 46 träckhögar
under ett dygn, vilket ger ett snitt på
drygt elva högar per häst och dygn.
Detta motsvarar en avsevärd tid inom-
hus, trots att djuren måste gå ut för att
äta. Generellt sett observerades att häs-
tarna sökte sig mest in vid skymning
och gryning, men de sågs också söka
skydd såväl dagtid som nattetid i övrigt.
Det var endast ett fåtal dygn som de inte
varit inne länge nog för att lämna några
träckhögar (Tabell 1). 

Tiden som tillbringades inne (och där  -
med också antalet gödselhögar) var klart
väderberoende, och ökade markant i
samband med regnigt och/eller blåsigt
väder, extremt varm väderlek samt vid
riklig insektsförekomst. Vid ogynnsam
väderlek kunde hästarna tillbringa långa
perioder i ridhuset, även dagtid. Som
allra mest observerades innevistelser upp
till tio timmar, med korta avbrott för
foderintag. Dessa och andra långa inne-
 vistelser noterades under sommarens
värmebölja samt under senhöstens regni -
gaste period.

Faktorer som minskade inomhus -
vistel sen var klart väder, att det var vind -
stilla samt en för hästarna behaglig tem-
peratur (dvs svalt eller kallt). Även vid
lindrig eller ingen insektsförekomst

mins kade tiden för inomhusvistelse. De
få nätter hästarna inte var inne alls var
antingen kalla, klara vinternätter eller
tidiga vårnätter innan insekterna kommit.

Det noterades att även vid gynn -
samma väderförhållanden kunde hästarna
söka sig inomhus en stund för att vila,
antingen stående eller liggande. Under
vår och höst registrerades exempelvis att
hästarna sökte sig inomhus i gryningen
och placerade sig så att de första solstrå-
larna kunde värma dem genom ljusin -
släppen. Vid hemkomst från det extra
”dagsommarbetet”, eller i andra situatio -
ner när djuren var särskilt mätta, sökte
de sig oftast direkt in i väderskyddet för
att vila eller umgås med varandra. När
marken var frusen och hästarna vanligtvis
rörde sig långsamt och försiktigt utom-
 hus, kunde även noteras hur de sökte sig
in i väderskyddet för att där springa
omkring och t ex rulla sig (Figur 2).

DISKUSSION
Hästarna i studien utnyttjade flitigt möj-
ligheten att söka skydd inomhus då det
rådde för dem ogynnsamma förhållan-
den ute, trots att terrängen i den stora
hagen bjöd på rikligt med naturligt
väderskydd i form av skogspartier och
bergssidor som ger vindskydd och visst

regnskydd. Detta resultat skiljer sig mar-
kant från Sundqvists & Broströms studie
(1) där hästarna inte utnyttjade ligghal-
len särskilt mycket. Hur kan vi förstå
denna skillnad i resultat, från två likar-
tade studier?

I Sundqvists & Broströms studie gick
de 28 hästarna på en hagareal omfattande
fem ha, vilket innebär 5,6 hästar per ha
mark. Föreliggande fyra hästar rörde sig
på en areal av nästan sju ha (och som-
martid betydligt mer) vilket innebär 
0,6 (sommartid 0,3) häst per ha mark.
Sundqvist & Broström benämner den
där aktuella hagarealens proportion till
häst antalet som ”låg djurtäthet”, vilket
de anser kan förklara att de studerade 
hästarna inte sökt sig till väderskyddet.
Enligt det resonemanget skulle hästarna
i denna studie, där det alltså rådde
betydligt lägre djurtäthet, söka sig till
väderskydd i lägre omfattning. Så var
dock inte fallet, tvärtom sökte sig de
hästar vi studerat till väderskyddet i be -
tyd ligt större omfattning.

En faktor som kan påverka är att häs-
tarna i den tidigare studien var islands -
hästar medan föreliggande hästar var av
mindre härdig ras. En annan faktor som
kan förklara skillnaderna i resultat är
väderskyddens storlek. I Sundqvists &

➤
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Månad Medel- Median-
värde värde

Oktober 9,9 8,5
November 12,5 14,0
December 12,6 12,0
Januari 9,7 7,0
Februari 12,2 12,0
Mars 13,1 11,0
April 9,1 8,0
Maj 5,6 5,0
Juni 15,7 15,0
Juli 23,0 24,0
Augusti 12,3 12,0
September 14,0 14,5

Tabell 1. MEDEL- OCH MEDIANVÄRDE FÖR

ANTALET TRÄCKHÖGAR PER DAG SOM

REGISTRERADES I RIDHUSET UNDER PERIODEN

OKTOBER 2007 TILL SEPTEMBER 2008.

FIGUR 2. När marken var frusen och hästarna vanligtvis rörde sig försiktigt utomhus,
kunde noteras hur de sökte sig in i väderskyddet för att där t ex rulla sig.
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Broströms studie hade 28 hästar tillgång
till 200 m2 ligghall, medan de fyra häs-
tarna i denna studie hade tillgång till
800 m2. Hästen, som ursprungligen är ett
stäpp- och bytesdjur, har sannolikt behov
av stora ytor och fri sikt för att känna sig
trygg. Föreliggande studie ger argument
för antagandet att anledningen till att
många ligghallar utnyttjas dåligt kan
vara att de är för små, har för små por-
tar och för små/få fönster. Det kan med-
föra att hästarna känner sig instängda
och trängda, vilket i deras perspektiv
kan upplevas som förenat med fara.

SLUTSATS
Resultaten från studien indikerar att
hästar kan ha stort behov av väderskydd
och nyttjar det särskilt frekvent vid för
dem ogynnsamma väderförhållanden.
Vid regnig, blåsig eller mycket varm
väderlek och riklig insektsförekomst
ökar behovet av skydd. Detta förutsätter
troligen att väderskyddet är tillräckligt
stort och erbjuder tillräckligt ”fri sikt”
för att hästarna ska känna sig trygga där.

SUMMARY
The need for shelter for horses
The aim of this field study was to esti-
mate horses’ use of weather protection
in a semi natural enclosure. Contrary to
earlier reports, the present study shows
that horses can have a considerable need
for weather protection, given that the
building is accommodated to horses’
natural behaviour. 

The findings convey that the use of
weather protection increases when the
weather is unfavourable for the horses, 
e g rainy and windy, or hot with many
insects. Even when weather conditions
are favourable, horses seem comfortable
with seeking shelter, to rest or enjoying
each other’s company, according to this
study.
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KRISTINA BERKEHAG, leg veterinär,
Badvägen 6, 518 31 Sandared.
KARIN DAHLBERG, Fil Dr, professor i vård-
vetenskap, Pajebo Gård, 518 91 Sjömarken.
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•  N-vet erbjuder hästägare vid behov gratis träckprovsanalys
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INFLUENSA HOS SVIN OCH DEN NYA
INFLUENSAN, INFLUENSA A (H1N1)
Svenska myndigheter följer världshälsoorgani-
sationen WHOs rekommendation om att kalla
den nya influensan som cirkulerar bland män-
niskor för influensa A (H1N1). 

Historiskt sett har H1N1 infekterat både
grisar och människor. Det beskrevs första gången
under spanska sjukan 1918, då smittkällan tro-
ligen var vilda fåglar. Det kan finnas risk för att
den nya influensa A (H1N1) som överförs mel-
lan människor kan smitta till gris. Med stor
sannolikhet har grisar i en besättning i Kanada
blivit smittade med influensa A (H1N1) av en
infekterad person. Grisarna har enligt uppgift
redan tillfrisknat. Med tanke på att grisar är ett
bra ”blandkärl” för nya influensavarianter är
det viktigt att alla som arbetar med svin är upp-
märksamma på detta faktum. Direktkontakt
med grisar bör undvikas om man misstänker
att man har influensa eller håller på att insjukna.

Influensa hos svin, svininfluensa, påvisades i
Sverige för första gången 1982 (H1N1). Infek -
tionen gav till en början tydliga symtom, som
med tiden har mattats av. I dag cirkulerar
H1N1 och H3N2 i landets svinpopulation,
men incidensen är låg. Screening för svinin -

fluensavirus har utförts 1999, 2002 samt 2006
och ytterligare en planeras inom de närmaste
åren. Just nu sprids ytterligare ett svininfluen-

Det kan finnas risk för att den nya influensa A (H1N1) som överförs mellan männi-
skor kan smitta till gris. 
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❘ ❙❚ månadens epiztel

Epizteln tar denna gång upp influensa A (H1N1),

missvisande även kallad svininfluensa. Epizteln är ett

samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket och

är i det här numret sammanställd av Peo Andersson, SVA.
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Svenska hundar blir allt äldre

❘❙❚ På mindre än ett decennium har anta-
let hundar som blir tio år eller äldre ökat

från 64 procent till 68 procent. Det visar
Agrias skadestatistik som har den mest
heltäckande informationen i landet om
svenska hundars liv och hälsa. 

– Att hundarna tas till veterinären 
oftare och veterinärvårdens dramatiska
utveckling de senaste åren kan vara en

förklaring till att ökningen är så tydlig
trots det korta tidsintervallet, säger
Brenda Bonnett, Agrias specialist inom
hundstatistik och adjungerad professor
från University of Guelph i Kanada.

Men det skiljer mycket mellan olika
raser. De stora hundraserna som irländsk
varghund, grand danois och berner sen-
nen har lägst medellivslängd. Av dem blev
mellan tolv och 31 procent tio år eller
äldre. För många raser, bland annat 
golden retriever, bichon frisé, norrbotten-
spets, dvärgschnauzer och rhodesian 
ridgeback, är chanserna att de överlever
sin tioårsdag över 80 procent. 

Den vanligaste kända dödorsaken för
hundar är trafikolyckor, knappt 1 500
hundar dör i trafiken varje år. Andra 
vanliga dödsorsaker är cancer, epilepsi
och diabetes. Jämförelsen är gjord på 
200000 hundar mellan åren 1995–1998
samt 1999–2002. En uppföljning av 
statistiken planeras under 2009.

Källa: pressmeddelande från Agria den 
23 april. ■

savirus (H1N2) i Europa, men det har ännu
inte påvisats i Sverige. 

Kliniska former av influensa (H1N1 eller
H3N2) har i Sverige främst diagnostiserats 
i slakt svinbesättningar och mer sällan i
smågrisproducerande besättningar. Under vin-
tern och senvintern 2008–2009 ökade dock
problemen med influensa i en del större besätt-
ningar. Det är därför inte omöjligt att vaccina-
tioner med avdödade vacciner kan komma att
bli aktuellt framöver. Läs mer om svininfluen-
sa på SVA:s webbplats.  ■
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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.

❘ ❙ ❚ noterat

Betala medlemsavgiften
via autogiro

Blanketten Autogiroanmälan fylls i.
Den finns på vår hemsida www.svf.se,
under BLANKETTER och Rörande SVF.
Du kan också kontakta kansliet, så
sänder vi blanketten till dig. När vi fått
blanketten i retur kommer avgifterna i
fortsättningen att dras från ditt konto
varje månad.
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Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 51

FIGUR 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.
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Vid preoperativt statustagande uppdagades
arytmi under hjärtauskultation hos en tioårig
rottweilertik. Fallet är insänt av Djursjukhuset
Albano, Rinkebyvägen 23, 182 36 Danderyd.
Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Rottweiler, tik, tio år
ANAMNES OCH STATUS: Vid preoperativt statustagande
inför ovariehysterektomi uppdagades arytmi vid hjärt -
auskultation. Hunden föreföll i övrigt vara helt frisk.

EKG: Se Figur 1.

meriterande för specialistkompetens i nötkreaturens 
sjuk  domar och ingår i utbildningsprogrammet för 
Svensk Mjölks veterinära nätverk Djurhälsa 2012.
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Ing-Britt Malmlöf, Svensk Mjölk, 08-790 58 21, 
ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se 

Frågor om kursen: Håkan Landin, Svensk Mjölk,
070-350 24 82, hakan.landin@svenskmjolk.se

Frågor om utbildningarna inom Djurhälsa 2012: 
Anna-Lena Hegrestad, Svensk Mjölk, 08-790 58 61,
anna-lena.hegrestad@svenskmjolk.se

Tid och plats: SLU, Skara 17–18 september 2009, start
09.30 dag 1 och avslutning 15.30 dag 2. Rum finns
reserverade på Stadshotellet i Skara.

Kursledare: Håkan Landin, Svensk Mjölk 

Kursmoment: AMS – teknik och etablering, Lösdrifts -
optime ring, Arbetsmetoder för bättre djurhälsa i AMS,
Aktuellt om digital dermatit, Kotrafik och stalldesign,
Gårdsbesök på robotbesättning, Besättningsanalys AMS 

Föreläsare: Christer Bergsten, SLU; Mats Gustafsson, JTI;
Johan Waldner, Distriktsveterinärerna; Mats Gyllenswärd,
Ola Schultzberg och Håkan Landin, Svensk Mjölk

Övrigt: Kursen innefattar ett praktiskt prov i form av en
besättningsanalys i en AMS-besättning. Utbildningen är

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om kobesättningar med robotmjölkning.
Efter utbildningen kan Du som deltagare genomföra en gårdsanalys i besättningstypen.

Djurhälsoarbete i AMS
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Att komma in på veterinärutbild-
ningen i Sverige är för många en
ouppnåelig dröm. Men det finns
andra vägar – och de blir fler och
fler. Universiteten i det gamla
Östeuropa startar veterinärutbild-
ningar på engelska på löpande
band för att dra till sig betalande
studenter.

Kerstin Kjell från Stockholm går fjärde
året på Szent Istváns universitet i
Budapest. Om ett drygt år är hon färdig
veterinär och eftersom Ungern sedan
2004 är fullvärdig EU-medlem så är
hennes examen automatiskt godkänd i
Sverige liksom i övriga EU (se faktaruta
1). De flesta av de svenska veterinärstu-
denterna är kvinnor. Femteterminaren
Anders Seversson från Småland utgör ett
undantag. Till skillnad från många av de
kvinnliga studenterna har han inte kom-
mit in ”hästvägen”. Tvärtom. Anders
började ta ridlektioner när han flyttade
ned till Budapest bara för att bli mer
bekant med hästar. Kerstin beskriver sig
däremot som en typisk hästtjej som all-
tid haft siktet inställt på att bli veterinär.

– För mig fanns inget annat. Efter -
som jag hade en släkting som läst här
nere så kände jag till möjligheten. Det är
hårt plugg och kostar en del, men jag ser
det som en investering i mitt liv.

Just nu studerar ett 70-tal svenskar på
Szent Istváns engelskspråkiga program i
Budapest (se faktaruta 2). Universitetet
har flera hundra år på nacken som vete-
rinärmedicinskt centrum. Här finns en
smådjursklinik där studenterna från och
med årskurs tre sköter om djuren i skift.
En bit utanför stan ligger stordjursklini-
ken och en mobil klinik gör hembesök
när så behövs. 

Totalt går här cirka 700 elever på det
internationella programmet där studierna

bedrivs på engelska respektive tyska. 80
procent återfinns på den engelska inrikt-
ningen och en majoritet av dem är
svenskar och norrmän. Sverige och Norge
är de enda länder som tillåter att stu-
denter tar med sig studielånet utom-
lands. De norska studenternas ekono-
miska villkor har varit så generösa att
universitetet till och med känt sig föran-
lett att ta kontakt med Norges motsva-
righet till CSN.

– Vi bad dem se över reglerna, säger
Dr Balázs, koordinator på det internatio -
nella programmet. Norrmännen behövde
inte bekymra sig för att snabbt bli klara
med sin utbildning och det inverkade de -
moraliserande på de övriga studenterna.

Allt fler möjligheter att få 
veterinärutbildning
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EVA NYLUND AXELSSON, frilansjournalist* 

Veterinärstudenterna Anders Seversson och Kerstin Kjell undersöker en beagle på Szent
Istváns smådjursklinik. 
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Veterinärexamen inom EU

En veterinärexamen utfärdad i ett 
EU-land gäller även i andra EU-länder.
Jordbruksverket utfärdar svensk vete-
rinärlegitimation till den som har 
examen från en godkänd utbildning
på universitet eller högskola inom 
EU- eller EES-området.

FAKTARUTA 1
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DYR ÅRSAVGIFT
Kerstin Kjell betalar ungefär 70 000
svenska kronor per år i avgift.

– Avgiften baseras på euro, så alltefter -
som den gått upp i förhållande till den
svenska kronan har ekonomin blivit allt

tuffare. Jag hade knappast klarat det
utan mina föräldrar, säger Kerstin Kjell. 
Avgiften har höjts lite varje år för
förstaårsseleverna. De som planerar att
börja läsa i Budapest nu till hösten får
räkna med en årsavgift på en bra bit över 
100 000 svenska kronor.

– Visst är det lite billigare att leva här
nere och det är lätt att få tag på lägenhet.
Budapest är en fin stad, men det skulle
vara roligt att bo här ett tag utan att
ständigt ha pressen från studierna över
sig, säger Kerstin som trots allt trivts
mycket bra under sina fyra år i Ungern.
Om somrarna har hon jobbat och prak-
tiserat på en djurklinik i Bromma och
när hon är klar vill hon gärna börja 
med att arbeta som distriktsveterinär i
Sverige. Men hon kan även tänka sig att
prova på England.

DE FLESTA HAR HUND
Som många andra veterinärstudenter är
Kerstin Kjell hundägare.

