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❘❙❚ ledare

Teori vs praktik

AR DU TÄNKT PÅ att det gamla talesättet ”om kartan inte överens-
stämmer med terrängen, så gäller terrängen” har blivit gammal -
modigt? Numera tror man på kartan.

Detta slog mig häromdagen, när jag hörde på radio att flyktingar som vill
ta hit sina barn måste kunna styrka barnens identitet med en giltig Id-hand-
ling. Även om DNA-prov visar att barnet verkligen är flyktingens eget. Finns
man inte på papperet så existerar man inte. Kartan gäller – oavsett hur verk-
ligheten ser ut. 

Visst har det väl alltid funnits motsättningar mellan teori och praktik,
mellan teoretiskt skolade personer och de som förvärvat sina kunskaper
genom praktiska erfarenheter. Teoretikerna fnyser åt påståenden som inte
bevisats i kontrollerade försök medan praktikerna hånar papperstigrar och
skrivbordsprodukter. Ändå måste de samarbeta – bådas synpunkter är oum-
bärliga om resultatet ska bli bra. Så tror jag.

Det förargliga för teoretikerna har förr varit att praktikerna ofta fått sista
ordet – om det faktiskt går att flyga så spelar det ingen roll om det är teore-
tiskt omöjligt. Men i vårt samhälle har maktbalansen mellan teori och prak-
tik ändrats, eftersom det är teoretikerna som i stor utsträckning bestämmer.
Det är de teoretiskt skolade som lagstiftar och reglerar och de andra, de som
”gör jobbet”, har bara att rätta sig efter besluten.

Jag kom också att tänka på balansen mellan teori och praktik när jag läste
om den expertgrupp som den pågående statliga utredningen om djur-
skyddslagstiftningen knutit till sig. Där finns många representanter för
departement, myndigheter och organisationer. Några är veterinärer med
olika akademiska och administrativa befattningar. Det är bra. Men gruppen
innehåller inga renodlade praktiker (vilket säkert inte är unikt för den här
utredningen). Varken bönder, djurskyddsinspektörer eller praktiserande
veterinärer finns med i expertgruppen. Är det klokt att lagstifta om hur djur
ska hållas och skötas utan att fråga dem som vet vad det innebär att hålla och
sköta djur? Blir kontrollen bra om varken de som kontrollerar eller de som
kontrolleras får säga sitt utan att informationen filtrerats genom politiskt
korrekta föreningar? Missar man inte viktiga bitar av pusslet? Personligen
känns det som om jag lärt mig mer om djur och god djurhållning genom att
sköta våra egna djur varje dag än genom att läsa vetenskapliga artiklar och
arbeta som veterinär, men det handlar nog om ett ömsesidigt utbyte mellan
de olika världarna. 

Veterinärutbildningen ger oss förståelse för symbiosen mellan teoretiskt
och praktiskt kunnande. Vi vet att det ena inte klarar sig utan det andra. Ta
chansen och ta dig tid att påverka djurskyddsutredningen! Även du som har
jobb upp över öronen. Skriv till förbundets representant: 
lotta.berg@hmh.slu.se och se till att vi får en djur-
skyddslagstiftning som är förankrad i verkligheten. 

PER MICHANEK

ledamot i förbundsstyrelsen

PS. I teorin är det ingen skillnad mellan teori 
och praktik. I praktiken är det skillnad. 
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Dagen alla kommer 
att minnas TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON OCH JOHAN BECK-FRIIS

Den 6 oktober 2010 är en dag många kommer att minnas med
ett stort leende. Det var dagen då Sveriges Veteri när förbund
med ett glansfyllt dagslångt firande fyllde 150 år. Månader av
intensivt arbete med bokproduktion och planering av firan-
det utmynnade i boksläpp med seminarium och galamiddag i

Stockholms Stadshus. Allt var planerat i detalj, men programmet
sprack direkt. Orsaken var glädjande, nästan dubbelt så många

som beräknat ville vara med och fira. 
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VETERINÄR – YRKE I FÖRVANDLING är titeln på
den bok som jubileumskommittén, Karin Östens -
son, Lars-Erik Appelgren och Ingemar Jämte,
parallellt med övrigt jubileumsplanerande sam-
manställt och till stor del medverkat i. 16 för-
fattare ger i boken sin syn på utvecklingen
inom sina respektive områden. Det handlar om
veterinäryrkets förvandling, om utbildningen,
om djurens hälsa och välfärd, om den ”farliga
maten” och djurens inverkan på vår psykiska
hälsa, antibiotikans ”resa” inom veterinärmedi-
cinen, med flera intressanta och aktuella
ämnen. Detta lockade så många medlemmar,
150 stycken, att komma till boksläppet att
seminariet fick dubbleras. Tufft för föredrags-
hållarna, men vid ett sådant här tillfälle kan
man inte säga nej. 

Att ”gamla Stutis” valts som lokal för till-
ställningen bidrog säkert till det stora engage-
manget. Medelåldern på deltagarna avslöjade
att de flesta fått sin utbildning i de vackra tegel-
husen vid Brunnsviken. Nostalgin flödade när
en stämning av klassträff spred sig i foajén,
”Nej men hej, vad roligt att se dig …”.  

FÖREDRAGEN GJORDE SUCCÉ. Göran Jönssons
djupdykning i yrkets historia gav deltagarna en
hel del att reflektera över. Kanske skänkte några

❘❙❚ reportage

Att välja gamla ”Stutis”
lokaler som plats för
jubileums seminariet var
ett mycket lyckat drag. 

Äntligen klar! Redaktörerna
Ingemar Jämte, Karin Östens-
 son och Lars-Erik Appelgren
tittar i ett rykande färskt 
exemplar av jubileumsboken. 
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en tacksamhetens tanke till försäkringsbolagen
när det framkom att det fanns lagar för veteri-
närer redan 1750 f Kr. På stentavlor förvarade
på Louvren kan man exempelvis läsa att ”Om
en ox- eller åsneläkare har behandlat ett svårt sår
på en oxe eller en åsna och läkt det, skall ägaren
till oxen eller åsnan åt läkaren som arvode ge en
sjättedels sekel silver”. Men om djuret dog, då

fick läkaren ersätta ägaren med en fjärdedel av
djurets värde. 

Karin Östensson knöt an till samma ämne,
en resa i yrkets utveckling men i mer modern
tid. Nu handlade det om feminiseringen och
orsakerna till att allt fler kvinnor väljer att bli
veterinärer. Sedan den första kvinnan, Waldy
Bergegren, tog examen 1921 har andelen kvin-
nor i yrket ökat i  rasande fart. Av de yrkes-
verksamma veterinärerna 2010 är 70 procent
kvinnor och vid intagningen till utbildningen
2009 var 90 procent kvinnor.

Det här är något som även Kalle Hammar -
berg funderat en del på. Han hade nämligen
med matematikens hjälp räknat ut hur det
kommer att se ut i veterinärväsendet om ytter-
ligare 50 år. Hans föredrag ”Från kon i båset till

Att 150 personer skulle visa intresse för boksläppet var över all förväntan och seminariet,
som blev oerhört uppskattat, fick dubbleras.

Jubileumsgeneralen Karin Östensson 
tar en kort paus och en pratstund med
Marie Modal, ordförande i Den Norske
Veterinærforening, innan det är dags 
att bege sig till Stockholms Stadshus.

Seminariet blev väldigt populärt och det rådde en
stämning av klass träff under kaffepausen i foajén.

Vill du också ha jubileumsboken? 
Alla föranmälda deltagare på årets Veterinärkongress kan hämta en bok gratis i SVFs
monter. Det går också bra att på plats köpa ytterligare böcker till självkostnadspris.
Om du är SVF-medlem och inte kan hämta ditt gratisexemplar på kongressen 
kan du i efterhand rekvirera boken genom att skicka ett mail till office@svf.se. 
Skriv namn, adress och medlems nummer. Har du inte tillgång till e-mail, ring till
kansliets växel 08-545 558 20 för bokbeställningen.