– Jag skaffade hund redan i ettan.
Båda två följer med till skolan. Det är

inget speciellt med det, de flesta studen-
terna har hund med på lektionerna.

Kerstin berättar att en tredjedel av
eleverna skaffat sina hundar på så kallade

På Szent István-universitetet finns bland annat en smådjursklinik där studenterna från och
med årskurs tre sköter om djuren i skift. 
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Det är hårt plugg och kostar en del, men
jag ser det som en investering i mitt liv,
säger Kerstin Kjell om utbildningen i 
Budapest. 
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Länder och antal svenskar
som studerade till veterinär
utomlands med studiemedel
läsåret 2008/2009

Land Antal
Danmark 191
Ungern 54
Slovakien 25
Norge 16
Tyskland 13
Storbritannien 10
Polen 7
Australien 6
Rumänien 4
Spanien 3
Österrike 3
Totalt: 346

Källa: CSN, 2009.

FAKTARUTA 2
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shelters som plockar upp övergivna 
gatu hundar. En grupp norska veterinär-
studenter har till och med startat en
organisation, Buda dogs, som ser till att
vaccinera hundarna och därefter försö-

ker hitta nya hem åt dem i Skandi na vien.
Kerstins hundar kommer dock från en
kennel eftersom hon kände sig tveksam
till att ta hand om en hund vars historia
hon var osäker på.

MÅNGA KONKURRENT -
UTBILDNINGAR
Av dem som börjar plugga i Budapest
försvinner en hel del under studietiden.
Inte så att de ger upp, däremot söker
många svenskar varje år till Danmark
för att komma undan lite billigare. Där
är utbildningen gratis. Men de senaste
åren har Szent István, som är ett av 
de universitet som haft veterinärutbild-
ning på engelska längst, fått flera kon-
kurrenter i Östeuropa. Tjeckien, Polen
och Slo vakien erbjuder numera också
engelsk språkig veterinärutbildning och
till hösten startar även en rad program i
Rumänien. Samtliga ligger under Buda -
pest i avgift (se faktaruta 3). Kerstin
Kjell har hört av kompisar som studerar
i Sverige att utbildningarna skiljer sig åt
en hel del.

– Szent István har bra rykte, men stu-
dierna verkar vara mer teoretiskt inrik -
tade än i Sverige där man tycks ha mer
praktik.

– Men de som gått här nere säger att
man inte behöver vara orolig. När man
väl är på plats och hjärnan sätter igång
att jobba så kan man mer än man tror.

*EVA NYLUND AXELSSON, frilansjournalist,
Frasta, 640 40 Stora Sundby.
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Kerstin Kjell och hennes hund Nelson, en ungersk visla som hon haft sedan han var valp.
På flyget mellan Budapest och Sverige är det ofta trångt om hundplatserna. 
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Excellence in
Veterinary Therapy
Excellence in Veterinary Therapy (EVT) courses are 
the most suitable for the certifi cate program (Cer-
tifi cate of Small Animal Veterinary Practice – 
www.esavs-certifi cate.org). The program design is 
based on a systematic approach to all organ systems 
and major diseases according to their frequency and 
importance to veterinary practice.

Internal Medicine and
Emergency / Critical Care
Lisbon / Portugal
23 – 27 Nov. 2009

Course Masters: Prof. Dr. Reto Neiger DECVIM-CA,
DACVIM (CH) · Dr. Christiane Stengel DECVIM-CA 
(D) Prof. Dr. David Spreng DECVS, DACVECC (CH)
Dr. Nadja Sigrist DACVEC (CH) 

Neurology and Ophthalmology
Lisbon / Portugal
30 Nov. – 4 Dec. 2009

Course Masters: Prof. Dr. Marc Vandevelde DECVN 
(CH) · Prof. Dr. Andre Jaggy DECVN (CH) · Prof. Dr. 
Peter Bedford DECVO, DRCVS (UK) · Dr. Charlotte 
Keller DECVO (CAN)

Advanced Veterinary 
Studies
This intensive course is designed for veterinarians
wishing to broaden their knowledge in oncology.
It is based on cases and problem oriented approach.

Oncology I  Intensive Training
Lisbon / Portugal
31 Aug. – 4 Sept. 2009

Course Masters: Dr. Gillian Dank (Dipl. ACVIM-CA 
Oncology) (IL) · Dr. Nicole Northrup (Dipl. ACVIM 
Oncology) (USA)

Contact: ESAVS Offi ce Germany
Schadtengasse 2 · 55765 Birkenfeld, Germany
Tel: +49 6782 2329 · Fax: +49 6782 4314
info@esavs.org · www.esavs.org

In co-operation
and with kind
support of:

Faculdade de Medicina Veterinária
UNIVERSIDADE LUSÓFONA

Universitet i Östeuropa 
med veterinärutbildning 
på engelska

Ungern
Budapest: Szent Istváns universitet.
Avgift 2009: 10 980 Euro/år. 
www.univet.hu

Polen
Universitetet i Warszawa. Avgift 2009:
6 500 Euro/år. www.sggw.pl/en/news 

Universitetet i Wroclaw. Avgift 2009:
7 000 Euro/år. www.up.wroc.pl/veteri-
nary 

Tjeckien
Universitetet i Brno. Avgift 2009:
7 600 Euro/år. www.vfu.cz

Slovakien
Veterinärmedicinska universitetet
Kosice. Avgift 2009: 6 500 Euro/år.
www.uvm.sk/english

Rumänien
Veterinärmedicinska universitetet Cluj
Napoca. Avgift 2009: 4 000 Euro/år.
www.usamvcluj.ro 

FAKTARUTA 3
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Nya djurtransportregler 
hamnar på Sveriges bord

❘❙❚ EU-kommissionen har under våren
arbetat med att sammanställa ett förslag
till nya djurtransportregler. Målsättningen
sägs vara att förkorta transporttiderna,
minska beläggningsgraden på fordonen
och införa en fungerande övervakning via
satellitnavigationssystem. I maj-numret 
av Europafederationen FVEs nyhetsbrev
meddelas att ett utkast till ny djurtrans-
portförordning nu cirkulerar på olika
avdelningar i kommissionen.

I utkastet föreslås en uppdelning av
transporttidsreglerna, dels för djur som
transporteras till slakt och dels för övriga
typer av djurtransporter. Den maximala
transporttiden för slaktdjur föreslås bli nio
timmar, även för internationella transpor-

ter. Det innebär en ordentlig sänkning av
tidsgränsen jämfört med dagens regler,
samtidigt som kommissionen öppnar för
undantag. Beträffande övriga djurtrans-
porter vill kommissionen begränsa dem till
20 timmars färd följt av nio timmars vila.
Hur många gånger dessa intervall ska få
upprepas framgår inte av förslaget, varför
det är oklart om det blir en djurskydds-
mässig förbättring eller inte. 

Eftersom kommissionens förslag måste
passera Europaparlamentet för ”konsul -
tation”, förväntas djurtransportreglerna
hamna på det svenska EU-ordförande  -
skapets bord under slutet av året, skriver
FVE.  ■

SLU-veterinär får europeiskt
forskarpris

❘❙❚ Veterinär Jonas Wensman, doktorand
på institutionen för biomedicin och vete -
rinär folkhälsovetenskap vid SLU har till-

delats priset European Advisory Board on
Cat Diseases and Merial Young Scientist
Award 2009. Priset på 1 000 euro delas ut
20 juni 2009 i samband med kongressen
som European Society of Feline Medicine
arrangerar i Dubrovnik i Kroatien.

Jonas Wensman forskar kring vingel -
sjuka hos katter, en åkomma som främst
drabbar utekatter. Sjukdomen är oftast
dödlig och orsakas av bornavirus. Den
beskrevs första gången i Sverige i början
av 1970-talet. I sin forskning har Jonas
Wensman bland annat tagit fram en 
diagnostisk metod för vingelsjuka. Vid
kongressen kommer han att föreläsa om
sjukdomen för klinikveterinärer från hela
Europa.

Det är andra gången som European
Advisory Board on Cat Diseases och
Merial delar ut detta pris. Målsättningen
är att belöna en ung och innovativ forskare
inom området infektionssjukdomar och
immunologi hos katt.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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2009 Symposium

(Nordic Committee for Veterinary Scientifi c Cooperation)

NKVet promotes veterinary research cooperation within the Nordic countries. The 
symposium is open to all interested in current practices in equine veterinary medicine.

Keynote speakers: Arne Ljungqvist, Yves Bonnaire and Jan G Bruhn.

October 1st and 2nd, 2009, Uppsala, Sweden

For details and registration: www.sva.se/nkvet2009

Use and Misuse 
of Drugs in the Athletic Horse



PATRICIA HEDENQVIST, leg veterinär, Med Dr, DiplECLAM och 
MARIANNE JENSEN-WAERN, leg veterinär, professor* 

En glad deltagarskara samlad utanför Ljunglöfska slottet i Blackeberg, under årets vårkurs med Råttary. 

➤
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Råttarys vårkurs i immunologi

Sektionen för försöksdjursveterinä-
rer i SVS, Råttary, anordnade sin
återkommande vårkurs den 19–20
mars i Stockholm. Årets tema var
immunologi och immunologiska
sjukdomsmodeller, och artikeln ger
en sammanfattning av föredragen.

Sektionen för försöksdjursveterinärer i
SVS, Råttary, består av ett 60-tal medlem -
mar som jobbar på landets medicinska
universitet och SLU, inom läkemedels -
industrin och på Jordbruks ver ket. För -
söks djursvetenskap är ett område i
expansion, under senare år har ett flertal
personer disputerat i ämnet och flera
doktorander står på tur. Vid SLU finns

en professur och en docentur i ämnet.
Sedan några år finns genom ett samar-
bete mellan SLU, SVA, de medicinska
fakulteterna och läkemedelsindustrin
möjligheten att utbilda sig till Diplo -
mate i försöksdjursmedicin i Sverige.
Att jobba inom försöksdjursområdet är
spännande och bildande. Samtidigt som
djuren står i fokus får man inblick i den
medicinska forskningsfronten och blir
medveten om försöksdjurens betydelse
för såväl humanmedicinens som veteri-
närmedicinens framgång. 

Varje år anordnar Råttary en vårkurs
på aktuella teman och årets kurs hölls
den 19–20 mars i Stockholm. Namnet till
trots var det snarare vinterväder när 
25 försöksdjursveterinärer, laboratorie -
assistenter och försöksdjurstekniker

sam lades på Ljunglöfska slottet i
Blackeberg för att fördjupa sig i immu-
nologi och immunologiska sjukdoms-
modeller. Forskningsområdet ökar i
omfattning och berör redan de allra flesta
som arbetar med försöksdjur.

ÖVERSIKT ÖVER IMMUN -
FÖRSVARET
Caroline Fossum, SLU, inledde med en
målande översikt över immunförsvaret,
med den snabba men minneslösa, ospe-
cifika immuniteten och den långsam-
mare specifika immuniteten. Att immun-
förvarets T- och B-celler interagerar visste
man för mer än 30 år sedan, men inte
närmare hur. Nu vet man att interaktio-
nen mellan B- och T-lymfocyter styrs av
interleukiner (IL), en typ av cytokiner.
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Cytokiner driver B-cellsdelningen vidare
efter igenkänning av antigen och
bestämmer vilken antikroppsklass som
bildas. Antikroppar kan byta klass efter
behov, samtidigt som de behåller sin
antigenspecificitet. Ytterligare effekter av
cytokiner är inverkan på benmärgen och
leukocytos, bildandet av akutfasproteiner
i levern, feber, nedsatt aptit och katabola
effekter. Man förstår varför cytokinerna
kallas immunförvarets hormoner. 

T-hjälparceller har en central roll vid
interaktionen mellan immunceller och
kan vara av två typer, en som styr immun-
 försvaret mot ett cytotoxiskt svar (Th1)
och en som styr mot ett humoralt svar
(Th2). Bakteriella DNA-sekvenser styr 
t ex individen mot ett Th1-svar och
adjuvans mot ett Th2-svar. T-hjälpar -
cellen kan även styra B-celler till anti -
kroppsproduktion. 

Professionella antigenpresenterande
celler, som dendritiska celler eller langer-
hanska hudceller, har MHC (major
histocompatibility complex) av klass II
medan alla kärnförande celler har MHC
av klass I. T-celler är utrustade med mot-
 svarande receptorer för MHC-presen -
terat antingen, T-hjälparceller (CD4+)
interagerar med MHC klass I och cyto-
toxiska T-celler (CD8+) med MHC
klass II. Virusantigen presenteras av
MHC klass I och leder därmed till akti-
vering av cytotoxiska T-celler. Fri sätt -
ning av IL-2 leder till självaktivering av
T-celler (klonal expansion).

MODELL FÖR MULTIPEL SKLEROS
Anna Ridderstad Wollberg, AstraZeneca,
redogjorde för experimentell auto im-
mun encefalit (EAE) hos råtta och mus,
som en modell för multipel skleros
(MS) hos människa. Målet med EAE-
modellerna är ett sjukdomstillstånd som
liknar tillståndet i människa samtidigt
som djuren inte får bli för sjuka, av etis-

ka skäl. Modellerna används för att
pröva ut nya läkemedelskandidater
innan de testas i kliniska prövningar på
människor. Djur model lerna ska vara
reproducerbara och visa hög incidens. 

EAE induceras genom injektion av 
t ex myelinprotein och adjuvans, vilket
leder till bildning av T-cellskloner riktade
mot myelin. En subkutan injektion vid
svansroten är tillräcklig för att råttor 
och möss ska utveckla paralys. Paralysen
börjar i svansen, för att sedan omfatta
bakbenen och till sist även frambenen,
men djuren avlivas dessförinnan. Fakto -
rer som påverkar sjukdomsmodellen är 
t ex koncentrationen av myelinprotein
och djurens ålder.

Eftersom EAE-modeller är arbetsin-

tensiva och tidskrävande selekteras först
de mest lovande läkemedelssubstanserna
fram i enklare, allmänna inflamma-
tionsmodeller. ”Air-pouch-modellen” är
ett exempel på en sådan. På råttor och
möss sprutas steril luft in under huden
på ryggen för att bilda en kammare där
inflammogena substanser sedan kan
injiceras. Steril luft leder till invandring
av makrofager, granulocyter och lymfo-
cyter, medan injektion av ett inflammo-
gen framför allt leder till akut granu -
locytinvandring. Läkemedel som ska
hindra invandring av inflammatoriska
celler kan med framgång testas i denna
modell.  Även kroppseget serum inspru-
tat i luftkammaren inducerar inflamma-
tion och kemokinproduktion, hos råtta
såväl som människa. På AstraZeneca
undersöks förutsättningarna för att an -
vända air-pouch-tekniken med kropps -
eget serum som en modell till människa.  

Anna avslutade med att beröra
immunologiska aspekter av proteinläke-
medel. Proteinläkemedel har ökat dra-
matiskt i omfattning sedan de introdu-
cerades för 25 år sedan, och uppvisar
många fördelar jämfört med småmole-
kylära läkemedel. En sådan fördel är att
många proteiner som används som läke-
medel redan naturligt förekommer i
kroppen och därmed orsakar mindre
biverkningar. Men det finns även risker
med proteinläkemedel, t ex kan de fago-
cyteras, ge upphov till cytotoxiska effek-
ter, eller aktivera komplementsystemet.
Det mest dramatiska exemplet på bi -
verkningar var det som sågs hos en
grupp engelska försökspersoner som
drabbades av en livshotande ”cyto-
kinstorm” under en klinisk prövning av
ett proteinläkemedel som inte orsakat
några liknande effekter hos djur. En
annan fråga som rör proteinläkemedel
är hur läkemedelsprövningar bäst ska
utarbetas, eftersom befintliga rekom-
mendationer är utarbetade för kemiska
läkemedel. Detta är något som industrin
och myndigheterna måste hantera till-
sammans.

OM ADJUVANS
Jann Hau, Panuminstitutet, berättade
att adjuvans stimulerar antikroppspro-
ducerande celler på många sätt. Dosen
av antigen är inte lika kritisk som kon-

Anna Ridderstad Wollberg, AstraZeneca,
redogjorde för experimentell autoimmun
encefalit hos råtta och mus, som en mo-
dell för multipel skleros hos människa.

➤
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Svenska Distriktsveterinärföreningen firar 100 år! 
Stockholm den 26 september 2009

• • •

”DVF – 100 år med Sveriges Distriktsveterinärer”
Se utförlig annons i nästa nummer av Svensk Veterinärtidning.
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centrationen vid immunisering, men en
låg dos riskerar att leda till hypersensi -
bilisering och IgE-produktion. Månatlig
boostring är ofta onödig vid antikropps -
produktion liksom tillskott av adjuvans.
Trots det används ofta adjuvans och
vanligast är complete och incomplete
Freunds adjuvans (CFA resp IFA).
Freunds adjuvans består av en olje emul-
sion och CFA dessutom av avdödade
mykobakterier. CFA ger upphov till dis-
seminerade granulom och är cancero-
gent, hos tuberkulossensitiserade män-
ni skor ger det dessutom upphov till 
kraftiga reaktioner. Som alternativ till
CFA kan oorganiska adjuvans som 
aluminiumsalter (ALUM) användas
eller organiska som avdödade influensa-
virosomer, i vilka ett antigen kan inkor-
poreras. Ett svagt antigen kräver tillägg
av adjuvans och eftersom CFA är det
mest potenta av alla adjuvans, används
det flitigt.

NOD-MUSEN
Dan Holmberg från Umeå universitet
forskar om diabetes typ I och använder
sig av NOD-musen (non obese diabetic
mouse).

Ungdomsdiabetes är en autoimmun

sjukdom som drabbar fem procent av
befolkningen, vilka bär på en genetisk
predisposition. Infektioner tros även
bidra till att sjukdom utvecklas. Ett tio-
tal gener har befunnits vara riskgener,

men fortfarande är kunskapen begrän-
sad om vad dessa gener gör, eller vad
som till sist triggar debut av sjukdomen. 

NOD-musen är en av flera spontan -
genetiska gnagarmodeller som dessvärre
har visat sig relatera dåligt till människa,
men som modell för spontan kronisk
inflammation har den ett värde. En
inflammation av de insulinproducerande
cellerna i pankreas föregår diabetesut-
vecklingen och genom imaging-tekniker
har Dan Holmbergs grupp lyckats påvisa
kvantitativa skillnader i inflammationen,
vilket tidigare har varit omöjligt. Lär -
domar man har dragit från NOD-musen
är t ex att typ I diabetes är en T-cells -
medierad autoimmun sjukdom med
inblandning av både CD4+ och CD8+
celler. Intressant är att förekomsten av
infektioner i djurhuset påverkar sjuk-
doms utvecklingen hos NOD-musen.
Ett patogenfritt djurhus ökar inciden-
sen, medan infektioner kan skydda dju-
ren helt.

IMMUNDEFEKTA MÖSS
Petter Höglund från Karolinska Insti -
tutet redogjorde för olika typer av
immundefekta möss och vad de kan
användas till i forskningen. Ett begrän-
sat antal spontanmutanta djurmodeller

Adjuvans stimulerar antikroppsproducerande celler på många sätt, berättade Jann Hau
från Panuminstitutet i Köpenhamn.

Flera immundefekta musstammar har varit betydelsefulla för att klarlägga immunför -
svarets roll för kroppens bekämpning av cancer, konstaterade Petter Höglund.

➤

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  7 • 2009 31

SvT nr 7-09 final:Layout 1  09-05-25  09.40  Sida 31



förekommer medan det genmanipulerade
antalet är mycket stort. Den spontana
SCID-musen lider av ”severe combined
immunodeficiency” på grund av avsaknad
av förmåga att rearrangera TCR-(toll-
like cell receptor)- och BCR-(B-cell-
receptor)-gener och därmed T- och B-
celler. En annan spontanmutant är nude-
musen, som saknar päls och dess utom är
tymusdefekt och T-cells-defekt, vilket
gör den särskilt känslig för virusinfektio-
ner. Till de framställda mus stammarna
hör t ex RAG-knock-out-musen, som
liknar SCID-musen, beta-2m-knock-
out-musen som saknar CD8+ celler och
därmed har nedsatt virusförsvar och
TCRalfa-knock-out-musen som saknar
alla T-celler. Dessa musmodeller har
varit betydelsefulla för att klarlägga
immunförsvarets roll för kroppens be -
kämpning av cancer. Immunför sva rets
roll visar sig t ex i AIDS-patienter, som
har en ökad förekomst av cancer.

Musmodellerna har dessvärre inte
varit särskilt prediktiva när det gäller
behandling av cancer. Därför ställs nu
hoppet till möss med ett så kallat huma-
niserat immunförsvar, som skapas genom
transplantation av stamceller från män-
niska till immundefekta möss.

EGENSKAPER FÖR ETT OPTIMALT
VACCIN
Kjell-Olov Grönvik från SVA gick ige-
nom egenskaper som ett optimalt vaccin
bör ha. Det mest självklara är att det ska
skydda från sjukdom, vilket inte nöd-
vändigtvis innebär skydd mot infektion.
Om man blir allmänpåverkad efter en
vaccination, t ex får lite feber, ska man

komma ihåg att skyddet förmodligen blir
bättre än om man inte hade reagerat alls. 

Efter en vaccination mäter man
ibland antikroppssvaret. Dessvärre kor-
relerar en hög antikroppstiter inte med
ett gott skydd, eftersom även T-celler
och makrofager avgör hur gott skyddet
är. Adjuvans bidrar till ett bättre skydd
bland annat genom att aktivera cytokin-
och kemokinproduktionen, som krävs
för att driva immunsvaret mot immu -
nitet. Med stigande ålder minskar för-
mågan till vaccinsvar, på grund av att
tymus atrofierar och inte längre produ-
cerar lika många T-celler. 

Vaccinantigen består ofta av ett glyko -

protein från smittämnet, vilket förmår
att inducera ett immunologiskt minne.
Inaktiverade vacciner innehåller adjuvans
samt hela eller delar av avdödade mikro-
organismer. Subenhets vacci ner kallas de
som består av renade proteiner eller 
peptidfragment. Levande vacciner kan
utnyttja ett artfrämmande virus som
vektor för att sprida antigen i kroppen,
som t ex hästinfluensavaccin, vilket inne-
håller ett försvagat fågelpoxvirus. Vid
användning av naket DNA för vaccine -
ring måste cytokiner adderas och vaccina -
tionen upprepas för att inducera ett svar. 

Levandevacciner inducerar såväl ett
CD4+ som ett CD8+ svar, vilket resul -
terar i ett mer långlivat immunologiskt
minne, medan avdödat vaccin endast
inducerar ett CD4+ svar. Kjell-Olov var-
nade för att kombinera olika vacciner
eftersom de riskerar hämma varandras
svar.

MODELLER FÖR REUMATOID
ARTRIT
Sandra Kleinau från Uppsala universitet
forskar om reumatoid artrit med hjälp
av modeller i mus och råtta. Artrit kan
induceras genom injektion av adjuvans,
mineralolja eller kollagen. 

För att bedöma den kliniska bilden
på råttorna används ett scoringsystem där

Sandra Kleinau upptäckte den oljeinducerade artriten, som ger en för djuren lindrigare
sjukdomsmodell.
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Fräsch veterinärklinik för en eller två veterinärer. 
Lokalen har mottag nings rum, djurrum, undersökningsrum, godkänt rum för
röntgen, kontor, pentry m m. Den är på 144 kvm och ledig fr o m 1 nov 2009.

För mer information kontakta Maritha Bertilsson, 0704 61 49 39 eller
skicka en intresseanmälan till Rilo Zoopermarket, Solåsvägen 22, 
553 03 Jönköping (ligger bredvid E4).

Veterinärlokal uthyres i
Jönköping på Solåscenter
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antalet svullna leder på varje tass räknas.
Den oljeinducerade artriten upptäcktes
av Sandra när råttor i en kontrollgrupp
som injicerades med olja utvecklade
artrit. Fördelen med denna artrit är att
den är begränsad till lederna, och att sjuk-
 domsprocessen inte förefaller att sprida
sig till andra organ i kroppen. Den olje-
inducerade artriten ger alltså en för 
djuren lindrigare sjukdomsmodell. Den
kollageninducerade artriten upptäcktes
när djur skulle immuniseras för att pro-
ducera antikroppar mot kollagen II.

Musstammar reagerar olika vid kolla-
geniduktion, t ex blir C57Bl/6-musen
inte artritisk, medan BALB/c-möss,
särskilt hannar, utvecklar artrit i hög
incidens. Hannar av vissa stammar
utvecklar artrit spontant, om de hålls i
grupp (stressande). Om man däremot
injicerar antikroppar mot kollagen är
alla musstammar lika känsliga och
utvecklar snabbt artrit. 

Vid intradermal induktion ses en mer
samlad debut av artriten jämfört med
subkutan induktion, men detta kräver
dispens ifrån Jordbruksverket, eftersom
en föreskrift om immunisering av för-
söksdjur förbjuder intradermala injek-
tioner på gnagare.

MINIMERING AV DJURENS 
LIDANDE
Efter den sista föreläsningen diskuterade
kursdeltagarna vilka humana avbryt-
nings punkter som bör gälla i försök som
potentiellt kan orsaka lidande för dju-
ren. Det framgick att de djurförsöksetiska
nämnderna ibland överlåter till veteri-
nären att göra en helhetsbedömning av
djurens tillstånd medan andra nämnder
kräver exakta gränser i form av maximal
viktnedgång eller score. Några deltagare
efterlyste rekommendationer avseende
detta från Jordbruksverket till nämn -
derna, likt de allmänna råd som en gång

Centrala Försöksdjursnämnden gav ut.
Råden gav anvisningar om hur försöken
skulle utföras för att minimera djurens
lidande. 

En utvärdering av kursen som helhet
visade att deltagarna var mycket nöjda.
Nästa år planerar Råttary något alldeles
extra i samband med vårkursen, sektio-
nen firar nämligen 20-årsjubileum. Men
vad det kommer att innebära är än så
länge en hemlighet.

TACK
Tack till Torgny Jeneskog, universitetsvete-
rinär i Umeå, för synpunkter.

*PATRICIA HEDENQVIST, leg veterinär, 
Med Dr, DiplECLAM, Biovitrum AB, 
112 76 Stockholm.
MARIANNE JENSEN-WAERN, leg veterinär,
professor, komparativ medicin och fysiologi,
institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, 
Box 7070, 750 07 Uppsala.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under
2008 var Karin Östensson (ordföran-
de), Åsa Bergquist (vice ordfö rande
januari–oktober), Anders Fors lid
(vice ordförande november–decem-
ber), Fredrike Ritter, Suzanne Sand -
quist, Elöd Szanto, Margareta Widell,
Peter Zaff och Per Jonsson (SVS ord-
förande).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen träffades under
året sex gånger och sammanträden
med förbundsstyrelsens arbetsutskott
och tjänstemän hölls tolv gånger.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den
28 maj i Stockholm och årsmöte den
5 november i Uppsala.

Förbundets stadgeenliga Veterinär -
kongress (fd Veterinärmötet) arrange-
rades den 6–7 november i Under -
vis ningshuset på SLU i Uppsala. 
Fort bild ningsdagarna hade den tradi-
tions enliga uppläggningen med djur -
slagsvis/områdesvis uppdelade sym -
po sier. För första gången hade SVF 
en egen monter med information 
om för bundet, AVF och FVF, som var
mycket välbesökt. 

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

MEDLEMMAR
SVF ökade sitt totala medlemsantal
med 43 personer (+1,6 %) under 2008.
Antalet medlemmar uppgick den 31
december 2008 till 2 680, varav 421
pensionärer och 177 studerandemed-
lemmar. Följande medlemmar avled
under året:
Distriktsveterinär Arne Olsson 
den 25 januari
Leg veterinär Tore Ehlers 
den 28 januari
Distriktsveterinär Sylve Båtelsson
den 5 april
Distriktsveterinär Ove Berg 
den 24 maj
Distriktsveterinär Martin Wejdmark
den 1 augusti
Distriktsveterinär K G Wessman 
den 6 augusti

Leg veterinär Helena Karlsson 
(f Frey) den 22 augusti
Distriktsveterinär Göran Ottander
den 15 september
Professor emeritus Ingemar Settergren
den 18 september
Leg veterinär John Almlöf 
den 4 oktober
Överveterinär Torsten Önning 
den 1 november
Leg veterinär Nils-Åke Fag 
den 19 november

HYLLNINGAR OCH 
UPPVAKTNINGAR
I samband med medlemmarnas be -
mär kelsedagar och dödsfall överfördes
på sedvanligt sätt gåvobelopp till fon-
den för extern och intern information
från förbundets kassa.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH
SVTs REDAKTION
Förbundskansliet omfattade under
året Per Carlsson, kanslichef, Anders
Lefrell, förhandlingschef, Amelie
Lothigius, ombudsman, Christina
Arosenius, generalsekreterare SVS,
Johan Beck-Friis, informationschef
och ansvarig utgivare SVT, Suzanne
Fredriksson, journalist (deltid), Rune
Koskinen, kamrer (deltid), Agneta
Svens son, chefssekreterare SVF, Birgitta
Ahlkvist, redaktionssekreterare SVT
(deltid), Brita Trybom, redaktions -
sekreterare SVT (deltid), Marianne
Lundquist, sekreterare SVS, Birgitta
Larsson, ekonomiassistent. Förbunds -
ord förande Karin Östensson hade
också regelbundet en del av sin ord -
förandetid förlagd till kansliet. Under
perioden januari t o m april var
Christina Arosenius sjukskriven och
ersattes av Maria Jackert Jernberger.
Agneta Svensson gick ner i tjänste -
grad den 1 oktober och gick helt i
pension den 31 december. Med
anledning av detta anställdes Karin
Henriksson fr o m 1 oktober.

KANSLIETS VERKSAMHET  
Kvalitetssäkringsarbetet avseende
kansli verksamheten fortsatte under
2008, främst avsett dokumentation av

rutiner, verksamhet, extern representa -
tion i olika grupper m m. För plane -
ring av den reguljära kansliverksam-
heten hölls som tidigare regelbundna
möten med hela kanslipersonalen. 

Arbetsbelastningen var fortfarande
i vissa avseenden ett problem framför
allt i SVS verksamhet på grund av det
växande antalet specialistutbildnings -
program och allt fler aspiranter. Även
föreningarnas verksamhet ökade och
de behövde därför mer kanslistöd.
Medlemsregistret har stor betydelse i
förbundets dagliga verksamhet samti-
digt som det skapar ökade arbetsupp-
gifter. Baserat på önskemål från med-
lemmarna om mer kursverksamhet
samt på grund av den stora belast-
ningen på kansliet, beslutade för-
bunds styrelsen att anställa ytterligare
en person som bestämdes skulle vara
en veterinär. Rekryteringen ska på -
börjas under 2009. 

Registreringen av arbetstidens för-
delning av olika frågor pågick som ett
underlag för de ekonomiska beräk-
ningarna av kanslitjänster som före-
ningarna köper. Uppföljningen av den
nya verksamhets- och kostnadsfördel-
ningen mellan huvudförbundet SVF
och AVF respektive FVF fortsatte.
Före ningarnas verksamhet ökade och
det fanns ett större behov av kansli -
stöd.

SVS, AVF OCH FVF
För verksamheten inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS),
Anställda Veterinärers Förening (AVF)
och Företagande Veterinärers Förening
(FVF) under året hänvisas till separata
verksamhetsberättelser som kan rekvi-
reras från förbundskansliet.

ALLMÄN VERKSAMHET
Remisser
Besvarande av remisser i olika ärenden,
statliga utredningar m m utgör en stor
del av förbundets verksamhet där sek-
tioner och föreningar samt kansli läg-
ger ner mycket tid. Remiss hanteringen
sker enligt en av styrelsen fastställd
rutin där sektionernas och föreningar-
nas synpunkter utgör grunden. I och

med den nya organisationen har
belast ningen på sektionerna ökat avse-
värt. Under 2008 besvarade förbundet
22 remisser. Remissvaren läggs fort -
löpande ut på förbundets webbsida. 

Fullmäktige
Den 28 maj hölls ordinarie fullmäk -
tige möte. Utöver stadgereglerade för-
handlingar förelåg propositioner från
förbundsstyrelsen avseende statuter för
Sveriges Yngre Veterinärers Stipen -
dium, ändring av förbundets stadgar,
revision av förtroenderådets instruk-
tion, samt ett strategidokument för
SVFs verksamhet fram till 2015. Inga
motioner hade inkommit till mötet.
Det var liksom tidigare många anmäl-
da förhinder från ordinarie delegater
och ersättare varför fullmäktigemötets
samtliga platser tyvärr inte kunde fyl-
las. Stadgeändringen som fullmäktige
beslutade om avsåg just antalet ersät-
tare som utökades från tidigare tre per
valomgång till att omfatta alla nomi-
nerade som inte valts till ordinarie.     

Valprocessen    
Nomineringsprocessen av kandidater
till förbundsstyrelse, SVS och full-
mäk tige 2009 liksom valproceduren
genomfördes planenligt. Liksom tidi-
gare är det svårt att få in ett tillräckligt
stort antal nomineringar till fullmäk-
tige. Valdeltagandet sjönk från 35 pro-
 cent 2007 till 28 procent 2008. Av
rösterna avgavs 98 procent elektro-
 niskt. Valresultatet presenterades på
förbundets webbsida vecka 49 och i
SVT nr 16/08. 

Under hösten meddelade förbun-
dets vice ordförande Åsa Bergquist att
hon på grund av tjänst i utlandet
måste lämna sitt uppdrag i förbundet.
Valberedningen föreslog som fyll-
nadsval Anders Forslid som vice ord-
förande. För att fylla hans plats i sty-
relsen föreslog valberedningen Karin
Lundborg, förbundets revisorssupp -
leant och tidigare ledamot i förbunds-
styrelsen. Båda de aktuella kandidaterna
valdes sedermera i november. Karin
Lundborg lämnade samtidigt sin post
som revisorssuppleant.

Styrelseberättelse för 
Sveriges Veterinärförbund 2008
Här återges Sveriges Veterinärförbunds styrelseberättelse för 2008, som en del av förbundets årsredovisning.
Berättelsen redovisas i förkortad version, för att bli mer överskådlig. Medlemmar som önskar en fullständig 
berättelse kan beställa en sådan från förbundskansliet, eller läsa den på den lösenordsskyddade delen av 
förbundets hemsida, www.svf.se.