”Saker och ting har förändrats, det är inte så länge
sedan vi ledde kor i sådana här” berättade Kalle
Hammarberg i sitt föredrag ”Från kon i båset till
hunden i sängen”.
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hunden i sängen”, väckte både tankar och mun-
terhet när han konstaterade att om nuvarande
takt i utvecklingen fortsätter kommer till exem-
pel antalet mjölkkobesättningar att minska till
165 stycken med vardera 800 kor som kommer
att producera 21 000 liter mjölk per ko och år.
Hur det ska gå till är ovisst, genomsnittsåldern
på kon kommer nämligen bara vara 1,6 år. Han
hade också räknat ut att antalet veterinärer
kommer att vara 22 000 varav 23 000 kvinnor. 

Nämnda författare och föredragshållare är
bara ett litet axplock av de personifierade guld-
gruvor av kunskap som presenterade sina special -
områden muntligt. Det finns ytterligare 13
kunskapskällor. 

Alla seminariedeltagare fick ett rykande
färskt exemplar av ”Veterinär – yrke i förvand-
ling”. För övriga kommer jubileumsboken att
finnas tillgänglig i SVFs monter under Veteri -
när kongressen. 

EFTER SEMINARIET blev det en kort andhämt-
ning innan det var dags att inta Stockholms
Stadshus för den stora galamiddagen. Även för
denna del av firandet var intresset överväldi-
gande.  Middagen hölls i Gyllene Salen, en plats
som torde vara svår att överträffa när det gäller
att skänka glans åt en jubileumsfest. I glittret
från guldmosaiken minglade, skålade, hurrade

och dansade 300 personer under ledning av
kvällens mäster-toast-master, Torkel Ekman. 

SVFs ordförande Evamari Lewin och jubi -
leumskommitténs dito Karin Östensson hade
funderat en hel del på menyn. Det gällde att ta
ställning till såväl smak som val av ”diskus-
sionsfria” råvaror. Resultatet blev utsökt med en
förrätt bestående av hummersoppa smaksatt
med sauternvin och västerbottenostbröd. Som
varmrätt serverades toppmurkelfärserad fasan
med kryddstekt päron, konjakssky och glaserad
potatispuré. Avslutningen kan alla gissa,

Finns det någon plats som kan matcha Gyllene Salen när det gäller att skänka glans till en fest?

”Vi var med för 50 år sedan,
var satt vi då?” Inger Back-
lund, Ulla och Lars Fredrik
Starkhammar försöker hitta
sig själva på bilden från 
100-årsjubileet som kunde
beskådas vid ingången till
Gyllene Salen.
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Stadshusets välkända sprakande parad som ser-
verade vaniljglasstårta med mango- och passion-
fruktsorbet. 

Högtidstal från prominenta gäster och utdel-
ning av hedersutmärkelser och medaljer tillhör
den självklara inramningen av en jubileums -
middag. Anna Ekström, ordförande i SACO,
var en av talarna. Hon framförde sina gratula-
tioner till 150-åringen och uttryckte sin stora
respekt och beundran för den yrkeskår som

lyckades bilda det allra äldsta fackförbundet i
landet, alla kategorier. Denna upplysning fram-
manade spontana applåder. 

De utländska gästerna som representerade
WVA (World Veterinary Association) och FVE
(Federation of Veterinarians of Europe) samt
våra nordiska grannländer höll alla gratulations -
tal som bidrog till den högtidliga stämningen. 

Men mest andäktigt blev det ändå när det
var dags för utdelning av hedersutmärkelserna. 

”Nu kära vänner.” Torkel Ekman var mästerlig som kvällens toastmaster. 

Det var många som ville hylla 150-åringen. SACOs ordförande Anna Ekström, Sanna Hellström, ordförande i Finlands Veterinärförbund,
Tjeerd Jorna, WVA och Walter Winding, FVE var några av dem som hedrade jubilaren med tal och skål.
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DET FINNS FYRA olika hedersutmärkelser inom
SVF, Peter Hernquists medalj i guld, Peter
Hernquists medalj i silver, hedersledamot och
ständig medlem. Förbundets medlemmar nomi-
nerar kandidaterna och fullmäktige beslutar
vilka personer som ska hedras. Med anledning
av jubileet och det unika tillfället att dela ut
hedersutmärkelser blev det ovanligt många
namn för fullmäktigemötet att ta ställning till.

Enligt statuterna ska medalj ”utdelas till för-
bundsmedlem som utfört gärningar som på ett
påtagligt och extraordinärt sätt gynnat veteri-
näryrket och/eller kåren. Gärningarna ska ligga
utanför den nominerades ordinarie tjänst, exem-
pelvis bör en forskare som är framgångsrik inom
forskning inte bli föremål för guldmedalj då
han/hon har det som sin arbetsuppgift”.

Efter omröstning i fullmäktige beslöt man

att fyra medlemmar skulle erhålla guldmedalj.
De fyra blev Lars-Erik Appelgren, professor eme-
ri tus i farmakologi, känd för sina kunskaper
och stora engagemang i kampen mot alternativa
behandlingsmetoder, professor emeritus Stig
Einarsson, som utbildat otaliga veterinärer och
fostrat forskare inom husdjursmedicin, Kalle
Hammarberg, pensionerad distrikts-, läns- och
besiktningsveterinär som speciellt engagerat sig
i getternas hälsa och Anna Tidholm, veterinär
och hjärtspecialist som gjort stora insatser när
det gäller framtagning av de olika specialistpro-
grammen. Det var påtagligt glada och rörda
medaljörer som tog emot utmärkelserna till
gästernas applåder. 

”Till hedersledamot kan utses personer inom
eller utom landet som synnerligen främjat förbun-
dets syften” . Två personer utnämndes till heders -

Fyra av förbundets med-
lemmar fick under högtid-
liga former motta Peter
Hernquists medalj i guld.
Från vänster ses Lars-Erik
Appelgren, Anna Tidholm,
Kalle Hammarberg och
Stig Einarsson.

Karin Östensson, tidigare förbundsordföranden, blev utnämnd till
hedersledamot och får här motta utmärkelsen från nuvarande
ordföranden Evamari Lewin …

... liksom Nancy de Briyne, biträdande generalsekreterare i FVE.
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ledamöter varav den första var Nancy de
Briyne, biträdande generalsekreterare vid FVE i
Bryssel. Hon har vid många olika tillfällen stöttat
SVF genom att driva frågor i Europasam ar betet
som ligger i linje med den svenska synen på till
exempel djurvälfärd. 

Sist men inte minst utnämndes Karin
Östensson till hedersledamot. Den förra för-
bundsordföranden har under många år lagt ner
mycket tid och energi på att genom omorgani-
sationen av SVF stärka förbundet och veteri-
närkårens roll i samhället.  

EFTER ALLA HÖGTIDLIGA TAL och ceremonier
rev dansbandet loss till ett läckert ljusspel.
Dansgolvet fylldes snabbt och de som inte dan-
sade minglade på balkongen ovanför Blå
Hallen. Många hade kommit igång att prata
redan på seminariet vilket gjorde att stämningen
vid middagen var på topp redan från start. 

Dansen höll igång med full bemanning på
golvet hela kvällen. Strax efter midnatt var fes-
ten slut och gästerna vandrade trötta men glada
nerför marmortrapporna och ut till raden av
väntande taxibilar. 

En av dem var en mycket nöjd förbundsord-
förande. Evamari Lewin sammanfattade dagen
så här:

– En dag som denna känner man stor vördnad
inför uppdraget att vara ordförande i Sveriges
Veterinärförbund med sin 150-åriga historia och
att få vara en liten länk i kedjan av veterinär-

professionens utveckling. Det var en fantastisk
dag, från seminariet i gamla ”Stutis” anrika
lokaler som speglar en veterinärmedicin byggd på
vetenskap och beprövad erfarenhet, till kvällens
festligheter i Stockholms Stadshus. Det känns
även hedrande att det bland de 300 gästerna
återfanns många företrädare för andra veterinär -
organisationer som WVA, FVE och de nordiska
systerorganisationerna. 