➤

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  7 • 2009 35

SvT nr 7-09 final:Layout 1  09-05-25  09.40  Sida 35



➤

36 N U M M E R  7 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

N O R D VA C C  

A
D

&
D

 /
 0

9
 /

 0
5

FÖRBUNDSSTYRELSENS 
ARBETE
Förbundsstyrelsens arbete fortsatte att
präglas av strategiska frågor avseende
ökad medlemsnytta och förbundets
synlighet i samhällsdebatten. Årets
gemen samma möte med SVS kolle -
gium och förbundsstyrelsen ägnades åt
kursverksamheten inom SVS, specia -
listutbildningarna, veterinärförbun dets
150-årsjubileum 2010, SVFs värdskap
för FVEs generalförsamling i Stock -
holm, i maj 2009 samt SVFs strategi-
dokument. Vidare tog mötet upp
STRAMA VL (Strategigrupp för ratio-
nell antibiotikaanvändning inom vete-
 rinär- och livsmedelssektorn) som
nyligen bildats, apoteksmarknadsut-
redningen (slutbetänkande angående
djurläkemedel den 30 april) samt ut -
redningen om Myndighetsstruk turen
i livsmedelskedjan som i hög grad kan
påverka inte bara livsmedelsfrågorna
utan också djurfrågornas hantering.
På styrelsens tvådagarsmöte i decem-
ber ägnades som vanligt en dag åt mer
övergripande frågor. Den här gången
var det specialistutbildningsprogram-
men som gicks igenom. Det kunde
konstateras att dokumentationen är
gedigen och baserad på gängse kriterier
och hänsyn inom utbildningsväsen-

det och pedagogik. Det var avstam-
pen för den översyn av SVS verksam-
het som ska genomföras under 2009. 

Förbundets nya organisation
Den 1 januari 2006 började den nya
organisationen av förbundet att fun-
gera fullt ut. Föreningarna fick under
2008 mer etablerade arbetsformer och
verksamhetsrutiner och den nya orga-
nisationen fungerar på det hela taget
bra även om det fortfarande uppdagas
problem som kräver åtgärd. 

Nomineringsprocessen av kandida-
ter till förbundsstyrelse, SVS och full-
 mäktige 2009 liksom valproceduren
genomfördes planenligt. Valdel ta gan -
det var 27 procent. Det absoluta fler-
talet röstade elektroniskt. Av totalt 593
röstade endast 15 per post. Val resul -
 ta tet presenterades på förbundets
webbsida vecka 4 2009 och i SVT nr 1
2009.

Strategi- och policyarbete
Under våren 2008 färdigställdes texten
till SVFs strategidokument som ska
utgöra färdriktningen fram till 2015.
Den antogs principiellt av fullmäktige
och ska bearbetas till två dokument,
ett mera kortfattat att använda in ternt
och ett där texten utvecklas lite mer

att använda externt. Under 2008 bör-
jade den övergripande utvärderingen
av den nya organisationen också pla-
neras. I linje med målsättningen att
arbeta mer långsiktigt och med mer
övergripande frågor tillsattes 2007 ett
flertal arbetsgrupper för såväl interna
som externa frågor av mer strategisk
karaktär. Arbetet i grupperna har i
princip fortsatt under 2008. 

Arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen arbetar medvetet
sedan några år med arbetsgrupper för
hantering av större frågor. Flertalet
arbetsgrupper har ett begränsat upp-
drag avseende en specifik fråga medan
ett fåtal har karaktären av en mer lång-
 siktig bevakning av ett visst område.
Arbetsgrupperna under 2008 kommer
samtliga att fortsätta vara verksamma
i alla fall under en del av 2009.

Ekonomigruppen (”permanent”)
Elöd Szanto, Margareta Widell, Peter
Zaff, Karin Östensson samt från kan s-
liet ekonomi-/kanslichef Per Carlsson.

Grundutbildningsgruppen 
(”permanent”)
Åsa Bergquist, Anders Forslid, ord -
föranden i SVS (Per Jonsson), för-

bundsordföranden (Karin Östensson)
samt från kansliet Johan Beck-Friis.

Översyn av instruktion för 
förtroenderådet 
Åsa Bergquist, förbundsstyrelsen har
varit ansvarig för detta arbete tillsam-
mans med ordförande i förtroenderå-
det Peter Jacobsson och fd ordförande
Maria Jackert Jernberger som resurs -
personer.

Marknadsföringspolicy
Anders Forslid, Margareta Widell,
Karin Östensson samt från kansliet
Per Carlsson ingår i gruppen. För -
bundet har tagit fram en policy och
gruppen har under året haft ett flertal
möten med presumtiva intressenter
och kolleger med särskild expertkom-
petens.

”Manifestation” av veterinär yrket/
kompetens
Anders Forslid, Margareta Widell och
Karin Östensson har ingått i grup-
pen. Gruppens uppgift är att initiera
olika typer av aktiviteter för att infor-
mera om vad veterinär kompetens
står för och göra den mera känd i
samhället. Under 2008 planerade
gruppen ett stort seminarium i maj
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2009 om veterinärernas roll i folk -
hälso arbetet. Som ett led i att göra
förbundet mera synligt i samhället
beslutade förbundsstyrelsen också att
SVF skulle stå som värd för FVEs
generalförsamling 2009.

Kommunikationsstrategi
I gruppen ingår Margareta Widell,
förbundsstyrelsen, Birgitta Larsson,
SVS, Anders Sandberg, redaktions-
kom mitténs ordf, Per Carlsson, kans-
liet samt Johan Beck-Friis, chefredaktör
och Suzanne Fredriksson, journalist,
båda SVT. Gruppen ska ta fram
underlag till såväl en kommunika-
tionsstrategi som en mera operativ
kommunikationsplan med syfte att
SVF ska bli mera synligt i samhällsde-
batten på bred basis samt att förbättra
den interna kommunikationen. De
hade ett flertal möten under 2008
och presenterade i december sitt för-
slag till strategi och policy som där -
efter gått på remiss till AVF, FVF
samt SVS sektioner.

SVFs 150-årsjubileum
SVF firar 150-årsdag 2010. Förbunds -
styrelsen har bestämt att det ska upp-
märksammas genom flera händelser
under året samt en jubileumsbok.
Ansvarig för planeringen av boken är
professor emeritus Lars-Erik Appel -
gren, tillsammans med Herbert Lund-
ström (fd förbundsordförande), Inge -
mar Jämte (fd kansliveterinär, SVF)
samt Bengt Vilson (fd ledamot i för-
bundsstyrelsen). I gruppen ingår också
förbundsordförande Karin Östensson.
Gruppen hade ett flertal möten under
slutet av 2008 och början av 2009.
Gruppen har också planerat en artikel -
serie i Svensk Veteri närtidning under
hela året 2010.

EKONOMI – SÄRSKILDA 
KOMMENTARER
Uppföljningen av den nya verksam-
hets- och kostnadsfördelningen mellan
SVF och AVF respektive FVF fortsatte
under 2008. Det finns fortfarande
sannolikt inte full överensstämmelse
mellan föreningarnas nyttjande och
beställning av tjänster från kansliet,
vilket gradvis rättas till. Det finns 
en osäkerhet att korrekt och i detalj
identifiera tjänsteåtgången för före-
ningarnas angelägenheter. 

Problemet med medlemmarnas
bristande betalning av avgifter har
genom införda åtgärder ytterligare
minskat och påverkar i dagsläget inte
förbundets ekonomi. Det är numera
ett fåtal medlemmar som genom lång-
varig utebliven betalning av medlems -
avgifterna förverkar sitt medlemskap.
Antalet medlemmar med reducerad
avgift, enligt de fastställda normerna,
har blivit fler än tidigare, en utveck-
ling som har pågått under längre tid. 

ÖVERSYN AV KOMMITTÉER,
RÅD OCH NÄMNDER
Under de senaste åren har en översyn
pågått av förbundets kommittéer, råd
och nämnder. Syftet har varit att pröva
och i den mån det behövs revidera
deras sammansättning och uppgifter. 

Förtroenderådet
Uppdraget till den arbetsgrupp som
arbetat med frågan har varit att se
över förtroenderådets instruktion och
mandat och tydliggöra sekretessreg-
lerna för rådets ledamöter i hantering
av information i ärendena. Vid full-
mäktige i maj 2008 presenterades ett
förslag till ny instruktion baserat på
resultat av grupparbeten vid föregående
fullmäktigemöte, men flera fullmäkti-
gedelegater menade att instruktionen
var otydlig. Fullmäktige beslutade
dock enligt den nya skrivningen men
gav styrelsen uppgiften att ytterligare
bearbeta texten med syfte att göra den
tydligare på vissa punkter. 

Redaktionskommittén
Redaktionskommitténs instruktion
m m kommer att ses över i ett större
sammanhang i anslutning till kom-
munikationsgruppens arbete. 

SÄRSKILDA FRÅGOR
Inkomstförsäkring  
Mot bakgrund av den fortsatt låga
arbetslösheten inom veterinärkåren
(ca 5–10 personer) och att många
omfattas av förmånliga trygghets-
system kommer förbundsstyrelsen att
föreslå fullmäktige att tills vidare inte
införa någon inkomstförsäkring. 

Jourfrågorna – ersättning till
företagare
Under våren 2008 uppstod en proble-
matisk joursituation i ett område.
Veterinärförbundet ville då pröva att
utverka rimlig statlig ersättning från
Jordbruksverket till de privata veteri-
närerna för att jouren skulle läggas upp
integrerat mellan statliga och företa-
gande veterinärer. Flera möten mellan
förbundet och Jordbruks verket hölls
under generaldirektörens ledning.
Frågan fick dock släppas i avvaktan på
regeringens proposition om villkoren
för veterinär fältverksamhet. 

Proposition om behörighet 
m m inom djursjukvården 
och specialistutbildningarna 
I oktober 2008 lades lagrådremissen
och i januari 2009 kom propositio-
nen efter ”Behörighetsutredningens”
betänkande (SOU 2005:98). Propo -
si tionen innebar inte något förändrat
SVF-ansvar för administrationen av
specialistutbildningsprogrammen. 

”Hästtandläkare” 
Förbundet har sedan länge varit starkt

kritiskt till att personer med kortare
utbildning av varierande slag eller
ingen utbildning alls arbetar med
tandvård på häst. Under våren 2008
anmälde förbundet till kommunen en
sådan yrkesmässig verksamhet, där
personen i fråga genomfört kirurgiska
ingrepp som dokumenterats i media,
för att få prövat om det stred mot
djurskyddslagstiftningen. En veterinär
hade medverkat för att ge sedering.
Polisen kom fram till att det därför
var veterinären som varit ansvarig för
hela ingreppet och undersökningen
lades ner. Förbundet varnade därefter
i SVT veterinärer för att ge sådan
sederingsservice till personer med
verksamhet av det aktuella slaget. 

MEDVERKAN I STATLIGA
UTREDNINGAR OCH HEARINGS
Omreglering av apoteks -
marknaden (SOU 2008:46) 
I början av 2007 tillsattes en utred-
ning avseende omregleringen av apo-
teksmarknaden och möjlighet för
andra än Apoteket AB att bedriva
detaljhandel med såväl receptbelagda
som receptfria läkemedel. Veterinär -
förbundets representant i utredningens
referensgrupp har varit Suzanne
Sandquist, ledamot i förbundsstyrel-
sen. Som framgår av tidigare årsredo-
visningar har förbundet bland annat
varit kritiskt emot den bristande till-
gängligheten på djurläkemedel. Mot
den bakgrunden beslutade förbunds-
styrelsen att verka för att veterinärer
ska få möjlighet att sälja/tillhandahålla
djurläkemedel. SVF lämnade under
hösten remissvar på slutbetänkandet. 

Villkoren för veterinär verk-
samhet – ny analys 2008 
I mars 2007 lade Veterinär ut red -
ningen fram sitt betänkande ”Vete -
rinär fältverksamhet i nya former”
(SOU 2007:24). SVF medverkade i
utredningens rådgivande expertgrupp.
Betänkandet förordade en privatise -
ring av fältverksamheten samt bland
annat en samling, revidering och i
vissa avseenden skärpning av veteri-
när lagstiftning. Det senare har för-
bundet ställt sig positivt till. Före
sommaren 2008 gav regeringen Jord -
bruksverket i uppdrag att utifrån 
kritiken mot nuvarande organisation
och målsättningar, ånyo analysera och
lämna förslag till en väl fungerande
veterinär organisation. Då Jordbruks -
verket lämnade sitt förslag i septem-
ber kunde det konstateras att förbun-
det hade fått bra gehör för sina 
synpunkter. För sla get låg väl i linje
med SVFs upp fattning. Proposition
kan enligt Jord bruks  departementet
förväntas komma under våren 2009.
För bun det hoppas att den inte dröjer
eftersom osäkerheten på ver kar verk-
samheten negativt i såväl före tagande

som statlig fältverksamhet.

Myndighetsstrukturen 
i livsmedelskedjan
I november 2007 beslutade regeringen
att tillsätta en utredning för att göra
en översyn av Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA),
Livsmedelsverket samt Fiskeri verket.
Betänkandet som lades fram i början
av februari 2009 fick titeln Trygg med
vad du äter (SOU 2009:08). Ingen
veterinär expertis erbjöds plats i refe-
rensgruppen vilket förbundet fram-
förde stark kritik mot till Jord bruks -
departementet, då gruppen skulle 
tillsättas. Förbundet har på olika sätt
framfört sina synpunkter till utred-
ningen under arbetets gång. SVF
menar att det är positivt med en
samordning av ansvaret i livsmedels-
kedjan och att dessa frågor integreras
tydligare med djurrelaterade frågor,
men att även hanteringen av smitt-
skydd och djurskydd måste ges adekvat
dignitet. Vidare att värdering respek-
tive hantering av risk bör delas i olika
myndigheter, att paraplyet livsmedel
inte är relevant för myndigheternas
samlade ansvar samt att myndighets-
namnen ska avspegla verksamheten. 

Djursmittutredningen
I december 2007 beslutade regeringen
att tillsätta en utredning för översyn
av lagstiftningen om smittsamma
djursjukdomar m m. Den har tagit
namnet Djursmittutredningen. SVF
är inte representerat i utredningens
referensgrupp där veterinär expertis
dock är väl företrädd. Förbundet har
hittills deltagit i en hearing med
utredningen. Utredningen ska lämna
sitt betänkande vid årsskiftet 2009–
2010.

POLITISKA UPPVAKTNINGAR
Förbundet hade under året flera
möten med riksdagsledamöter för att
påverka dem i frågor som är angelägna
för veterinärkåren. I början av 2009
uppvaktades också Miljö- och jord-
bruksutskottet angående pågående
utredningar samt bluetongue-bekämp -
 ningen.

MEDVERKAN I EXTERNA SAM -
ARBETSGRUPPER, RÅD M M
Jordbruksverkets smittskydds-
råd 
Jordbruksverkets djurhälsoråd bytte
under hösten namn till smittskydds-
rådet. Det syftar till att genom sam -
arbete utveckla den förebyggande
djurhälso- och djursjukvården samt
bered skapen inför smittsamma djur-
sjukdomar. SVFs representanter i rådet
är förbundsordföranden (ordinarie)
och vice förbundsordföranden (sup-
pleant). Rådet hade fyra möten under
2008. Under 2008 avsåg mycket ➤
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information det svenska EU-ordfö-
randeskapet 2009 samt EUs nya djur-
hälsostrategi 2007–2013. Angående
särskilda frågor ägnades mycket upp-
märksamhet åt bluetongue-utbrotten
först i Danmark och sedan i Sverige.
Andra särskilda frågor var MRSA hos
häst samt EHEC. 

Samarbetsgrupp inom
hästområdet
Jordbruksdepartementet inrättade
2004 en samarbetsgrupp inom häst -
området, där Sveriges Veterinär för -
bund representerades av Evamari
Lewin. Gruppen gjorde efter en 
period av låg aktivitet en omstart och
nya ledamöter utsågs. Departementet
har av de två representanter som SVF
anmält utsett Evamari Lewin till ordi-
narie ledamot och Nils Ronéus till
suppleant. 

Samrådsgrupp SVF 
– ”näringen”
Samrådet mellan Sveriges Veterinär -
förbund och lantbruksnäringen (LRF,
Svensk Mjölk, Swedish Meats, Svensk
Fågel, Svenska Ägg och Svenska
Djur hälsovården) pågick även under
2008. SVF representerades av för-
bunds ordföranden, SVS generalsekre-
te rare och informationschefen. Årets
möten kom att kretsa mycket kring
ut redningen om ansvaret i livsmedels-
kedjan. I övrigt rörde de tre sam -
rådsmötena även andra aktuella
utredningar samt överflyttningen av
djurskyddskontrollen till länsstyrel-
serna, slaktdirektivet, kastrering av
smågrisar, djurtransporter m m.