– Och månne var det inte självaste Peter
Hernquist som skymtade i skuggan av Mälar -
drottningens lysande gestalt?

I det fantasieggande ljusspelet och i dansens virvlar var det visst någon som
skymtade Peter Hernquist sittande bredvid Mälardrottningen på fondväggen.

Med kortare uppehåll för förfriskningar höll dansen
igång hela kvällen. 

Festen är slut. Trötta och nöjda börjar gästerna
troppa av. Vilken härlig dag det blev, den 6 okto-
ber 2010.
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Inom djurskyddsområdet sker en
gradvis utveckling av olika nyckel-
begrepp. Det är ofta svårt att avgöra
när ett nytt koncept eller uttryck
har accepterats, eller ett gammalt
har förkastats eller förändrats. Miss -
förstånd uppstår när vi säger samma
sak men menar olika. I denna artikel
förklaras begrepp som ofta används
nationellt och internationellt, och
som även ingår i utbildningen av
nya veterinärer. En bred diskussion
kring dessa begrepp kan bidra till
ett nyanserat och fördjupat samtal
om mål och metod för framtidens
djurskyddsarbete.

DJURSKYDD OCH DJURVÄLFÄRD
Skillnaden mellan djurskydd, det vi
människor gör eller bör göra för att
skydda djur, och djurvälfärd, djurens
upplevelse av sin egen situation, kan
tyckas uppenbar. Det är dock först
under de senaste tio åren som man mer
allmänt börjat skilja på begreppen i

Sverige och anammat ordet djurvälfärd.
Forskningen om djurvälfärd har

kvantitativt varit mer omfattande än den
om djurskydd och har också utvecklats
till en egen disciplin. Djurvälfärds veten -
skapen började med grundläggande
experimentella studier av vad välfärd är,

och använder sig av discipliner som
patologi, fysiologi och etologi. Det är
allmänt accepterat att en god djurvälfärd
förutsätter god hälsa men också mer än
frihet från sjukdom. Hur ett djur mår är
ett resultat av ett komplext samspel mel-
lan olika kroppsfunktioner. 

Det är först under senare år som de
evolutionära perspektiven på fenomen
som smärta, beteendemotivation m m
blivit förankrade i veterinärutbildningen.
Välfärdsforskning är utan tvekan multi-
disciplinär, men för det enskilda djuret
anses också välfärden vara ett tillstånd
sammansatt av flera komponenter, vilket
bland annat avspeglas i Storbritanniens
Farm Animal Welfare Council’s fem fri-
heter (Faktaruta) (3) och EU-projektet
Welfare Quality’s® tolv kriterier (Figur
1) (6). Det anses således osannolikt att
ett djur har god välfärd om inte alla de
olika komponenterna är uppfyllda (4).
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FIGUR 1. För det enskilda djuret anses välfärden vara ett tillstånd sammansatt av flera
komponenter, vilket bland annat avspeglas i EU-projektet Welfare Quality’s® tolv kriterier.

De fem friheterna för djurvälfärd
enligt Farm Animal Welfare Council (3).

1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och 
en utfodring som upprätthåller full hälsa och livskraft.

2. Frihet från obehag genom att erbjuda en lämplig miljö som omfattar 
skydd och en bekväm viloplats. 

3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förebyggande 
åtgärder eller snabb diagnos och behandling. 

4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att erbjuda tillräckligt 
utrymme, rätt resurser och adekvat sällskap för djurslaget. 

5. Frihet från rädsla och oro genom att säkerställa villkor och behand-
lingar som förhindrar mentalt lidande. 
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Forskningen inom djurskydd inrym-
mer ännu fler discipliner än forskning
inom djurvälfärd, eftersom den även
handlar om människors attityder och
handlande mot djuren. Den omfattar
inte bara naturvetenskapliga ämnen
utan relaterar också till andra discipliner
som djuretik (se separat artikel i detta
nummer av SVT), sociologi, juridik och
ekonomi. Forskning som spänner över
detta breda spektrum av discipliner är
fortfarande i sin linda, men expanderar
snabbt som svar på ett ökande samhälls-
behov. Gammal lagstiftning förnyas och
ett nytt regelverk utarbetas inom EU.
Denna artikel har som mål att klargöra
vårt ansvar för såväl produktions- som
sällskapsdjur och peka på vikten av att
förstå de samband som finns mellan
djurvälfärd, djurskydd, begreppsliga
oklarheter, mätmetoder och målet med
forskningen.

ORDNING OCH REDA PÅ 
BEGREPPEN
Utöver djurvälfärd och djurskydd finns
andra begrepp som används mer eller
mindre flitigt och som ännu inte fått en
internationellt accepterad definition. I
Sverige har vägen varit lång till att nå en
bred samsyn vad gäller skillnaden mel-
lan djurskydd och djurvälfärd, och klar-
göra hur de motsvarar (eller inte mot-
svarar) begrepp på andra språk. Vi tjänar
på ett genomtänkt ordval som banar väg
för smidiga tolkningar av och jämförel-
ser med andra länders definitioner av
djurvälfärdsbegrepp, både på EU-nivå
och globalt. 

Nya ord som ”funktionskrav” är ett
exempel på ett begrepp som måste defi-
nieras noggrant innan vi tar det i allmänt
bruk. Ett annat exempel är begreppet
”välbefinnande” som under senare år
dykt upp allt oftare. EUs ”Action Plan
on Animal Welfare 2006–2010” (2)
översattes till Handlingsplan för djur-
skydd och djurens välbefinnande. Man
kan undra om detta är en medveten eller
omedveten tolkning. Kanske har över-
sättaren liknat ordet välbefinnande vid
engelskans ”well-being”, som en del
menar beskriver ett djurs tillstånd i ett
givet ögonblick, medan välfärd beteck-
nar ett tillstånd under en längre tids-
rymd. Andra anser att det bara rör sig

om en skillnad mellan amerikansk och
brittisk engelska, på så sätt att ”welfare”
skulle vara mer brittiskt och ”well-
being” mer amerikanskt. En strävan efter
samstämmighet i terminologin ger goda
förutsättningar för samarbete och fram -
steg i den fortsatta utvecklingen på
området.

VÄLFÄRDSBEDÖMNING OCH 
RISKBEDÖMNING
Som beskrivits har den största delen av
forskningen riktats mot välfärdsbedöm-
ning – dvs att mäta djurvälfärd, eller
åtminstone identifiera pålitliga indikato-
rer som speglar djurets verkliga tillstånd.
Om man ska vara helt exakt kan man
dra en gräns mellan ett mått och en indi-
kator och säga att man aldrig kan mäta
välfärd utan bara företeelser som kan ge
en indikation om ett djurs välfärdsstatus.

Till exempel kan man mäta hur
mycket foder med smärtstillande tillsat-
ser kycklingar med hälta väljer att äta i
jämförelse med ett foder utan sådana
tillsatser, eller graden av hälta hos en
mjölkko, och på så sätt få en indikation
på hur mycket smärta djuret troligen
upplever. Man kan dock aldrig exakt
veta på vilken nivå djurets välfärd ligger,
precis på samma sätt som psykologiska
tester eller hälsokontroller aldrig i sig
kan ange helt säkert hur en människa
mår.

Forskning relaterad till välfärdsbedöm-

ning är både grundläggande och tilläm-
pad och fortsätter att expandera inom
båda områdena. Nya tekniker används
för att bättre förstå vad djur känner,
samtidigt som vi utvecklar indikatorer
för att praktiskt bedöma deras välfärd.
Denna utveckling är nödvändig för att
vi ska kunna bedöma när djur lider otill-
börligt men mantrat i djurhälsosamman-
hang – att det är bättre att förebygga 
än att bota – är tillämpligt även på djur -
välfärd. Lagstiftningen baseras därför
huvudsakligen på välfärdsrisker i djur-
hållningen för att förebygga både fysiskt
och mentalt lidande (se även andra
artiklar i detta nummer av SVT som
handlar om riskbedömning).