Samverkansgrupp med SKK
mot extremavel hos hund
På initiativ av SVFs djurskyddskom-
mitté och med bra gensvar från
Svenska Kennelklubben (SKK) ska-
pades 2007 en samverkansgrupp med
syfte att stävja den extremavel som
förekommer inom vissa hundraser
och som leder till att hundarna inte
fungerar fysiologiskt. Under 2008
hade samverkansgruppen två möten.
Engagemanget har gett konkreta
resultat: SKK har tagit fram särskilda
rasspecifika domaranvisningar med
bland annat åliggande om att rappor-
tera vissa avarter. För nordiska domare
finns en kvalitetskontroll genom ut -
bildningsgången. Det finns en hand-
lingsplan för shar pei för att komma
tillrätta med så kallad eye-tacking. Ett
flertal raser är föremål för inventering
av egenskaper som hindrar djuren
från att leva normalt eller för olika
åtgärdsprogram. SVFs representanter
i gruppen var under 2008 Elisabeth
Bademo, smådjurssektionen, SVS, 
in formationschef Johan Beck-Friis

samt förbundsordförande Karin
Östens  son. Elisabeth Bademo anmälde
att hon av tidsskäl inte längre kunde
vara med i gruppen varför SVS
smådjurssektion utsåg Lotta Möller 
fr o m 2009. 

Övrigt
– Regelbundna vårdförbundsmöten
har hållits, där representanter för de
vårdrelaterade förbunden inom Saco
diskuterar gemensamma frågor fyra
gånger per år. SVF representerades av
förbundsordföranden och informa-
tionschefen. 
– Förbundsrepresentanter deltog i 
ett flertal konferenser arrangerade av 
näringen, myndigheter m fl.
– Sammantaget är förbundet represen -
terat externt i AEA, Agria (styrelse,
veterinärpanel, skadeprövningsnämnd
häst resp smådjur, produktkommitté
häst resp smådjur), Apotekar socie te -
ten, sektionen läkemedel för djur, the
European Coordination Committee
on Veterinary Training, FVE (general -
församlingen, sektionerna för officiella
veterinärer (EASVO), hygienveterinä -
rer (UEVH), privatpraktiker (UEVP),
veterinärer inom undervisning och
forskning (EVERI), arbetsgrupper
avseende slaughter and killing, code
of conduct, animal tranports), Ifs 
skade  prövningsnämnd, Jordbruks ver -
kets smittskyddsråd, djurskyddsråd och
försöksdjursråd, Läkemedels nämn   den,
Nordisk kommitté för vete    rinärveten-
skapligt samarbete (NKVet), Nordiska
ordförandemötet, Nordiska fortbild-
ningsgruppen, Rase horns stiftelse, Saco
(kongress, ordförandemöte, kansli -
 chefsgrupp, ekonomigrupp, jurist-
 grupp, Saco-S, Saco-P, arbets miljö -
grupp, chefsgrupp, löne statistikgrupp),
Samverkansgrupp med SKK, Strama –
VL (Strategi grupp för rationell antibio -
 tikaanvändning inom vete r inär- och
livsmedelssektorn), SVAs projekt råd,
Svenska Blå Stjär nans centralstyrelse,
Vård för bunds   gruppen, Veteri när hus -
nämn den (styrelsen för veterinärstu-
denternas kårhus, SLU), World
Veterinary Associ at ion m fl.

UTDELNING AV BIDRAG, 
STIPENDIER M M
Från Understödsfonden med flera
fonders gemensamma förvaltning
delades under 2008 ut sammanlagt
247 228 kr i understöd och stipen-
dier.

ARBETSMILJÖ 
Det operativa arbetet med arbets -
miljöfrågor ligger numera inom AVFs
och FVFs mandat och ansvar. För -
bundsjuristen Amelie Lothigius har
dock för SVF deltagit i Sacos arbets -
miljögrupp. 

LÖNESTATISTIK   
Under 2008 skickades lönestatistik -
enkäten ut, via e-post för tredje året i
rad, till samtliga anställda förbunds-
medlemmar, såväl privat som offent-
ligt anställda. Enkäten kunde således
besvaras via webbverktyg på förbun-
dets hemsida. Pappersenkät skickades
ut till dem som inte besvarat enkäten
eller inte kunde svara via webben.
Svarsfrekvensen var ca 75 procent, för
såväl privat som offentligt anställda.

AKADEMIKERNAS ERKÄNDA
ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)     
Akademikernas Erkända Arbetslös -
hets kassa, AEA, administrerar arbets-
löshetsförsäkringen för Sacoförbun -
dens medlemmar. Avgiften sänktes
under 2008 successivt och var vid
2008 års utgång 140 kr/månad, vilket
gjorde AEA till den billigaste a-kassan
i landet.

Sedan januari 2007 går kontakten
mellan veterinärförbundets medlem-
mar och AEA direkt mellan parterna,
utan att förbundet är inblandat. 

SACO
Medlemsutveckling
Sacoförbunden ökade under 2008
med över 8 000 medlemmar (+1,4 %)
och redovisar nu över 588 000 med-
lemmar, den största medlemssiffran i
Sacos historia. Bland de yrkesverk-
samma medlemmarna var ökningen
ännu större, 2,0 procent. Antalet stu-
derandemedlemmar minskade med
1,2 procent med anledning av ovan-
ligt små studentkullar.

Generella akademikerfrågor
Sacos analysarbete och allmänna 
opinionsbildande och samhällspåver-
kande arbete för akademikergruppens
intressen har under de senaste åren
varit viktigare än någonsin. För -
bunds ordföranden och kanslichefen
deltog i Sacos ordförandekonferenser
(2) respektive kanslichefsmöten (5)
under året. Kanslichefen var också
med i Sacos ekonominätverk, Saco-E.

Sacos egenföretagargrupp
Saco har sedan flera år satsat på att
bygga ut och förbättra sin service gent -
emot de medlemmar som är företa -
gare. Av Sacos ca 590 000 medlemmar
utgör 45 000 egenföretagare. SVF
deltar aktivt i Sacos satsning och har i
samverkan med ett tiotal medlems-
förbund medverkat i olika inspira-
tionskurser för företagare. Egenföre -
tagande akademiker kallas numera
kunskapsföretagare.

Saco Lönesök
Veterinärförbundet är med i Saco
Lönesök, en databas för Sacoför -

bundens medlemmar som bygger på
statistikuppgifter från 180 000 privat -
anställda medlemmar och 230 000
offentliganställda. Saco Lönesök nås
via SVFs hemsida. 

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
Medlemmar i SVFs kollegiala nätverk
2008 var Magnus Andersson, Sten
Berggren, Gunnar Bergsten, Håkan
Björklund, Karina Burlin, Eva von
Celsing, Erik Kjellgren, Herbert
Lundström, Anneli Grip-Hansson
och Florin Gurban-Marcu. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska och baltiska
samarbetet  
Ordförandekonferenser
Under 2008 hölls sedvanligt två nor-
disk/baltiska ordförandekonferenser i
anslutning till FVEs generalförsam-
lingar. En viktig funktion av konfe-
renserna är att om möjligt samverka
när det gäller val till förtroendeposter
och andra viktiga frågor som behandlas
inom FVE och för att ge våra syn-
punkter större genomslagskraft i
gene ralförsamlingen. Dessutom tas
frågor upp av gemensamt nordiskt
intresse samt information/diskussion
om aktuella frågor i respektive land
inom förbunden och veterinärsek-
torn. Under 2008 var Island värd för
mötena. De senaste åren har tyvärr de
baltiska länderna allt oftare uteblivit
från mötena. Orsaken är oklar. 

NKVet
Sedan några år finns det en överens-
kommelse att förbunden ska träffa
sina representanter i NKVet genom
att bjuda in dem till ett förbundssty-
relsemöte. Det fick 2008 skjutas upp
på grund av att representanterna inte
kunde närvara något av de datum då
styrelsemötena var förlagda. 2008
hölls NKVet-symposiet Parasite in -
fections of domestic animals in the
Nordic countries – emerging threats
and challenges, 8–9 september i
Helsingfors, Finland.

Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE) 
Representation
Den svenska delegationen i general-
församlingen och i FVEs olika sektio-
ner bestod av förbundsordföranden
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(GA och sektionen för veterinärer
inom forskning och utbildning),
Evamari Lewin (praktikersektionen),
Margareta Widell (hygienikersektio-
nen), Per Sahlander (sektionen för
officiella veterinärer). Därutöver deltog
Johan Beck-Friis som ledamot i djur -
transport- och djurskyddsgrupper (se
nedan). 2009 står SVF som värd för
generalförsamlingen i Stockholm.

Aktuella frågor och verksamhet
Generalförsamlingarna 2008 hölls i
Wien respektive Hannover. Rapporter
presenterades i SVT nr 11/08 och
1/09. Arbetet med den rådgivande
”veterinary act” som pågått sedan 2007
avslutades och genom en gemen sam
strategi kunde de nordiska länderna
få igenom betydelsefulla förändringar
i texten. 

Utöver de aktuella frågor som
speglas av arbetsgrupperna med
svensk representation var en väsentlig
fråga under 2008 EUs nya djurhälso -
strategi. I lanseringen av denna plan
har kommissionen även en kampanj
om den roll som veterinär service på
olika sätt spelar för folkhälsan. Detta

är ett samarbetsprojekt mellan EU-
kommissionen och FVE. Det hela
inleddes med en ”Veterinary Week” i
november med ett flertal evenemang
nere i Europa. En ny ”Veterinary
Week” planeras till september 2009
och ett helt ”Veterinary Year” 2011
(då den första veterinärutbildningen
som startade i Lyon firar 250 år). Det
första året fokuserade på budskapet:
”att förebygga är bättre än att bota”
dvs ”biosäkerhet”. Uttrycket animal +
human = one health lanserades också
för att understryka den nära kopp-
lingen och det ömsesidiga beroendet
mellan djur- och folkhälsa.

Representation i arbetsgrupper och
permanenta kommittéer 
Sverige fortsätter att vara framgångs-
rikt vad gäller representation i olika
arbetsgrupper tillsatta av FVE. SVF
har under 2008 varit verksamt i arbets-
grupper rörande Animal Welfare
Labelling (Stefan Gunnarsson, SLU,
Skara), djurtransporter, djurskydds -
utbildning av officiella veterinärer
(informationschef Johan Beck-Friis),
”protection of animals at the time of

slaughter and killing” (Anders Forslid,
förbundsstyrelsen), ”code of conduct”
(etiska normer för veterinär yrkesut-
övning), (Henrik Eriksson, länsvete -
rinär), Food Hygiene (Margareta
Widell). SVF är också representerat
(Karin Östensson, förbundsordfö -
rande) i den mera permanenta euro-
peiska policykommittén för utbild-
ningsfrågor som bildades i slutet av
2005: the European Coordinating
Committee on Veterinary Training
(ECCVT).  

Europeisk ackreditering av 
veterinärutbildningen
ECCVT är en övergripande kommitté
för utbildningsfrågor, gemensam för
FVE, EAEVE (European Association
of Establishments of Veterinary
Education) och EBVS (European
Board of Veterinary Specializations).
ECCVT ska driva och handlägga
utbildningsfrågor av mera strategisk
karaktär och verka för en kvalitets -
utveckling av veterinär grund- och
vidareutbildning. Kommittén hade
planenligt två möten 2008. Det finns
en oroande trend att universitet och

fakulteter ”avlövas” eller själva avhän-
der sig faciliteter för klinisk verksam-
het. Det är också ett problem att så
många europeiska veterinärutbild-
ningar har en bristande kvalitet och
inte uppfyller EU-direktivens normer.
ECCVT har fortsatt med lobbying
för att få till stånd en legal grund för
åtgärder emot de utbildningsanstalter
som bryter emot minimistandarden i
EU-direktiven.

World Veterinary Association
(WVA)
WVAs generalförsamling valde 2008
SVFs ordförande Karin Östensson till
representant (councillor) för Europa i
WVAs råd. Mandatperioden är tre år.

INFORMATIONSVERKSAM -
HETEN 
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är
medlemstidning för Sveriges Veteri -
närförbund. Förutom förbundets
medlemmar prenumererar ett antal
institutioner, bibliotek, myndigheter
och dagstidningar på Svensk Veteri -
när tidning. Upplagan (TS Fackpress)
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var under 2008 3000 ex. Tidningen
är den kanal genom vilken infor -
mation till och mellan veterinärer
huvudsakligen sprids, och den är där-
för den viktigaste informationskällan
för veterinärförbundets medlemmar.

Under 2008 var Johan Beck-Friis
chefredaktör och ansvarig utgivare,
med Christina Arosenius som biträ-
dande redaktör. Under hela året arbe-
tade Suzanne Fredriksson som jour-
nalist vid tidningen på 50 procents
tjänst. Birgitta Ahlkvist var redaktio-
nens sekreterare på halvtid, och Brita
Trybom hade en 80-procentig sekre-
terartjänst, främst som ansvarig för
annonser och annonsörskontakter.
Prenumerationsregistret handhades av
Agneta Svensson.

Material till tidningen inkom under
året i stor mängd, såväl vetenskapliga
artiklar som reseberättelser, insändare
etc. Tidningens layout från 2003
vidare utvecklades under 2008. Layout-
uppdraget sköttes under hela året av
Exponera.

Det samarbetsavtal som 1997
knöts mellan SVT och annonsförsälj-
ningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2008. Annonshuset
sålde randannonser för SVT i samma

omfattning som under föregående år.
Liksom tidigare resulterade arbetet i
ett ekonomiskt överskott för tidningen.

Volym 60 av Svensk Veterinär -
tidning utkom med 16 ordinarie
nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 944.

Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida
www.svf.se uppdaterades kontinuer-
ligt under 2008. Den utformning på
hemsidan som infördes 2002 fortsatte
att användas under året. Sajten har tre
rubriker av nyhetskaraktär på sin
förstasida, och tydliga länkar till övriga
ämnen på hemsidan. Hemsidans tek-
nik byggde under året på hemsides-
verktyget Sitecore. Under 2008 var
det tre personer på kansliet som regel-
bundet förnyade hemsidans innehåll.

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

Då hemsidesverktyget och sidans
layout börjar bli gamla, inleddes kon-

takter med olika IT-företag för att
inhämta offerter på ett uppdaterat/
nytt verktyg och en ny layout.

Huvudansvarig för utformningen
av hemsidan och för den fortsatta drif-
ten var under 2008 Johan Beck-Friis.

Mediekontakter
Förbundet hade via informationsche-
fen och utskick av pressmeddelanden
ett stort antal mediekontakter i olika
frågor under året. Namnet ”Sveriges
Veterinärförbund” nämndes i totalt
283 artiklar eller nyhetsinslag i riks-
och lokalmedia under 2008, enligt
förbundets mediestatistiktjänst Melt -
water News. 

Informationsmöten för 
studenter
Förbundet genomförde ett flertal sed-
vanliga informationsmöten för ordi-
narie veterinärstudenter och TUVE-
studerande vid SLU. 

YTTRANDEN M M 
Under 2008 avgav SVF 25 yttranden
och framställningar till departement,
myndigheter och organisationer.
Remissvaren publiceras fortlöpande
på förbundets hemsida www.svf.se.

PERMANENTA RÅD OCH
NÄMNDER
Beträffande verksamheten i För -
troende rådet, Rådet för veterinär -
historisk och biografisk forskning,
Redaktionskommittén och Djur -
skydds  kommittén hänvisas till särskilda
årsberättelser som kan rekvireras från
veterinärförbundets kansli.

FÖRBUNDETS EKONOMISKA
FÖRVALTNING
Sammanfattande kommentar
Förbundets ekonomi är i god ord-
ning. SVFs ekonomi utgörs av tre
huvuddelar: Allmänna kassan/SVS,
Stödfonden samt Fastighetsförvalt -
ningen. Det är enheternas samman-
lagda resultat och ställning som redo-
visas i resultat- och balansräkningen. 

Rörelseresultatet före finansiella
poster var ett överskott på 158 009 kr.
Resultatet efter finansiella poster visade
ett resultat på minus 2 740 579 kr,
och den sammanlagda skatten upp-
gick till 1 119 543 kr. Det totala resul-
tatet för 2008 var minus 3 860 122
kronor. Underskottet kom huvudsak-
ligen från kapitalförvaltningen bero-
ende på den mycket stora nedgången
på världens börser under året. För
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Stockholmsbörsen var 2008 det sämsta
året någonsin.

Trots detta blev rörelseresultatet
före finansiella poster positivt. Det
beror på att intäktssidan varit bättre
än förväntat där främst Svensk
Veterinärtidning och Veterinärkon -
gressen bidragit, men även medlems -
intäkterna ökat. 

Allmänna kassan och SVS
Det är under denna rubrik som den
dagliga verksamheten bedrivs. Resul -
tatet för driften, dvs exklusive kapital-
och fastighetsförvaltningen, blev bättre
än budgeterat och resultatet före
finansiella poster stannade på ett
underskott på 509 954 kr mot budge-
terade 2 408 000 kr, dvs 1 929407 kr
bättre än budgeterat. Detta beror på
att intäktssidan varit bättre än för -
väntat där främst Svensk Veterinär -
tidning och Veterinärkongressen bi -
dra git, men även medlemsintäkterna
har ökat. 

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

Allmänna Kassans kapitalförvalt-
ning visar ett resultat före skatt på

minus 2 518 336  kronor (reaförluster
3 090 178 plus aktieutdelning och
ränteintäkter minus räntekostnader
förvaltningsarvoden 571 842 kr).

Skatt på årets resultat består av
skatt på annonser i Svensk Veterinär -
tidning, utdelningar och räntor, på
sammanlagt 1 009 308 kr. 

Det sammanlagda resultatet under
denna rubrik visar ett underskott på
3 796 379 kronor. 

Stödfonden
Stödfonden är bara kapitalförvaltning
och i Stödfonden förekommer ingen
verksamhet men den ingår redovis-
ningsmässigt i förbundets totala eko-
nomi. Fondens medel är avsedda att
användas vid en eventuell konflikt.
Medel ur Stödfonden kan även
användas till facklig verksamhet, och
kan vid akut behov användas till drif-
ten av förbundet. Stödfonden belasta-
des av AVF under 2008 med kostnader
för förhandlingar, facklig verksamhet
etc på 333 429 kr.

Stödfondens resultat före skatt
visade ett underskott på 162 007 kro-
nor. Skatt på Stödfondens reavinster,
utdelningar och kapital uppgick till
52 735 kronor. Resultatet efter skatt

visade ett minus på 214 743 kronor. 

Fastighetsförvaltningen
Förbundet äger en hyresfastighet på
Kungsholmen och förvaltningen sköts
av Fastighetsägarna Stockholm AB.
Redovisningsmässigt ingår fastigheten
i den totala ekonomin. 

Fastighetsförvaltningens resultat
före skatt visade ett överskott på
208 492 kr. Skatt på fastighetsförvalt-
ningens resultat uppgick till 57 492 kr.
Resultatet efter skatt blev ett över-
skott på 151 000 kronor.

Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två
externa förvaltare: Enskild Kapital -
förvaltning, EKF, och Carlson Invest -
ment Management, CIM. Det totalt
förvaltade kapitalet är ungefär jämnt
fördelat mellan dessa två. EKF förval-
tar Enskilda pensionsfonden, Agrias
Understödsfond samt del av All män na
Kassan. CIM förvaltar Understöds -
fon den, Stödfonden samt del av All -
männa Kassan. Förbunds ord föranden
och kanslichefen hade regelbundna
möten med båda aktörerna och det
genomfördes fem till sju möten per år
med varje förvaltare.

Eftersom förbundets verksamhet,
exklusive kapital- och fastighetsför-
valtningen, ständigt går med under -
skott är det viktigt att kapitalförvalt-
ningen sköts på ett bra och långsiktigt
sätt. Förbundsstyrelsen har uttalat
inriktningen att portföljen inte behö-
ver växa, men vi skall heller inte tära
på kapitalet. 

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

Understödsfonden är en gemensam
förvaltning av 18 olika stiftelser. Dessa
delar ut understöd till veterinärer och
anhöriga till veterinärer, samt till
forskning.

Enskilda pensionsfonden, eller Hero-
 fonden, utbetalar pension till dem
som är med.

Agria Försäkringsbolags understöds-
fond för veterinärer delar ut under -
stöd till veterinärer och anhöriga till
veterinärer.

Stiftelserna har separata redovis-
ningar. De återfinns därför inte i
denna årsredovisning.  ■
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Sveriges Veterinärmedicinska Säll -
skaps (SVS) kollegium hade under
2007 följande sammansättning: Per
Jonsson, ordförande, Birgitta Larsson,
vice ordförande, Thomas Manske,
husdjurssektionen, Bengt Ronéus,
hästsektionen, Arja Kautto, livsme-
delssektionen, Bodil Ström Holst,
smådjurssektionen, Therese Edström,
försöksdjurssektionen.

SAMMANTRÄDEN
Kollegiet samlades under året fem
gånger. Vid årets första sammanträde
deltog sektionernas utbildningsansva-
riga för gemensam planering av pro-
grammet till Veterinärkongressen.
Årets andra sammanträde hölls
gemensamt med förbundsstyrelsen
under två dagar i april på en konfe-
rensanläggning i Stockholm. Årets
sista möte hölls i december på
Klinikcentrum, SLU, i Uppsala där
kollegiet under förmiddagen mötte
de ansvariga för fort- och vidareut-
bildningsfrågor på veterinärfakulteten
för att diskutera gemensamma frågor.
Återstående två möten hölls på för-
bundskansliet.

MEDLEMMAR
Samtliga medlemmar i Sveriges Vete -
rinärförbund är automatiskt även
medlemmar i SVS. Därutöver har
SVS ett 15-tal stödjande medlemmar.
Dessa är främst veterinärer från övriga
nordiska länder samt representanter
för läkemedelsföretag.

SVS består av fem sektioner: hus-
djurssektionen (272 medlemmar),
hästsektionen (435), livsmedelssektio -
nen (115), smådjurssektionen (532)
och försöksdjurssektionen (58).
Medlemskap i en eller flera sektioner
är frivilligt och en SVS-medlem kan
vara medlem i mer än en sektion. 

ADMINISTRATION
SVS centrala administrativa funktion
består av en generalsekreterare och en
assistent som arbetar del av sin tid för
SVS, båda placerade på veterinärför-
bundets kansli. De administrativa
resurserna avsätts främst för kollegiet

och specialistutbildningsprogrammen
men vid behov och i mån av tid ges
hjälp även till sektionerna. En stor
arbetsuppgift under hela året är orga-
nisationen av den årliga Veterinär kon-
gressen. SVS generalsekreterare deltar
även i övrigt rutinarbete på kansliet 
t ex på styrelsemöten, svarar på frågor
från veterinärer och från allmänheten,
handlägger remisser, gör reportage
och skriver artiklar till Svensk
Veterinärtidning samt handlägger
huvuddelen av det internationella
samarbetet med Norden och övriga
Europa via FVE och övriga samar-
betsorganisationer. Ett möte med den
Nordiska fortbildningsgruppen hölls
i Stockholm i september.

Christina Arosenius var sällskapets
generalsekreterare under 2008. Mellan
21 januari och 22 april var hon sjuk-
skriven och länsveterinär Maria
Jackert Jernberger ersatte henne som
vikarie. Assistent under året var
Marianne Lundquist. SVS fick även
vid behov hjälp av övriga anställda på
förbundskansliet, framför allt i sam-
band med Veterinärkongressen.

SPECIALISTKOMPETENS
Specialistkompetens 
avseende hundens och 
kattens sjukdomar
Den 31 december 2008 fanns det 325
av Jordbruksverket godkända specia-
lister på hundens och kattens sjukdo-
mar. Under 2008 godkändes 62 nya
veterinärer som ansökt om att påbörja
utbildning vid 24 olika djursjukhus
och kliniker. Den 31 december 2008
var sammanlagt 255 veterinärer vid
31 utbildningsplatser registrerade
som aspiranter inom specialistutbild-
ning avseende hundens och kattens
sjukdomar. Ca 135 veterinärer med
specialisttitel fungerade som hand -
ledare för dessa aspiranter. 

Examinations- och styrkommittén
för specialistutbildning avseende
hundens och kattens sjukdomar
(ESK-hund och katt) bestod under
2008 av Torkel Falk (ordförande),
Birgitta Lövdahl, Elisabeth Ellström,
Ann Pettersson och Nanna Åkerlund

Denneberg. Sekreterare i ESK-hund
och katt var SVS generalsekreterare.
ESK-hund och katt sammanträdde
fem gånger under året. Den 6 mars
genomfördes en examination av 18
aspiranter varav 15 godkändes och
fick sina specialisttitlar och diplom
direkt från SVS. Vid examinationen
deltog Ole Frykman som extra exami-
nator. I april genomfördes ett hand -
ledarmöte i samband med VeTa-
dagarna i Malmö. Förutom sedvanlig
diskussion höll Torkel Falk en
genomgång om hur man bäst skriver
ett examensarbete. Tyvärr deltog
endast fem handledare. Under året
ombads ESK-hund och katt av SJV
att yttra sig om åtta ansökningar om
godkännande som utbildningsplats
inom specialistprogrammet med
anledning av ändringen av författning
C5 som trädde i kraft i juni 2007.
Under året godkände SJV sju nya
utbildningsplatser.

Specialistkompetens avseende
hästens sjukdomar
Den 31 december 2008 fanns det 98
av Jordbruksverket godkända specia-
lister på hästens sjukdomar. Under
2008 godkändes sju veterinärer som
ansökt om att påbörja utbildningen
vid sex djursjukhus och kliniker,
varav en del inom ATGs utbild-
ningsprogram. Den 31 december
2008 var sammanlagt 57 veterinärer
registrerade vid nio djursjukhus och
14 ATG-kliniker som aspiranter
inom specialistutbildning avseende
hästens sjukdomar. Drygt 40 veteri-
närer med specialisttitel fungerade
som handledare för dessa aspiranter. 

Examinations- och styrkommittén
för specialistutbildning i hästens sjuk-
domar (ESK-häst) bestod under 2008
av Susanne Demmers (ordförande),
Hans Näslund, David Weckner och
Roland Werner. Sekreterare i ESK-
häst var SVS generalsekreterare. ESK-
häst sammanträdde fem gånger under
året. Den 28 februari genomfördes en
examination av tre aspiranter som
samtliga godkändes och fick sin specia -
listtitel och sitt diplom direkt från

SVS. Under året godkände SJV en ny
utbildningsplats med anledning av
ändringen i författningen.

Specialistutbildning avseende
nöt, gris respektive livsmedel
Samtliga tre ESK-grupper (ESK-nöt,
ESK-svin, ESK-livs) vilade under
2008 och inga möten hölls. Grup per na
hade under 2008 följande samman-
sättningar: 

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

ESK-nöt: Hans Gustafsson (ord  fö-
rande), Karin Lindblad Åsenius, Mats
Törnquist och Kerstin Vikman. 

ESK-livsmedel: Marie-Louise
Daniels son-Tham (ordförande),
Henrik Ericsson, Christian Berking
och Per Kvarnfors.

Vid utgången av 2008 fanns 29
specialister i sjukdomar hos gris, 46
specialister i sjukdomar hos nöt och
26 specialister i livsmedelshygien.
Inga nya aspiranter anmälde sig för
att ingå i något av utbildningspro-
grammen under året.

Steg II-specialisering inom
smådjurssjukvården
Vid årets inledning hade den interi-
mistiska övergripande examinations-
och styrkommittén (IÖSK) för Steg
II följande sammansättning: Anna
Tidholm (ordförande), Kerstin Berg -
vall, Bodil Ström Holst, Kerstin
Hans son och Lennart Sjöström. 

I februari hölls ett tvådagarsmöte i
Sigtuna där det fortsatta arbetet med
Steg II-utbildningarna diskuterades. I
samband med detta upplöstes IÖSK
och ersattes med en permanent ÖSK
(Övergripande Styrkommitté) med
representanter för samtliga ämnes -
områden. Deltagare i denna grupp
under hösten var Kerstin Bergvall,
ordförande, Kerstin Hansson, Ann-
Charlotte Möller, Anna Tidholm,
Fredrik Danielsson, Bodil Ström
Holst, Titti Sjödahl-Essén och Ann
Pettersson. Gruppen genomförde ett
möte där man framför allt gick ige-
nom all dokumentation som behövs

Verksamhetsberättelse för Sveriges 
Veterinärmedicinska Sällskap 2008
Verksamhetsberättelsen för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008 presenteras här i sin helhet.
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inom de olika ämnesområdena.
Under hösten godkändes också nya
aspiranter inom följande ämnesom -
råden: bilddiagnostik, internmedicin,
kirurgi, kardiologi och odontologi. 

IÖSK höll sitt sista möte i januari
då de kvarstående dispensansök -
ningarna gicks igenom. De som god-
känts under året fördelar sig enligt
följande: en i kardiologi, tre i kirurgi,
tre i oftalmologi, en i odontologi, en i
onkologi, tre i reproduktion, två i
internmedicin samt två i dermatologi.
Den 31 december 2007 upphörde
möjligheten att söka dispens för steg
II-titeln. Vid detta datum återstod att
ta beslut om 21 dispensansökningar
där beslut om godkänd publikation
inväntas. Av dessa har 13 fått sina
publikationer godkända och därmed
också erhållit specialisttiteln. Under
året fortsatte arbetet med att få
utbildningsplaner inom ytterligare
ämnesområden godkända av SJV. Vid
årets utgång fanns det därmed god-
kända utbildnings planer inom åtta
områden då oftalmologi och odonto-
logi tillkommit. 

SAMNORDISK UTBILDNING 
I DIAGNOSTIK AV ÄRFTLIGA
ÖGONSJUKDOMAR
Under 2008 utgjordes den gemen-
samma nordiska kommittén av Ellen
Bjerkås, ordförande, Lena Karlstam,
Sverige, Finn Boserup, Danmark,
Kaisa Wickström, Finland och Ernst
Otto Ropstad, Norge. Den 31 decem-
ber 2008 var 29 veterinärer registrerade
som aspiranter i Sverige inom den
samnordiska utbildningen och 33
veterinärer med speciell kompe tens att
påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos
hund och katt fanns registrerade. I
november genomfördes en examina-
tion i Sverige där två svenska aspiran-
ter godkändes.

SVS INITIATIVÄRENDEN
Under 2008 pågick eller initierades
följande initiativärenden:

Utarbetande av riktlinjer för
veterinär stuteripraktik 
(”Code of practice”)
Detta initiativärende från hästsek -
tionen har pågått sedan 2000 och

slutrapport är ännu inte inlämnad
trots att arbetet enligt uppgift är slut-
fört. Ett antal försök gjordes under
året för att få in denna rapport men
hittills utan resultat.

Anestesi av försöksdjur
Initiativärendet påbörjades av försöks -
djurssektionen 2004 med mål sätt-
ningen att sammanställa ett dokument
om förekommande narkosmetoder
inom försöksdjursanvändningen och
beskriva deras för- och nackdelar.
Dokumentet ska kunna användas
både av försöksdjursveterinärer, fors-
kare och i undervisning om anestesi
både på grund- och vidareutbildning.
En mycket omfattande och gedigen
slutrapport inlämnades till kollegiet i
december 2007 och den redaktionella
bearbetningen för att publicera denna
i Svensk Veterinärtidning påbörjades
under 2008.

Specialistutbildning för 
allmänpraktiker
Ett önskemål har uttryckts om att
utarbeta en specialistutbildning även

för allmänpraktiserande (fältverk -
samma) veterinärer inom ramen för
SVS specialistutbildningsprogram.
Under 2005 presenterades ett sådant
initiativärende av husdjurssektionen
med deltagande av representanter
även från häst-, smådjurs- och livs -
medelssektionerna. Ärendet beräkna-
des ta två år men ingen rapport inkom
under 2008.

Hygienrutiner vid veterinär-
vård av hund och katt
Som en följd av de nyligen påträffade
fallen av MRSA vid ett par djursjuk-
hus framfördes önskemål om ett 
policydokument för hygienrutiner
vid veterinärvård av hund och katt.
En alltmer avancerad djursjukvård
och den antibiotikaresistensutveck-
ling som föreligger gör att speciella
veterinärmedicinskt inriktade rekom-
mendationer efterfrågas. En arbets-
grupp tillsattes under 2007 med
målsättningen att inom två år 
sammanställa ett policydokument.
Förutom generella hygienrutiner
kommer även hantering av misstänkt

➤
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Hill’s Pet Nutrition Speaker Tour October, 2009

Professor Jody Lulich 

Update in managing urinary tract disease 
in the dog and cat 

 

Please book the following dates (details of registration and
locations to be announced later):

Denmark
Monday, Oct 5th  Roskilde 
Tuesday, Oct 6th Vejle

Sweden
Wednesday, Oct 7th Gothenburg with Blå Stjärnan Akademin
Thursday, Oct 8th SLU and Stockholm

Norway 
Friday, Oct 9th Norwegian Veterinary School and Oslo

Dr. Jody Lulich  earned the DVM degree (cum laude) from Tuskegee University in 1984, and completed an
internship (1984-1985), internal medicine residency (1985-1990), and PhD program (1985-1990) at the Univer-
sity of Minnesota where he currently holds the academic rank of professor in the Hills/Osborne Chair of Nephro-

Lulich is a specialist in nephrology and urology, and has earned an international reputation as a clinical investigator and 
-

medicine is the technique of voiding urohydropropulsion, a nonsurgical method to remove uroliths from the urinary bladder.
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Hedersmedalj för bättre djur-
hygien

❘❙❚ Professor emeritus Ingvar Ekesbo har
hedrats med Helsingfors universitets
hedersmedalj.

– Ingvar Ekesbo har haft mycket stor
betydelse för den djurhygieniska veten-
skapen, forskningen och undervisningen,
sa professor Hannu Saloniemi vid utdel-
ningen.

Det är ovanligt att internationella fors-
kare får motta hedersutmärkelsen, före-

ställande kronan och frihetskorset. Den
delades nu ut i samband med ett semina-
rium om forskarsamverkan mellan SLU
och Veterinärmedicinska fakulteten vid
Helsingfors universitet.

Ingvar Ekesbo började forska inom
ämnet husdjurshygien 1960. Han har som
prefekt för Institutionen för husdjurens
miljö och hälsa haft stor betydelse för för-
bättringen av djurhållningen för lantbru-
kets djur. Ekesbo var bland annat delaktig
i framtagandet av den djurskyddslag som
kom 1988, han fanns med i Europarådet
samt i flertalet internationella nätverk.

Källa: Pressmeddelande från SLU den 30
april. ■
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miljösmitta och åtgärder för att 
motverka spridning av multiresistenta
bakterier att diskuteras.