DJURET SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR
VÄLFÄRDSBEDÖMNING 
Forskning om indikatorer för välfärd har
sedan länge gjort skillnad på välfärds -
mått baserade på ”input” och ”outcome”,
dvs faktorer som påverkar djuret respek-
tive dess reaktion på sådana faktorer
(Figur 2). Olika välfärdsmått har i kon-
sekvens med detta benämnts resursbase-
rade, skötselbaserade (båda ”input”)
eller djurbaserade (”outcome”). Ett djurs
välfärd är resultatet av många faktorer
relaterade till resurser (exempelvis inhys-
ningsdetaljer) och skötsel, och t o m
egenskaper hos djuret självt, såsom ras,
ålder och reproduktionsfas. Vi kan mäta
någonting i djurens omgivning, t ex hur

➤
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FIGUR 2. Forskning om indikatorer för välfärd gör skillnad på välfärdsmått baserade på
”input” och ”outcome”, dvs faktorer som påverkar djuret respektive dess reaktion på 
sådana faktorer.
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många gånger och i vilken mängd de
utfodras (ett skötselbaserat mått) i en
viss typ av tråg (ett resursbaserat mått)
och därmed skaffa oss en bild av risken
för att de upplever hunger eller närings-
brist. Lagstiftningen kan ange krav på
ut fodringen för att minska risken för
detta. 

Den svenska djurskyddslagstiftningen
har på detta sätt med tiden blivit ned-
tyngd av detaljföreskrifter om vad som
är tillåtet och inte tillåtet, vilket många
upplever som olyckligt. Detta har även
diskuterats i relation till gällande EU-
förordningar. Därför har det ansetts
angeläget att mäta ”outcome”, dvs (för
att fortsätta vårt utfodringsexempel) om
djuret är underviktigt, överviktigt eller i
lagom hull och att sträva mot djurväl-
färdsbedömning. Med andra ord är det
mindre viktigt när och hur djuren
utfodras så länge de får vad de behöver.
Logiken är enkel och tilltalande. Men å
andra sidan är djurbaserade indikatorer
inte förebyggande på samma sätt som
resurs- eller skötselbaserade.

Balansgång för lagstiftningen
Utmaningen för framtida lagstiftning i
Sverige och Europa är att ge dem som
har det dagliga ansvaret för sina djur
större frihet att åstadkomma en rimligt
god djurvälfärd på det sätt som passar
dem bäst, samtidigt som de måste ta
hänsyn till befintlig kunskap om vad
som orsakar problem för djuren. Det
handlar då om att hitta rätt balans mel-
lan resurs-, skötsel- och djurbaserade
krav på djurhållningen. Om ambitionen
är att åstadkomma något utöver lagstift-
ningens minimikrav och lyfta fram djur-
välfärd som ett ”mervärde” blir detta
tydligare. När de juridiska kraven, ofta
resurs- och skötselbaserade, har upp-
fyllts, inga onödiga djurvälfärdsrisker tas
i djurhållningen och allt onödigt lidande
undviks kan mer fokus läggas på djurba-
serade mått för att visa att djurvälfärden
i verkligheten går utöver vad som krävs
enligt lag. Djurägare, återförsäljare och
konsumenter blir alltmer intresserade av
detta och preliminära resultat i det på -
gående EU-finansierade projektet Econ -
Welfare (1) antyder att en sådan utveck-
ling kan vara en framgångsrik väg fram
för Sverige. Men om god djurvälfärd ska

kunna utgöra ett mervärde måste det
finnas samförstånd om att de djurbase-
rade mått som används verkligen är
goda välfärdsindikatorer. 

Jämförelser av djurvälfärd
Man pratar också om benchmarking av
indikatorer, vilket kan användas för att
kommunicera välfärdsstatus (som varande
över eller under genomsnittet) genom
att göra jämförelser mellan gårdar eller
inhysningssystem, eller mellan länder.
Om Sverige är en föregångare med den
bästa djurvälfärden kan en redovisning
av några få väl accepterade djurbaserade
mått som mäts på samma sätt i flera län-
der visa detta. 

Forskningen har under senare år
bidragit till utvecklingen av trovärdiga
och tillförlitliga djurbaserade mått på
välfärd. Ett djurbaserat välfärdsmått
betyder helt enkelt att måttet tas direkt
från djuret. Bra exempel som används
redan idag är fotskador hos slaktkyck-
lingar och svansskador på gris, vilka
båda registreras vid slakten. Måtten
måste vara lätta att observera och notera
på ett systematiskt sätt under praktiska
förhållanden. Detta är särskilt viktigt
om registreringen sker på gården.
Metodik finns för att bedöma exempel-
vis hull, förekomst av hudskador eller
resningsbeteende, men bedömningen
måste också kunna göras med en rimlig

arbetsinsats. God tillförlitlighet innebär
i detta sammanhang att det man noterar
verkligen säger något om djurets välfärd,
att olika personer kommer fram till
samma sak, att en person bedömer kon-
sekvent och att bedömningen är robust
och hyfsat oberoende av förändringar i
väderlek, årstid m m. 

Ibland uttrycks oro över att de djur-
baserade måtten är subjektiva, men 
studier har visat att de inte är mindre
pålitliga än några andra accepterade kli-
niska diagnoser. Trots allt är alla bedöm-
ningar vi gör av djur mer eller mindre
subjektiva även om vi har centimetrar,
titrar eller frekvenser som underlag. Vi
behöver inte använda oss av mått som
fortfarande är under diskussion, vi kan
börja med några centrala indikatorer
som redan är väl utvecklade.

DEN POSITIVA SIDAN AV SAKEN
Som vi vet kan djurvälfärd variera från
mycket dålig till väldigt god. Med all
rätt fokuserar lagstiftningen på att skydda
djur från dålig välfärd, men det blir mer
och mer uppenbart att vi faktiskt kan
och bör göra mer än att bara skydda djur
från lidande. Diskussionerna om djur-
skydd och djurvälfärd handlar alltmer
om frågor som livskvalitet och ett liv
värt att leva (5). För många människor
betyder god välfärd mer än frånvaro av
dålig välfärd. Därför arbetar forskarna
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FIGUR 3. God välfärd är mer än frånvaro av dålig välfärd. Därför forskas nu på att identi -
fiera indikatorer också för god välfärd.
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inte bara för att minska risken för och
hitta indikatorer på dålig välfärd, utan
också för att identifiera indikatorer för
god välfärd (Figur 3). Det kommer att
dröja innan indikatorer för god livskva-
litet kan användas praktiskt, men att se
livet från den ljusa sidan är glädjande
nog allt vanligare på områdena djur-
skydd och djurvälfärd.
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artikel.
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Syftet med en riskbedömning är att
bistå en riskhanterare med informa-
tion så att denne kan ta hänsyn till
riskerna och fatta rationella beslut
på bästa möjliga underlag. Artikeln
beskriver principerna för riskbedöm-
ning av djurvälfärd och ger exempel
på hur de kan användas.

INLEDNING
Under senare årtionden har forskningen
om djurvälfärd varit intensiv och mycket
kunskap har utvecklats om hur djur
påverkas av avel, inhysning och skötsel
utifrån ett djurvälfärdsperspektiv. Med
denna snabbt ökande kunskapsmassa
har också medvetenheten om djurväl-
färds problem ökat. Trycket har blivit allt
större på ansvariga intressenter och myn-
digheter att tillförsäkra att djurhållningen
sker med hänsyn till samhälleliga krav
och i överensstämmelse med vad allmän-
heten uppfattar som rimligt (Figur 1).
Man kan här tala om riskhanterare, dvs
de personer eller organisationer som har
att ansvara för att vederbörlig hänsyn tas
till djurvälfärdskrav och att ett gott djur-
skydd upprätthålls. Sådana riskhanterare
kan vara en lantbrukare, en chef i ett
slakteriföretag, en branschföreträdare, en
nationell myndighet eller EU-kommis-
sionen.

Med EUs Amsterdamfördrag (6)
erkändes högre stående djur som kän-
nande varelser och med Lissabon för dra get
(8) stadgas att eftersom djur är kännande
varelser så ska full hänsyn tas till deras
välbefinnande inom EUs olika arbets -
områden. Med hygiendirektivet innebär
detta att myndigheter och andra risk-
hanterare ska göra riskbedömningar av
djurvälfärd för att kunna göra effektivast
möjliga insatser. EUs handlingsplan för

djurskydd och djurs välbefinnande (7)
anger bland annat att ett mer uthålligt
och koordinerat arbete ska ske. Detta
innebär att resurser ska användas där de
bäst behövs. För att kunna fördela dem
på ett optimalt sätt är en riskbaserad
strategi lämplig.

RISKBEDÖMNING AV DJUR -
VÄLFÄRD
Syftet med en riskbedömning är att bistå
en riskhanterare med information så att
denne kan ta hänsyn till riskerna och
fatta rationella beslut på bästa möjliga
underlag. Riskbedömningen blir således
ett verktyg för riskhanteraren (djurägaren,
företagaren, branschen, myndigheten)
att kunna välja mellan olika tillgängliga
möjligheter. Riskbedömning innehåller
vanligen fyra steg: 1) identifiering av risk-
faktorer (faror), 2) beskrivning av risk-

 fak torer, 3) exponeringsbedömning samt
4) beskrivning av risk. 

Risken för dålig djurvälfärd är en
funktion av hur allvarlig den oönskade
effekten är och sannolikheten för att en
sådan effekt ska uppträda med en
bestämd exponering för riskfaktorn.

Låt oss ta ett exempel. Ett gödselbe-
mängt golv kan utgöra en riskfaktor för
att en ko ska drabbas av klövlidanden
som är smärtsamma och som orsakar
hälta. Det gödselbemängda golvet är där-
för den identifierade riskfaktorn. Den
kan t ex beskrivas som ett golv med färsk
kogödsel i mängder som i medeltal över-
skrider 5 mm tjocklek. Den skad liga
effekten (på djurvälfärden) som denna
riskfaktor har är smärta som indirekt
registreras som hälta. Exponeringen av
en mjölkko för denna riskfaktor kan
antingen mätas eller skattas genom att
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FIGUR 1. Trycket har blivit allt större på att djurhållningen sker med hänsyn till samhälle-
liga krav och i överensstämmelse med vad allmänheten uppfattar som rimligt.

SVT 14-10 final:Layout 1  10-10-31  08.05  Sida 17



18 N U M M E R  14 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

en eller flera experter gör en bedömning,
t ex 14 timmar per dag i fyra månader.
Sannolikheten för att en ko som expo-
neras för gödselbemängda golv blir halt
måste också bedömas, exempelvis 40
procent av exponerade kor. Den har att
göra med hur ofta och länge kon expo-
nerats för de gödselbemängda golven,
förekomsten av klövvård med mera.

Inte bara smärta ger negativ effekt
Det är inte bara smärta som kan vara en
negativ, oönskad effekt av en riskfaktor
på djurvälfärden. Andra effekter kan vara
beteendefrustration, ångest, illamående,
olust och stress. Var och en av dessa
effekter är viktig att i görligaste mån
söka beskriva och ta hänsyn till. En stor
svårighet ligger också i att försöka väga
samman sådana effekter av en riskfaktor
som t ex orsakar såväl smärta som
ångest. En annan svårighet är att försöka
bedöma hur stor risken för dålig djur-
välfärd är med en riskfaktor som ger
upphov till smärta jämfört med en
annan riskfaktor som ger upphov till
beteendefrustration. Frågan är hur olika
effekter ska vägas mot varandra och hur
de ska bedömas tillsammans.

En riskbedömning görs bäst med till-
gång till detaljerad information om hur
olika riskfaktorer verkligen påverkar
djurvälfärden och hur olika målgrupper
av djur exponeras för sådana riskfakto-
rer. Man är oftast hänvisad till expert -
bedömningar av såväl vilka negativa
effekter olika riskfaktorer har på djurväl-
färden som hur djur verkligen exponeras
för dessa riskfaktorer. Det innebär att

det är mycket svårt att validera riskbe-
dömningen, dvs att avgöra om den verk-
ligen är rättvisande. Därför är det viktigt
att ha bestämda kriterier för urval så att
de experter som bidrar med dessa
bedömningar är väl insatta i såväl forsk-
ningens senaste rön som hur djuren
exponeras för riskfaktorerna (1). Av
samma skäl är det viktigt att förutsätt-
ningarna för bedömningen är väl kända
för experterna. Vartefter data om expo-
nering för riskfaktorer blir tillgängliga, 
t ex med epidemiologiska studier, kan
riskbedömning göras alltmer kvantitativ
i stället för kvalitativ eller semi-kvantita-
tiv som nu oftast är fallet.

STOR ELLER LITEN RISK INTE 
ALLTID AVGÖRANDE
När en riskbedömning gjorts kan riskerna
rangordnas för att riskhanteraren ska
kunna se var insatser kan göra bäst
nytta. Ett exempel på en sådan visas i
Figur 2 där riskerna rangordnats med de
största överst. Av figuren framgår också
att även om risken är låg så kan graden
av oönskad effekt vara hög, om det är en
mer sällsynt effekt. 

Risken för avblodning medan laxen
fortfarande är vid medvetande är låg
men i den mån det förekommer är det
förenat med en mycket dålig djurväl-
färd. Detta kan vara nog så angeläget för
en riskhanterare att reflektera över då
exponeringsgraden är låg och därför
åtgärder för att ytterligare minska expo-
neringen kan vara förhållandevis enkla
att åstadkomma. Då osäkerheten om
detta är hög, kan det möjligen vara ett

prioriterat område för forskningsinsatser.
Riskbedömning ger därför även under-
lag för bedömningar av hur forsknings -
insatser bör prioriteras.

MÅLPOPULATION
En riskbedömning avser alltid en defi -
nierad målpopulation och en given tid-
punkt, dvs den är begränsad i tid och
rum. För en lantbrukare kan målpopula-
tionen vara den egna besättningen, för
en branschorganisation de egna med-
lemmarna och för en myndighet det
egna landet eller delar därav. EUs risk -
bedömningar har omfattat hela den
europeiska unionen och de har därmed
inneburit stora svårigheter då en sådan
målpopulation är synnerligen heterogen.
Dels används olika inhysningssystem
och skötselrutiner i olika länder och dels
skiljer klimatförhållandena sig åt. Där -
för har man i vissa av EFSAs rapporter
använt sig av delpopulationer så att man
inom varje sådan bättre kan ranka de ris-
ker för dålig djurvälfärd som bedöms
föreligga. Att riskbedömningen också är
bunden i tid innebär att den inte är gil-
tig hur länge som helst, utan kan sägas
ha ett bäst-före-datum. Riskbedömning
ska således följas av riskhantering inom
en rimlig tidsrymd.

GEMENSAM METODIK
EFSA (European Food Safety Authority)
är den europeiska myndigheten för livs-
medelssäkerhet som också arbetar med
djurhälsa och djurskydd. EFSA förser
EU-kommissionen med vetenskapliga
utredningar och underlag för dess
beslut. Som en del av sitt arbete började
EFSA år 2004 att utveckla en metodik
för bedömning av risk för dålig djur -
välfärd (12), en metodik liknande den 
som idag används för livsmedelssäker -
het utvecklad och etablerad av Codex
Alimentarius Commission (3) eller för
risk av import av smittsamma sjukdomar
utvecklad och etablerad av Office Inter -
national des Épizooties (OIE) (9, 10).
Ansvaret för att upprätthålla och harmo-
nisera riskbedömningsmetodik ligger
hos dessa tre organisationer så som det
stipulerats i The Sanitary and Phyto -
sanitary (SPS) Agreement inom World
Trade Organization (14). 