Översyn av SVS blanketter för
intyg för hund och katt
Detta arbete påbörjades under 2008.
Målsättningen är att uppdatera de
befintliga intygen så att de blir ända-
målsenliga och lätta att använda, med
bibehållen stringens. Arbetet beräknas
ta ett år och smådjurssektionen har
tillsatt en arbetsgrupp.

Antibiotikapolicy
Förutom dessa initiativärenden påbör-
jades under 2008 en uppdatering av
förbundets policydokument rörande
antibiotikabehandling av hund och
katt. Policydokumentet tillkom 2002
och är därför i behov av uppdatering
som kommer att genomföras av i
stort sett samma personer som deltog
i det ursprungliga arbetet. Arbete
pågår också med att ta fram policydo-
kument för häst och lantbrukets djur.

VETERINÄRKONGRESSEN
2008 års Veterinärkongress genom-
fördes den 6–7 november i Under  -
vis  ningshuset på SLU, som nu 
öppnat efter renovering. Temat för
plenarprogrammet var ”Myter om
mat”, som genomfördes på tors -
dagen, med deltagande av alla sektio-
ner. SVT 24 hade initialt lovat att
direktsända detta även i år men 
lämnade sedan återbud på grund 
av ekonomiska restriktioner. Årets
huvudsponsor var för femte året i 
rad Kruuse/Hills som under 2006
tecknade ett nytt treårs avtal om
sponsring med SVS. 

Smådjurssektionen genomförde
även 2008 två parallella sessioner, en
tvådagarskurs i oftalmologi med Berit
och Nils Wallin Håkanson som kurs-
ledare samt en session om antibio -
tikaanvändning på torsdagen och
”Senaste nytt inom klinik och forsk-
ning” på fredagen. Deltagarantalet
blev högt på alla dessa tre smådjurs-
sessioner.

Hästsektionen ägnade första dagen
åt kardiologi med Lesley Young från
England som ensam föreläsare. Andra
dagen ägnade även hästsektionen åt
oftalmologi med två välmeriterade
föreläsare, Kristina Narfström numera
verksam i USA och Maria Källberg
just hemkommen från utbildning i
samma land. 

Husdjurs- och livsmedelssektio-
nerna hade på fredagen ett gemen-
samt program under rubriken ”Anti -
biotika till livsmedelsprodu cerande
djur och i livsmedel”. På torsdagen
hade sektionerna varsitt separat pro-
gram, Husdjurssektionen uppdaterade
arbetsfältet ”Frukt sam het i mjölkko-
besättningar” med inbjuden föreläsare
från Gent, Geert Opsomer. Livs -
medels sektionen tog sig an ”Kontroll
från jord till bord – vinst eller för-
lust”. 

Försöksdjurssektionen satsade på
ett tvådagars program där första
dagen behandlade försöksdjurskirurgi
med inriktning på stora djur. In bju -
den föreläsare var Michael Swindle
från USA. Dag två ägnades åt ämnet
”Anestesiologi”. 

Veterinärkongressen hade ca 920
deltagare inklusive studenterna. Detta
är något mindre än 2007 men sam -
tidigt pågick också vaccinationskam-

panjen mot bluetongue vilket gjorde
att ca 30 färre distriktsveterinärer del-
tog denna gång. Som vanligt hölls ett
”get-together”-party på onsdagskväl-
len på Stockholms Nation. Även denna
gång sponsrades sammankomsten av
Boehringer Ingelheim som bjöd på en
mycket uppskattad musikalisk pro-
duktinformation. Närmare 300 per-
soner deltog i ”get-together”-partyt. 

KURSVERKSAMHETEN
Under året ansvarade kollegiet tillsam-
mans med de utbildningsansvariga i
respektive sektion för plane ringen av
programmet vid Veterinär kon gres sen.
Kollegiets vice ordförande har enligt
tradition ett särskilt ansvar för SVS
efterutbildningsfrågor och för plenar-
sessionen vid Veterinär kon gressen.
Denna post inne hades under året av
Birgitta Larsson. 

Kurser arrangerades under året av
sektionerna ensamma eller i samarbete
med andra kursgivare. De utbild-
nings ansvariga i SVS sektioner var
Cecilia Wolf (husdjurssektionen),
Anna Johansson (hästsektionen),
Claes Nydahl (livsmedelssektionen),
Anne Halldén Waldemar son (försöks-
djurssektionen) och Anne Carlswärd
(smådjurssektionen). 

I oktober tog SVS initiativ till ett
möte för olika privata kursgivare och
representanter för de större djursjuk-
husen, ESK och SVS intresseföre-
ningar. Ett 20-tal personer deltog och
diskussionen blev konstruktiv.

ÖVRIGA FRÅGOR
Under 2008 diskuterade och arbe -
tade SVS kollegium med ett antal
aktuella frågor och deltog även i för-

bundets handläggning av en del av
dessa. Samarbete med andra organisa-
tioner förekom också. För andra året i
rad hölls det sista kollegiemötet för
året som ett diskussionsmöte med de
utbildningsansvariga på SLU, där
gemensamma frågor rörande fort-
och vidareutbildning diskute rades. 

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

EKONOMISK FÖRVALTNING
Genom beslut i 1989 års fullmäktige
om organisationsförändringar och
stadgeändringar har SVS ingen egen
ekonomisk förvaltning. Enligt ett
särskilt beslut i 1990 års fullmäktige
reserverades dock det egna kapitalet
vid omorganisationen (466 412 kro-
 nor) att disponeras av SVS för initia-
tivärenden och efterutbildningsakti-
viteter. Beslut om användande av
dessa medel tas av SVS kollegium. 

Den 1 januari 2008 återstod
180 331 kronor av dessa medel. Bud -
getposten ”SVS initiativärenden” som
godkänns av förbundsstyrelsen i 2008
års budget uppgick till 100 000 kro-
nor. 

Per Jonsson, ordförande
Birgitta Larsson

Patricia Hedenqvist
Bodil Ström Holst

Thomas Manske
Arja Kautto

Lena Malmgren
Christina Arosenius, generalsekreterare

❘ ❙ ❚ noterat
Gör din litteratursökning
på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar
på den internationella vetenskap -
liga databasen Pub Med. Logga
bara in på medlemsdelen av för-
bundets hemsida www.svf.se, och
tryck på rubriken ”Sökning på Pub
Med”. Större delen av den natur-
vetenskapliga världen ligger för
dina fötter, bara några tangent-
tryckningar bort.
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Veterinär Elisabeth Bagge, institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
fredagen den 8 maj sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsexa-
men med titeln ”Hygiene aspects of
the biogas process with emphasis
on spore-forming bacteria”.
Opponent var professor Joachim
Frey, University of Bern, Schweiz.

Biogas, metan, bildas när biologiskt
material bryts ner genom anaerob röt-
ning. I biogasanläggningar utnyttjas
detta för storskalig produktion av bio-
gas, en miljövänlig och förnybar energi-
form. Rötresten kan ersätta konstgödsel
i jordbruket, men med det biologiska
avfallet följer även patogena mikroorga-

nismer som kan orsaka sjukdomar hos
djur och människor.

Avhandlingen visar att om rötresten
pastöriseras i 70 grader C under 60
minuter före anaerob rötning minskar
halten av till exempel Salmonella spp.
Sporbildande bakterier, exempelvis
Clostridium spp och Bacillus spp, påver-
kas dock inte av pastörisering. 

Elisabeth Bagge har undersökt den
hygieniska kvaliteten i prover från olika
processteg från biogasanläggningar.
Proverna analyserades avseende olika
patogena bakterier, bland annat Salmo -
nella spp, Escherichia coli O157 och
sporbildande bakterier. Resultatet visar
att de icke sporbildande bakterierna
avdödades under pastöriseringen, men
under återtransport till gårdarna åter -
smittades rötresten med Salmonella spp.
Transportbilarna som körde avfallet till
biogasanläggningarna, och som senare
körde rötresterna, rengjordes inte till-
räckligt däremellan. De sporbildande bakterierna påverka-

des inte av biogasprocessen. Normalt
förekommer dessa bakterier i gödsel,
slakteriavfall och i olika processteg från
biogasanläggningar. Patogena klostridier
påvisades i gödsel, slakteriavfall, före och
efter pastörisering, men inte efter röt-
ning. Det verkar som om antalet klostri-
dier minskar efter rötningen, medan
Bacillus spp passerar opåverkade.

För att undvika smittspridning via
biogasanläggningar och rötrester, bör bio-
 logiskt avfall pastöriseras före anae rob
rötning. Om patogena sporbildande
bakterier finns i avfallet till biogasan-
läggningar finns det en risk att de sprids
via rötresten till åkermark. I Sverige
rekommenderas inte spridning av rötrest
på bete, bara på odlingsmark.  ■

Mindre smitta från pastöriserad
rötrest

disputationer

Elisabeth Bagge har visat att vanliga pato-
gena bakterier som Salmonella spp dör
men sporbildande bakterier klarar sig efter
pastörisering av rötrest.
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www.drbaddaky.com

• specifik HESKA Fc-receptor test

• komplett skandinaviskt allergiprogram

• hund, katt, häst

• vägledning från veterinär dermatolog

Var trygg med dina allergi patienter
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Drivningsförseelser minskar
med hårdare straff

❘❙❚ Den första april i år skärpte Svenska
Travsportens Centralförbund (STC) straffen
för otillåtna spödrivningar. Efter en dryg
månad med de nya reglerna märks en
tydlig tendens med minskat antal ut -
dömda drivningsförseelser, rapporterade
STC i ett pressmeddelande den 4 maj.

– En månad är en kort tid och det är
idag självklart för tidigt att tala om en 
varaktig förbättring. Vi kan i alla fall 
konstatera att vi inledningsvis går i rätt
riktning och det är glädjande, säger 
STCs generalsekreterare Ulf Hörnberg. 

Översatt till en tävlingsdag med tio 
lopp utdömdes 2,23 drivningsförseelser 
i genomsnitt fram till den 1 april 2009.
Efter skärpningen och fram till början av
maj gick den siffran ned till 1,57 utdömda
bestraffningar för spödrivning. 

– De allra flesta kuskar sköter drivningen
utan anmärkning. Över 98 procent av kör-
ningarna leder inte till någon bestraffning.
Vi är inte nöjda med det utan vårt mål är
att minska antalet otillåtna drivningar
ytterligare, kommenterar Hörnberg.  ■

SVA undersöker Q-feber 
hos nötkreatur

❘❙❚ Q-feber, en zoonos orsakad av Coxiella
burnetii, har på senare tid fått ökad upp-
märksamhet. Flera EU-länder har haft
utbrott, bland annat Holland, Slovenien,
Storbritannien och Danmark. SVA genom-
för nu en studie på förekomsten av
Coxiella burnetii i svenska mjölkbesätt-
ningar, skrev myndigheten i ett press -
meddelande den 28 april.

– Vi vet att bakterien finns i landet, men
att man påvisar antikroppar i tankmjölk
från en besättning behöver inte betyda att
de har infektionen just nu. Det kan vara
spår av gammal smitta eller att man köpt
djur som genomgått infektion i en annan
besättning. Vi gör den här uppföljande
studien för att bättre förstå samban det
mellan förekomst av antikroppar och fak-
tisk förekomst av bakterien bland djuren,
säger Ann Lindberg, epidemiolog på SVA.

Sjukdomsbilden vid Q-feber hos männi-
ska varierar mycket – från helt symtom -
lösa infektioner, influensaliknande tillstånd
eller lunginflammation till, i sällsynta fall,
kroniska besvär. Gravida kvinnor kan få
missfall. Fruktsamhetsstörningar är också
det vanligaste symtomet hos får, get och
nöt.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Organized by:

Where vets meet in Europe!
1-4 October 2009
Barcelona, SPAIN

www.sevc.info

celona SBar
1-4 October 

ets me vWher

celona, SBar

:yed bganizOr

ww o.inffocv.seww
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■ Amputation: ”Det handlar om livs-
kvalitet”
Amputation: ”Det handler om livskvalitet”
H Strøm
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 4, 6–9

■ Fortfarande bogsår i danska suggbesätt-
ningar
Stadig skuldersår i danske sobesætninger
M Bonde
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 4, 10–12

■ Förebygg sjukhussjuka med kontroll -
program
Forebyg hospitalsinfektioner med et 
kontrolprogram
L Guardabassi
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 5, 14–17

■ Diagnostiska aspekter på oral onkologi
hos hund och katt – del 1
Diagnostiske aspekter af oral onkologi 
hos hund og kat – del 1
G Stenholt Madsen, T Eriksen, H E
Kortegaard, J Reibel
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 6, 18–23

■ Klinisk prövning av Cerenia och
Marzine mot åksjuka hos hund
Klinisk afprøvning af Cerenia og Marzine
mod køresyge hos hund
I Krøjer Hansen
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 6, 30–35

■ Riskvärdering av integrerad köttkontroll
Risikovurdering for integreret kødkontrol
L Alban, C Vilstrup, B Steenberg, 
H Elvang Jensen, B Aalbæk, 
F Thune-Stephensen, S Jensen
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 7, 14–19

■ Diagnostiska aspekter på oral onkologi
hos hund och katt – del 2
Diagnostiske aspekter af oral onkologi 
hos hund og kat – del 2
G Stenholt Madsen, L Bjørn Brønden, 
A T Kristensen, H E Kortegaard, 
T Eriksen, J Reibel
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 7, 20–22

■ Prevalens av equint Cushings syndrom
bland äldre hästar på Syd- och
Västsjälland
Prævalens af equint Cushings syndrom
blandt ældre heste på Syd- og Vestsjælland
A Christiansen
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 7, 24–29

■ Laparoskopisk ovariektomi av hundar 
i allmän praktik
Laparoskopisk ovariektomi af hunde 
i almen praksis
J Have, L Fjord Høegh
Dansk VetTidsskr, 2009, 92, 9, 22–27

■ Utbrott av allvarliga smittsamma sjuk-
domar hos lantbrukets djur i Europa 
de senaste 15 åren – vad har vi lärt oss?
Utbrudd av alvorlige smittosomme sjuk-
dommer hos husdyr i Europa siste 15 år
– hva har vi lært?

M Stokstad, K Bar-Yaacov, K Hoel, A Lund
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 1, 9–18

■ Djurvälfärdsmässiga aspekter och etiska
värderingar vid bekämpning av smittsam
djursjukdom
Dyrevelferdsmessige aspekter og etiske
betrakninger ved bekjempelse av smittsom
dyresjukdom
C M Mejdell, M Nesje, J Teige, V Lund
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 1, 120–126

■ Diabetes mellitus hos katt – resultat från
en enkätundersökning
Diabetes mellitus hos katt – resultater fra
en spørreundersøkelse
M Egeland-Eriksen, M L Linaker, 
K Tolleskoven, J Eidissen Midtgård, 
S I Thoresen, B K Sævik
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 2, 175–185

■ Ringorm hos gris
Ringorm hos gris
K D Sandbu
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 2, 195

■ Förebyggande effekt av toltrazuril
(Baycox Sheep® vet) och diclazuril
(Vecoxan® vet) mot koccidios hos lamm
på bete
Forebyggende effekt av toltrazuril 
(Baycox Sheep® vet) og diclazuril 
(Vecoxan® vet) mot koksidiose hos lam 
på beite
B Gjerde, S Vatn, B Nielsen, J Dahl
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 3, 259–266

■ Osteokondros i tarsus hos föl
Osteokondrose i tarsus hos føll
K Olstad
Norsk VetTidsskr, 2009, 121, 3, 275–276

Ur Läkartidningen

■ Infektionsrisken stor vid bett från katt
M Agerberg
Läkartidn, 2009, 106, 3, 124

■ Vibrio-arter i sydsvenska vatten orsakade
badsårsfeber
A-S Rehnstam-Holm, B Collin
Läkartidn, 2009, 106, 7, 435–438

■ Djuren i par mot Noaks ark – var de alla
heterosexuella?
M Agerberg
Läkartidn, 2009, 106, 7, 453–455

■ Utbrott av tropiska vektorburna virus-
infektioner i Italien
B Petrini
Läkartidn, 2009, 106, 13, 918

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

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

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

litteraturtjänst

48 N U M M E R  7 • 2009 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Spara tid och pengar 
med välslipade verktyg!

Slipning saxar och skär 70:-

Oster A5 & skär - 1290:-
Köp nu! Bonus värda 200:-

www.lyckliga.nu

Lyckliga Fåret Skärsliperi
Prästavägen 254, 263 91 Höganäs

042-722 83
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Normal sinusrytm med relativt frekventa, sannolikt
unifokala, kammarextraslag (komplex nr 3 och 6),
120 slag/min (Figur 2).

DISKUSSION
Kammarextraslag kännetecknas av QRS-komplex
som kommer tidigt i rytmen (i jämförelse med nor-
mala R–R-intervall) och som inte föregås av en för
tidig P-våg. Vanligen har kammarextraslag också en
avvikande konfiguration i jämförelse med de vanliga
QRS-komplexen. I detta fall kan det vara förvillande
att QRS-komplexen (pil) har en så låg amplitud i
jämförelse dels med normala QRS-komplex och dels
med efterföljande T-våg. Det är elektrofysiologiskt
inte enkelt att förklara detta fenomen, men vi vet att
det som vanligen minskar amplituden hos QRS-kom-
plexen, dvs takykardi, perikardvätska och kropps -
konfigurationen, sällan även påverkar T-vågen.