EFSAs arbete har bestått i en utveck-

➤
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FIGUR 2. Grad (0–100) av oönskad effekt (gröna, röda och gula staplar) samt risk för dålig
djurvälfärd (blå staplar) hos odlad lax i samband med elektrisk bedövning i vattenbad,
ordnat efter riskens storlek. Färgerna på de oönskade effekterna symboliserar olika grader
av osäkerhet (grön = liten, gul = måttlig, röd = stor osäkerhet) och de svarta staplarna illu-
strerar graden av osäkerhet vad gäller riskens storlek (5).
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ling av metodik under arbetet med att
förse kommissionen med rapporter
inom områdena djurvälfärd för kalvar,
grisar, säl vid slakt, fisk, fisk vid slakt
(Figur 3) och mjölkkor (11, 13). Dess -
utom har EFSA initierat tre forsknings -
projekt syftande till en fortsatt utveck-
ling av metodiken i samband med slakt,
djurtransport respektive inhysning (2,
4). För närvarande arbetar man i EFSA
med att till riskbedömningsmetodiken
foga det man kallar ”benefit assessment”,
dvs beräkningar av sannolikheten för 
att en faktor förbättrar djurvälfärden.
Forsk ningen fokuserar nu också på hur
välfärden kan förbättras och inte enbart
på vad som orsakar försämringar av den-
samma. I Sverige finansierar Jordbruks -
verket projektet ”Riskbaserad bedömning
av djurvälfärd (RAWA)” på nationell
nivå som syftar till att vidare utveckla
metoder och rutiner för att bedöma och
övervaka risker för nedsatt djurvälfärd
(se nästa artikel i detta nummer av SVT).

FRAMTIDA VERKTYG FÖR BÄTTRE
DJURVÄLFÄRD
Fördelarna med en systematisk riskbe-
dömning av djurvälfärd är flera. Den
viktigaste är kanske att det framgår tydligt
vilka dokument som ligger till grund för
bedömningen och vilka antaganden som
gjorts om t ex de oönskade effekternas
storlek eller exponering för riskfaktorer,
i de fall data saknas eller är otillräckliga.
Riskbedömningen ger möjlighet för en
riskhanterare att göra prioriteringar av
åtgärder men pekar också ut områden
där forskning och data saknas.
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FIGUR 3. EFSA förser kommissionen med rapporter inom området djurvälfärd för bland
annat fisk vid slakt. Avblodning efter bedövning är ett kritiskt moment. 
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En effektiv och riskbaserad offentlig
djurskyddskontroll är lagstadgad och
dessutom nödvändig för att upp-
 rätthålla allmänhetens förtroende
för svensk djurhållning. Genom att
utveckla kunskap om hur djurväl-
färd kan bedömas och kontrolleras
utifrån ett riskperspektiv vill forskare
vid SLU ge kontrollmyndigheter och
andra intressenter underlag för prio-
 riteringar och beslut i dessa frågor.

INLEDNING
Under de senaste decennierna har det
allmänna intresset för djurvälfärd varit
stort (5). En hållbar animalieproduktion
och husdjursskötsel förutsätter att all-
mänhetens förtroende för såväl produk-
tionen som den offentliga djurskydds -

kontrollen säkras. Det måste finnas en
rimlig grad av transparens i djurhåll -
ningens alla produktionsled och ett ut -
rymme för offentlig insyn. Den statliga
djurskyddskontrollen måste vara effektiv
och begränsade resurser användas på bästa
sätt. I konsekvens med detta finns ett
behov att utveckla metoder för att 
bedöma och övervaka djurvälfärd hos alla
typer av husdjur (2) (Figur 1). Efter som
hälsa och välfärd hos livsmedelsproduce-
rande djur också är relevant för konsu-
menter bidrar god djurvälfärd till en
upplevd kvalitet hos animala livsmedel.

EU-LAGSTIFTNING OM DJUR-
SKYDDSKONTROLL
I linje med EUs policy reglerar det så
kallade Hygienpaketet den offentliga
kontrollen av efterlevnaden av djurhälso-
och djurvälfärdsbestämmelser. Paketet

omfattar tre EU-förordningar, av vilka
två är av intresse i detta sammanhang.

Kontrollförordningen
Kontrollförordningen (EG 882/2004
om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder-
och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
 melserna om djurhälsa och djurskydd)
gäller sedan januari 2006 och föreskriver
att medlemsstaterna ska se till att offent-
lig kontroll utförs i enlighet med doku-
menterade förfaranden, regelbundet, på
ett riskbaserat sätt och med lämplig 
frekvens med hänsyn till identifierade
risker för djurhälsa och djurvälfärd. Varje
medlemsland ska utforma en fler årig
nationell kontrollplan. Kommissio nen
har möjlighet att utfärda riktlinjer för
hur kontrollen ska utföras, exempelvis
rekommendationer om tillämpning av
riskbedömningsprinciper. 

Enligt Kontrollförordningen ska risk-
bedömningen av djurskydd särskilt
beakta klarlagda risker som kan påverka
djurskyddet, djurhållarnas tidigare kon-
trollresultat, tillförlitligheten i djurhål-
larnas eventuella egenkontroll av verk-
samheten och annan information som
kan tyda på bristande efterlevnad av gäl-
lande bestämmelser, till exempel befogade
anmälningar mot en producent. Vidare
innehåller Kontrollförordningen långt-
gående krav på kompetens hos personal
som utför offentlig kontroll, bestämmel-
ser om finansiering av dessa kontroller
och krav på koordinering av kontrollerna
i de fall uppgifter om offentlig kontroll
delegeras till andra myndigheter än den
centrala behöriga myndigheten för djur-
skyddet, som i Sveriges fall är Jord bruks -
verket.
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FIGUR 1. Metoder för en effektiv och riskbaserad djurskyddskontroll behöver utvecklas. 

FO
TO

: B
IR

G
IT

TA
LA

RS
SO

N

SVT 14-10 final:Layout 1  10-10-31  08.05  Sida 21



22 N U M M E R  14 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Djurskyddsansvar för OVS
En annan förordning i Hygienpaketet
(EG 854/2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomföran-
det av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel) innebär att de offi -
ciella veterinärerna på slakterier (OVS)
har ett avsevärt utökat ansvar för djur-
skyddskontrollen både på slakteriet och
under transporten dit. Den officiella
veterinären ska verifiera att tillämpliga
gemenskapsbestämmelser och nationella
bestämmelser om djurskydd har följts,
däribland bestämmelser om djurskydd
vid tidpunkten för slakt och under
transport. Officiella veterinärer delar
ansvaret för djurskyddskontrollen vid
slakt med länsstyrelserna (Figur 2).

SVENSK DJURSKYDDSKONTROLL
Tidigare har ett systematiskt riskper-
spektiv saknats i det offentliga kontroll -
arbetet och variationen mellan olika
delar av landet vad gäller kontrollens
genomförande har varit stor. Sedan
2008 har dock Jordbruksverket och
senare även länsstyrelserna arbetat för att
kontrollen ska motsvara nämnda krav.

Från 1 januari 2009 utförs den opera tiva
djurskyddskontrollen av staten, represen-
terad av länsstyrelserna. I föreskrifterna
om offentlig djurskyddskontroll (SJVFS
2008:67, saknummer L 44) anges bland
annat att länsstyrelsen varje år ska fast-
ställa en plan för det kommande verk-
samhetsårets djurskyddskontroll, att
kon trollobjekten inom länsstyrelsens
verksamhetsområde ska prioriteras uti -
från Jordbruksverkets riktlinjer för risk-
värdering, att kontroll ska utföras om
det finns anledning att anta att lagstift-
ningen inte efterlevs (t ex efter anmälan)
samt att varje kontroll ska dokumenteras
och rapporteras. Författningen ersätter
tidigare regler med rekommenderade
intervall för olika typer av djuranlägg-
ningar.