Sannolikt behöver inte dessa kammarextraslag
behandlas, eftersom hunden är asymtomatisk och
grundfrekvensen är normal, men en Holter-registre -
ring är indicerad för att bedöma hur ofta kammar -
extraslagen förekommer under ett dygn.

Om behandling blir aktuell väljer man i första
hand en ß-blockare (t ex Atenolol) alternativt en ß-
blockare som också påverkar refraktärperioden (t ex
Sotalol).

Ekokardiografi/dopplerundersökning är indicerad
för att utesluta bakomliggande hjärtsjukdom.

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

FIGUR 2. Normal sinusrytm med relativt frekventa, sannolikt unifokala, kammarextraslag (komplex nr 3 och 6), 120
slag/min. Kammarextraslagens QRS-komplex (pil) har en låg amplitud i jämförelse dels med normala QRS-komplex
och dels med efterföljande T-våg.
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Vaccin för immunkastration
godkänns av EU

❘❙❚ Under sitt möte i mars antog den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA
en positiv hållning till ett EU-godkännande
av vaccinet Improvac (Pfizer). Improvac är
det första vaccinet för immunkastration

av slaktsvin som behandlas för ansökan
om registrering i EU. I och med läke -
medelsmyndighetens positiva uttalande
om produkten, förväntas kommissionen
bifalla ansökan om EU-godkännande
inom en snar framtid.

I Europa har vaccinet redan börjat 
säljas i Schweiz sedan hösten 2008. Det
schweiziska veterinärförbundet GST/SVS
stödjer en övergång från kirurgisk kastra-
tion av smågrisar till immunkastration via

vaccination. I ett uttalande från december
2008 understryker förbundet att man bör
ta avstånd från kirurgisk kastration när
det finns en fungerande immunologisk
metod.

Svenska försök med Improvac utförs för
närvarande vid SLU, och har hittills varit
positiva. En delrapport är bland annat
publicerad i SVT nr 3/08.

Källa: FVE Newsletter, May 2009. ■

❘ ❙ ❚ noterat

T T
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 24

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

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

v 25

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

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

v 35

NY 24–28/8 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DENTISTRY III ADVANCED COURSE

WITH WET LAB ARRANGERAS I HALMSTAD

AV ESAVS (EUROPEAN SCHOOL FOR

ADVANCED VETERINARY STUDIES). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

26–27/8 -09. D&U-KONFERENS (DJUR -
HÄLSO- OCH UTFODRINGSKONFERENS), 
SLU, Uppsala. Arr: Svensk Mjölk.
(SVT 7/09)

v 36

4–5/9 -09. KURSEN DEN ARBETANDE HUNDEN.
Arr: VeTABolaget. (SVT 7/09)

v 38

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 7/09)

v 40

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

AND DOGS, Helsingborg. Arr: SweVet
Piab AB (SPUV). (SVT 7/09)

NY 1–2/10 -09. NKVET SYMPOSIUM ”USE

AND MISUSE OF DRUGS IN THE ATHLETIC

HORSE” arrangeras i Uppsala. Info:
www.sva.se/nkvet2009 
(se annons i denna tidning)

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

v 41

NY 7/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN

MANAGING URINARY TRACT DISEASE IN THE

DOG AND CAT” arrangeras i Göteborg
med Blå Stjärnan Akademin av Hill’s
Pet Nutrition Speaker Tour 
(se annons i denna tidning)

NY 8/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN

MANAGING URINARY TRACT DISEASE IN THE

DOG AND CAT” arrangeras på SLU och i
Stockholm av Hill’s Pet Nutrition
Speaker Tour 
(se annons i denna tidning)

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)

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 7/09)

22–23/10 -09. KURS LINEA ALBASNITT – VAD

GÖR JAG NU DÅ?, Göteborg. Arr: SweVet
Piab AB (SPUV). (SVT 7/09)

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)
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v 47

NY 16–20/11 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DENTISTRY IV ORAL SURGERY

COURSE WITH WET LAB arrangeras i
Halmstad av ESAVS (European School
for Advanced Veterinary Studies). 
Info: info@esavs.org, www.esavs.org

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 23

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

v 24

8–11/6 -09. ETTERUTDANNING – ALVORLIGE

SMITTSOMME SYKDOMMER, Asker, Norge.
(SVT 5/09)

11–14/6 -09. 8TH EVECCS CONGRESS,
Berlin, Tyskland. (SVT 5/09)

v 25

17–20/6 -09. 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM FOR THE WORLD ASSOCIATION

OF VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS,
WAVLD2009, Madrid, Spanien. 
(SVT 3/09)

v 26

24–28/6 -09. KURS I VETERINARY CHIRO -
PRACTIC: MODULE III – CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 27

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

v 28

NY 6–17/7 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DERMATOLOGY I WITH WORKSHOPS

arrangeras i Wien, Österrike av ESAVS
(European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

NY 8–12/7 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DIAGNOSTIC ULTRASOUND II WITH

WET LAB arrangeras i Bern, Schweiz av
ESAVS (European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

v 29

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

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

v 30

19–23/7 -09. XIVTH INTERNATIONAL

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

NY 20–31/7 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – DERMATOLOGY II WITH WORK -

SHOPS arrangeras i Wien, Österrike 
av ESAVS (European School for
Advanced Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

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

NY 10–14/8 -09. EQUINE COURSES –
ADVANCED REHABILITATION COURSE

arrangeras i Neustadt (Dosse), Tyskland
av ESAVS (European School for
Advanced Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

v 34

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

Vi söker en klinikchef till ny klinik 

på Sandhamnsgatan, Gärdet!
Läs mer på www.djursjukhusen.se
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22–23/8 -09. RODENT AND RABBIT DENTAL

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

NY 22–26/8 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – NEUROLOGY III ADVANCED COURSE

arrangeras i Bern, Schweiz av ESAVS
(European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

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)

NY 31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – ONCOLOGY I INTENSIVE TRAINING

arrangeras i Lissabon, Portugal av
ESAVS (European School for 
Advanced Veterinary Studies). 
Info: info@esavs.org, www.esavs.org 
(se annons i denna tidning)

NY 31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – ENDOSCOPY INTENSIVE COURSE

WITH WORKSHOPS arrangeras i Giessen,
Tyskland av ESAVS (European School
for Advanced Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

NY 31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – REHABILITATION AND PHYSIO -
THERAPY OF SMALL ANIMALS II arrangeras i
Wien, Österrike av ESAVS (European
School for Advanced Veterinary
Studies). Info: info@esavs.org,
www.esavs.org

NY 31/8–4/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – SMALL ANIMALS REPRODUCTION I 
– ESAVS & EVSSAR arrangeras i 
Nantes, Frankrike av ESAVS 
(European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

NY 31/8–4/9 -09. EQUINE COURSES –
DENTISTRY BASIC COURSE arrangeras 
i Hannover, Tyskland av ESAVS
(European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

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)

NY 5–9/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – NEUROLOGY I – INTENSIVE COURSE

arrangeras i Bern, Schweiz 
av ESAVS (European School for
Advanced Veterinary Studies). 
Info: info@esavs.org, www.esavs.org

v 37

NY 7–11/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – BEHAVIOURAL MEDICINE I 
arrangeras i Luxemburg av ESAVS
(European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

NY 7–11/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – EXOTIC PETS MEDICINE & SURGERY

COURSE WITH WET LAB arrangeras i Brno,
Tjeckien av ESAVS (European School
for Advanced Veterinary Studies). 
Info: info@esavs.org, www.esavs.org

8–11/9 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY –
4-DAY PRACTICAL SESSIONS, Viul, Norge.
(SVT 1/09)

NY 8–12/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – SOFT TISSUE SURGERY BASIC

COURSE WITH WORKSHOPS arrangeras i
Wien, Österrike av ESAVS (European

➤

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

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

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

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

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com

Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 070 –399 69 67 – ilmars.dreimanis@dv.sjv.se
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com

Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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➤

School for Advanced Veterinary
Studies). Info: info@esavs.org,
www.esavs.org

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

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

v 38

NY 14–18/9 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – CARDIOLOGY COURSE I 
arrangeras i Lissabon, Portugal av
ESAVS (European School for 
Advanced Veterinary Studies). 
Info: info@esavs.org, www.esavs.org

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 denna tidning)

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 7/09)

24–26/9 -09. BRITISH VETERINARY

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

25–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

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

v 40

NY 1–4/10 -09. SEVC SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE arrangeras i
Barcelona, Spanien av NAVC och
AVEPA. Info: www.sevc.info 
(se annons i denna tidning)

v 41

NY 5/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN

MANAGING URINARY TRACT DISEASE IN THE

DOG AND CAT” arrangeras i Roskilde,
Danmark av Hill’s Pet Nutrition
Speaker Tour 
(se annons i denna tidning)

NY 6/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN

MANAGING URINARY TRACT DISEASE IN THE

DOG AND CAT” arrangeras i Vejle,
Danmark av Hill’s Pet Nutrition
Speaker Tour 
(se annons i denna tidning)

8–17/10 -09. INTERNATIONALLY ACCREDITED

PROGRAM TO BECOME A CERTIFIED CANINE

REHABILITATION PRACTITIONER, Mallorca,
Spanien. (SVT 7/09)

NY 9/10 -09. FÖRELÄSNING ”UPDATE IN

MANAGING URINARY TRACT DISEASE IN THE

DOG AND CAT” arrangeras på Norges
Veterinärhögskola och Oslo av Hill’s
Pet Nutrition Speaker Tour 
(se annons i denna tidning)

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

v 42

NY 14–18/10 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODUL 1 – CERVICAL arrangeras
i Sittensen nära Hamburg, Tyskland 
av BackBone-Academy for Veterinary
Chiropractic and Healing Arts. Info:
www.BackBone-Academy.com
(se annons i denna tidning)

v 43

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

v 44

NY 26–30/10 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – NEUROPATHOLOGY – INTENSIVE

COURSE FOR PATHOLOGISTS, NEUROLOGISTS

AND MRT USERS arrangeras i Bern,
Schweiz av ESAVS (European School
for Advanced Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

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 7/09)

v 45

NY 4–8/11 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON PRACTICAL

TRAINING FOCUSSING ON HORSES AND DOGS,
MODUL 2 – THORACOLUMBAR arrangeras i
Sittensen nära Hamburg, Tyskland av

BackBone-Academy for Veterinary
Chiropractic and Healing Arts. Info:
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)

v 46

8–12/11-09. XVITH CONGRESS OF WORLD

VETERINARY POULTRY ASSOCIATION

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

14–15/11 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

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

v 47

NY 16–27/11 -09. ADVANCED VETERINARY

STUDIES – INTERNAL MEDICINE II arrangeras 
i Utrecht, Nederländerna av ESAVS
(European School for Advanced
Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org

v 48

NY 23–27/11 -09. EXCELLENCE IN VETERI NARY

THERAPY (SMALL ANIMAL) – INTERNAL

MEDICINE AND EMERGENCY/CRITICAL CARE

arrangeras i Lissabon, Portugal av
ESAVS (European School for 
Advanced Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org 
(se annons i denna tidning)

27–29/11 -09. 15TH EUROCONGRESS

FECAVA (THE FEDERATION OF EUROPEAN

COMPANION ANIMAL VETERINARY

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

v 49

NY 30/11–4/12 -09. EXCELLENCE IN

VETERINARY THERAPY (SMALL ANIMAL) 
– NEUROLOGOY AND OPHTHALMOLOGY

COURSE arrangeras i Lissabon, Portugal
av ESAVS (European School for
Advanced Veterinary Studies). Info:
info@esavs.org, www.esavs.org 
(se annons i denna tidning)

NY 2–6/12 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODUL 3 – SACROPELVIC

arrangeras i Sittensen nära Hamburg,
Tyskland av BackBone-Academy 
for Veterinary Chiropractic and
Healing Arts. Info: 
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)
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➤ 5–6/12 -09. KURS I OFTALMOLOGI, Viul,
Norge. (SVT 1/09)

v 1

NY 6–10/1 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS

ON PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON

HORSES AND DOGS, MODUL 4 – EXTREMITIES

arrangeras i Sittensen nära Hamburg,
Tyskland av BackBone-Academy 
for Veterinary Chiropractic and
Healing Arts. Info: 
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)

v 6

NY 10–14/2 -10. INTENSIVE NEUROSCIENCE

BASED CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES AND

DOGS, MODUL 5 – INTEGRATED arrangeras 
i Sittensen nära Hamburg, Tyskland 
av BackBone-Academy for Veterinary
Chiropractic and Healing Arts. Info:
www.BackBone-Academy.com 
(se annons i denna tidning)

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

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

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Vilhelmina – (dnr 06-5490/09)

Vikariat
Gällivare – långtidsvikariat (dnr 06-5491/09)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 16 juni 2009 om inget annat
anges i annonsen.

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

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
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NÄR MAN SVÄNGER IN på vår gårdsplan möts man av två
stora lurviga hundar som kommer studsande, en vit och en
svart, som tävlar om att vara först med att hälsa – men nej,
det är ju en svart storpudel och så ett …får?

Fåret heter Torsten. Han föddes i en snödriva tidigt på skär-
torsdagens morgon på granngården. Grannarna var bort resta,
inga lamm skulle födas, men vi var bakjour för säkerhets skull.

På väg till smådjurskliniken ringer mobilen och jag hör
makens röst: vad gör jag med ett nyfött lamm som är nästan
ihjälfruset?

– Se till att det blir varmt och att det får i sig råmjölk, sva-
rar jag rådigt, och tillägger snabbt:

– Om tackan inte vill ha det ser du till att någon annan tar
hand om lammungen. Vi ska inte ha något napplamm! 

NÄR JAG KOM HEM på kvällen var såväl värmelampa, kom-
postgaller, lammnäring och nappflaska införskaffat och upp-
riggat i sadelkammaren och en mycket levande och väldigt söt
liten lammunge tittade på mig med stora ögon och långa
ögonfransar. Barnen var överförtjusta, ja maken också… Var -
annan timme mat, inga problem!

Torsten åt och verkade riktigt pigg fram till fjärde dagen,
då fick han ledinflammation, snuva och hög feber. Penicillin
sattes in, men inga tecken på förbättring nästa dag. Det visade
sig att någon råmjölk hade han aldrig fått… Jaha, nu är jag ju
ändå veterinär. Blodtransfusion är kanske överkurs, men det
borde väl ändå vara vad Torsten behöver. Sagt och gjort – en
deciliter blod  från tackan och ett blodtransfusionsset och en
permanentkanyl i vena cephalica.

Dagen därpå var Torsten märkbart piggare och efter att ha
gett NSAID också var han snart i form igen, glatt springandes
efter barnen på hinderbanan. 

Torsten vet ju inte att han är ett får, vilket egentligen är lite
sorgligt. Det är rörande att se honom komma som ett skott
när man ropar på honom. Han har ännu inte förstått att gräs
är utmärkt fårföda, däremot har han med förtjusning ätit upp
det mesta av tulpanerna, skalat alla nedre grenar på såväl körs-
bärs- som äppelträd och glatt tuggat i sig hallonbuskarna. 

JAG BÖRJADE REDAN första dagen att prata om att bagglamm
slaktas och blir mat och att så även skulle bli fallet med
Torsten. Den yngsta dottern blev mycket lycklig efter att jag
gett Torsten mediciner och sa: mamma, nu kan vi inte äta
Torsten för nu blir det medicin i köttet! 

MAKEN VAR NOG ÄNDÅ den som hade svårast för att ta till sig
tanken på Torsten som lammstek. En dag när jag är på väg
hem från jobbet ringer han överlycklig och meddelar att han
har hittat en fårflock på 13 tackor med lamm som är till salu.
Torsten kan få bli avelsbagge! Tack och lov gick det att avstyra
detta köp.

En dag kommer det en fårägare som fått lov att släppa sina
får i en annan grannes hage som gränsar till våra marker. Han
blev förskräckt när han fick se Torsten. Hans fårflock var
Maedi-Visna-fri vilket besättningen Torsten kom från inte
var. Dessutom var han orolig för att Torsten snart skulle få
vårkänslor och ta sig in till hans tackor. Ni får stänga in
honom, sade fårägaren.

– Kommer aldrig på fråga,  sa maken och vi har nu släppt
våra hästar i grannens hage istället.

Jag läste på om MaediVisna och det stod att om lammet
tagits från tackan inom 10 timmar från födseln var lammet
fritt från smitta… Det var ju bara det att Torsten hade fått
blodtransfusion. Hm. 

TORSTEN HAR NU BÖRJAT att försöka betäcka vår border -
terrier och har stångat grannens flicka, så nu är Torstens fram-
tid osäker – kastration är ju ett alternativ.

Själv röstar jag, trots att jag verkligen charmats av Torsten
och hans uppvisningar a la Spanska Ridskolan med courbet-
ter och caprioler på gräsmattan, för att Torsten ska få komma
tillbaka till sin ursprungliga fårflock. Den övriga familjen 
börjar att acceptera det. Döttrarna ställer sig då den självklara
frågan – hur ska vi då veta vem som är Torsten?

DET ÄR JAG inte alls orolig för – det är nämligen bara att ropa
Torsten!

LENA SVENDENIUS

(speciliastkompetens i hundens och kattens sjukdomar!)

Den ofrivillige
fårveterinären

❘ ❙❚ kåseri
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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

PERSONNOTISER

Födelsedagar i 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
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

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