Riskklassificeringsmodell
Jordbruksverket presenterade i oktober
2008 en riskklassificeringsmodell för
djurskydd (1). Den följer till viss del den
modell för livsmedelskontroll i primär-
produktionen som Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och SVA har utarbetat
(3), men har anpassats mer specifikt för
djurskyddskontrollen. Jordbruksverkets

modell består av tre steg eller moduler:
1. Klassificering utifrån branscher och

produktionssystem.
2. Klassificering utifrån branschens

omsorgsprogram, kontrollprogram och
egenkontroll (tillsammans benämnda
kvalitetssäkringssystem) baserad på hur
väl de bidrar till att uppfylla kraven i
djurskyddslagstiftningen, vilket stöd de
utgör för den ansvarige djurhållaren
samt vilken information de levererar till
myndigheter ansvariga för den offentliga
kontrollen.

3. Klassificering utifrån erfarenheter
från tidigare utförd kontroll och annan
information som är tillgänglig hos myn-
digheterna.

Varje djuranläggning eller kontroll -
objekt förutsätts på detta sätt kunna
klassificeras med avseende på risken för
bristande djurskydd, dvs i princip risken
för bristande efterlevnad av gällande
djurskyddslagstiftning. Jordbruksverket
har bedömt att antalet riskklasser i
modellen bör begränsas till högst fem.
Det är tänkt att en viss djuranläggning
först riskklassas utifrån vad som är känt
om den bransch och den typ av djur-
hållning som anläggningen omfattar.
Därefter vägs förekomsten av eventuella
kvalitetssäkringssystem in, liksom kvali-
teten på dessa, vilket kan resultera i en
ändring av anläggningens riskklass. Slut -
ligen tas hänsyn till utförd kontroll och
annan relevant information, som kan
göra att riskklassen justeras ytterligare.

Nationell databas
Information från riskklassificeringen
och resultat från utförd kontroll samlas i
en nationell databas över samtliga kända
kontrollobjekt i landet, det så kallade
Djur skyddskontrollregistret. Det inrätta-
des 2009 och har till syfte att möjlig göra
behandling av personuppgifter för att
underlätta Jordbruksverkets och länssty-
relsernas kontrollarbete. 

I registret beskrivs varje djurhållare
med avseende på typen av djurhållning
och det finns 96 olika sådana kategorier,
fördelade på 19 djurslag (Figur 3). Det
är alltså många slag av objekt som
omfattas av djurskyddskontrollen, exem-
pelvis lantbruk med djurhållning, rid-
skolor och anläggningar för turridning,
fiskodlingar, pälsdjursuppfödare, vilt-
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FIGUR 2. Officiella veterinärer delar ansvaret för djurskyddskontrollen vid slakt med
länsstyrelserna. 
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hägn och djurparker, renskötare, upp -
födare, stuterier, kennlar och kläckerier,
importörer, djurhandlare och djurgros-
sister, privatpersoner med djur för hobby
eller rekreation, tävlingar, utställningar
och andra offentliga uppvisningar, upp-
födare och laboratorier med försöksdjur,
djurmarknader, gränskontroller och
karantäner, polis och vaktbolag, djur-
sjukhus och djurkliniker, djurtranspor-
törer, slakterier.

PROJEKTET RAWA
Forskningsprojektet ”Riskbaserad be -
dömning av djurvälfärd” (Risk-based
assessment of animal welfare, RAWA,
www.slu.se/hmh/rawa) genomförs av
Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa vid SLU. Det syftar till att ge
underlag för fortsatt utveckling av meto-
der och rutiner för att bedöma och över-
vaka risker för nedsatt djurvälfärd vid
svenska djuranläggningar. Det pågår till
hösten 2011 och finansieras med hjälp
av Jordbruksverkets forskningsbidrag till
djurskyddsbefrämjande åtgärder. Pro jek -
tet tar etablerad riskbedömningsmetodik

från andra tillämpningsområden (livs-
medelssäkerhet och smittsamma sjukdo-
mar) som utgångspunkt. Därifrån söker
man bredda synsättet, för att skapa en
bas för fortsatt utveckling av kunskap
och verktyg som kan användas i prak-
tiskt djurskyddsarbete.

Arbetssättet är multidisciplinärt och
expertkunskap anlitas i både Sverige och
andra länder. Bland annat utnyttjas kun-
skap från EU-projektet Welfare Quality®

(www.welfarequality.net) och från den
pågående utvecklingen av samlad meto-
dik för riskbedömning av djurvälfärd,
initierat av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (EFSA) och beskrivet
i en annan artikel i detta nummer.
RAWA belyser bland annat hur olika
synsätt och värderingar vad gäller djur-
välfärd påverkar bedömningen av risker,
hur olika slags risker kan vägas mot
varandra, hur riskmodeller kan anpassas
till olika situationer, hur inspektionsru-
tiner kan anpassas efter den uppskattade
risken samt hur djurvälfärdsrisker kan
hanteras på olika typer av anläggningar.
Projektet utnyttjas även för att bistå

Jordbruksverket och andra intressenter
med synpunkter på riskmodeller och
kontrollvägledningar, utformning av
branschspecifika kontrollprogram och
andra bedömningar.

METODIK FÖR RISKBEDÖMNING
Risken för bristande djurskydd och
djurvälfärd varierar mellan olika anlägg-
ningar, både eftersom en viss typ av
djurhållning är mer eller mindre risk-
fylld och för att det finns en effekt av
djurskötare eller andra faktorer på den
enskilda anläggningen. Det kan också
vara så att skötarens betydelse är större i
viss djurhållning än i annan. Man kan
exempelvis förvänta sig att burhållning
av värphöns är mer standardiserad än
golvhållning och att djurskyddet hos
burhöns därför är mer likformigt.

I avsaknad av en standardiserad och
beprövad metod för att mäta risken för
bristande djurvälfärd eller djurskydd
använder projektet sig av en bedömning
utförd av utvalda intressenter och exper-
ter inom olika branscher. Dessa personer
rekryteras genom att ett stort antal orga-
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FIGUR 3. I Djurskyddskontrollregistret beskrivs varje djurhållare med avseende på typen av djurhållning och det finns 96 olika sådana
kategorier, bland annat ridskolor och anläggningar för turridning. 
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nisationer ombeds namnge personer
som uppfyller uppställda kriterier. Bland
annat krävs att bedömarna har stor
praktisk erfarenhet och kunskap inom
sin del av djurhållningen, samt en vilja
att utföra bedömningen. Ämnes- och
myndighetsexperter ska dessutom ha en
vana att identifiera och bedöma bristande
efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.
Bedömarna samlas till en workshop där
de informeras om hur de förväntas ut -
föra bedömningen, varefter de får fylla i
ett protokoll och svara på en enkät om
sin syn på djurvälfärd. Bedömningen ska
göras enskilt av varje person. Totalt 175
olika typer av djurhållning antas behöva
bedömas var för sig.

Sannolikhetsbedömning
Lagstiftningen är inte statisk. Istället
utvecklas den när behov föreligger
genom ny kunskap och genom att synen
ändras på vad som är en acceptabel nivå
av djurskydd och vad som kan uppnås
med rimliga medel. Det är därför inte
endast djurskyddsrisker utan även risker
för bristande djurvälfärd i allmänhet
som är intressanta, genom att sådan
kunskap på sikt kan ge underlag för ny
lagstiftning. För varje djurhållningskate-
gori skattar därför bedömarna två olika
sannolikheter:

Sannolikheten för konstaterad avvi-
kelse från gällande djurskyddsbestäm-
melser kopplat till krav på korrigerande
åtgärder vid ett normalt kontrollbesök.
Kontrollen avslöjar en avvikelse som
motiverar någon form av korrektion.

Sannolikheten för en eller flera allvar-
liga djurvälfärdsbrister under ett års tid
– oavsett antalet allvarliga avvikelser, hur
långvariga de är och hur många djur
som är berörda. Vad som kan betraktas
som en ”allvarlig brist” lämnas till bedö-
maren själv att avgöra.

Sannolikheterna uttrycks med tre
olika värden: det lägsta tänkbara, det
mest troliga och det högsta tänkbara 
värdet. De tre värdena bearbetas senare
matematiskt med hjälp av en så kallad
modifierad PERT-funktion som även
anpassas efter hur säkra bedömaren
anser att värdena är (6). Figur 4 ger
exempel på olika sannolikhetskurvor
som konstruerats utifrån två personers
bedömningar. För varje djurhållningska-

tegori ombeds bedömaren även att ange
sin expertnivå. Hela övningen beräknas
ta ca fem timmar att genomföra.

De enskilda bedömarnas värden kom-
bineras och jämförelser görs mellan olika
typer av djurhållning, mellan olika syn-
sätt på djurvälfärd och mellan de två
sannolikheterna. Däremot redovisas inte
data från någon enskild bedömare.
Resul taten förväntas ge underlag för
risk klassificering av olika djurhållnings -
kategorier. Bedömningsprotokollet och
enkäten har provats på grupper av stu-
denter samt vid en vetenskaplig work-
shop i samband med den kongress som
International Society for Applied Etho -
logy (ISAE) höll i Uppsala i augusti
2010, då 36 deltagare från 15 länder
fyllde i ett utdrag ur protokollet. Det
kan vara värt att notera att även de risk-
bedömningar av djurvälfärd som EFSA
gjort (4) till viss del baserats på expert-
bedömningar (se också annan artikel i
detta nummer).

SLUTORD
Av allt att döma kommer god djurhåll-
ning och trovärdig djurskyddskontroll

att förbli centrala värden i allmänhetens
ögon. Begränsade resurser kräver att
djurhållare och kontrollmyndigheter tar
hänsyn till kända risker för bristande
djurvälfärd. Det finns därför ett behov
av fortsatt forskning och utveckling av
metodik för riskbedömning och risk-
hantering i djurhållningen. Den pågående
forskningen kan få stor betydelse för ut -
formningen av framtida djurskyddskon-
troll.

Läsare av denna artikel kan komma
att tillfrågas om medverkan i projektet
RAWA. Det är vår förhoppning att de i
så fall är villiga att bidra med sin kom-
petens och erfarenhet. Synpunkter och
frågor kan ställas till artikelns försteför-
fattare, tillika projektledare för RAWA.

TACK
Författarna tackar Alexandre Barchiesi
vid Jordbruksverket för hans engagemang
och bidrag till RAWA liksom hans syn-
punkter på denna artikel.
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FIGUR 4. Två bedömningar av sannolikheten för minst en allvarlig välfärdsbrist under ett år
i en viss typ av djuranläggning (data från en internationell workshop, ISAE, 2010). För den
heldragna kurvan har bedömaren angett lägsta tänkbara värde 5 procent, mest troliga 25
procent och högsta tänkbara 40 procent, samt en kurvform som indikerar låg säkerhet i
bedömningen. För den streckade kurvan är motsvarande värden 20, 45 och 60 procent,
samt en kurvform som istället indikerar hög säkerhet. Ytan under en kurva representerar
summan av alla möjliga värden och är därför alltid lika med 1.
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Ny adress? Ny e-post? 
Ny arbetsgivare? Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet om
du flyttat, bytt arbete, bytt namn
eller fått ny e-postadress. Ring eller
skriv till Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm, 
tel: 08-545 558 20, fax: 545 558 39,
e-post: office@svf.se
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Den veterinära yrkesrollen innebär
att ständigt göra avvägningar och
prioritera mellan olika intressen,
fatta svåra beslut och att inte alltid
få uppskattning för de val man gör.
Besluten balanserar ofta mellan
samhällets krav och förväntningar 
å ena sidan och regelverk å den
andra och de egna värderingarna 
å den tredje. Etiska frågor väcks
som dels har med människa–djur-
relationen att göra, dels med yrkes-
rollen. I denna artikel uppmärksam-
mas sambandet mellan yrkesetiska
och djuretiska frågor och ställnings-
taganden. 

INLEDNING
Det kan tyckas märkligt att Sverige som
varit föregångare i många frågor som rör
djurskydd inte tidigare haft någon tjänst
i ämnet djuretik, eftersom strävan efter
gott djurskydd i grunden är ett uttryck
för ett djuretiskt ställningstagande.
Kanske kan det hänga samman med den
allmänna trenden i Sverige kring djur-
skyddsfrågor, nämligen att ”gemene
man” är relativt intresserad och medve-
ten om vikten att beakta djurvälfärd.

Under lång tid har vi fått höra att vi
har ”världens strängaste djurskyddslag”
och invaggats i tron att all svensk djur-
hållning håller hög nivå, samtidigt som
etisk eller moralfilosofisk forskning om
människa–djur-relationen i Sverige varit
en mycket liten disciplin (Figur 1). I t ex
Tyskland och England är situationen
den omvända och djuretik är ett etable-
rat forskningsfält. En parallell är att

svenska djurförsöksetiska nämnder inte
har någon etisk eller moralfilosofisk
expertis, medan sådan ska finnas i både de
tyska och holländska motsvarigheterna.
Djurskyddsfrågor och djuretik bedrivs
således på olika sätt i olika länder, vilket
även avspeglas i veterinärutbildningen
och i vilken grad disciplinen djuretik
inkluderats där. I Danmark är det sedan
några år ett självständigt ämne som åter-
kommer flera gånger under utbildningen
medan det i Sverige under senare år
utgjorts av enstaka föreläsningar i några
få kurser.

Veterinärer och djuretik
Ämnet är viktigt inte minst eftersom

engagemanget i djurs välfärd växer i
samhället och finns starkt representerat
bland veterinärstudenterna. Nutida filo-
sofer som presenterat radikala teorier
om hur människa–djur-relationen bör se
ut tjänar ofta som inspiration, vilket gör
det relevant för veterinärer, som ofta
kommer i kontakt med frågor där man
hänvisar till djuretiska teorier, att känna
till vad dessa står för. Exempel på några
välkända djuretiker är Peter Singer, Tom
Regan och Peter Sandöe. Dessa var för
övrigt samlade till ett en veckas semina-
rium om djuretik på SLU i Skara 1999
där även svenska filosofer medverkade
(10). Vid seminariet tydliggjordes beho-
vet av att frilägga hur människors vär-
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FIGUR 1. Allt sedan Astrid Lindgrens 80-årsdag har vi fått höra att vi har ”världens 
strängaste djurskyddslag” och invaggats i tron att all svensk djurhållning håller hög nivå. 
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deringar och principer om djuruppföd-
ning är uppbyggda. Likaså betonades att
det är lärorikt för både veterinärer och
aktiva inom forskningsdisciplinen djur -
etik att föra ett kontinuerligt samtal.

Tanken med djuretik i veterinärut-
bildningen är dock inte att de etiska fun-
deringar som studenter bär med sig, och
som väcks under utbildningsåren, ska
upphöra med avslutad examen. Tvärtom
är det viktigt att försöka etablera en vana
vid och glädje i djuretisk reflektion över
den egna kliniska verksamheten, i kontak -
ter med lantbrukare, sällskapsdjurs- och
tävlingsdjursägare och slakteripersonal,
inom försöksdjursverksamhet, vilt vård
och djurparksarbete och i samverkan
med myndigheter och lagstiftare. Därtill
har en veterinär många roller som
behandlare, rådgivare och även anmälare
vid uppenbar eller misstanke om van-
vård. Varje enskild veterinär som funde-
rar över och tar ställning till på vems
uppdrag hon/han främst arbetar, vilket
kan skifta mellan olika situationer, har
gett sig in i funderingar om yrkesetik.
Vana vid etisk reflektion är till god hjälp
genom att den bidrar till att klargöra
bland annat vem som har ansvar och
varför, vari ansvaret består liksom rela-
tionen mellan juridiskt och moraliskt
ansvar. Ett sätt att binda samman ansvar
och djurvälfärd är att göra riskbedöm-
ningar.

RISKBEDÖMNING, DJURETIK OCH
YRKESETIK 
Riskbedömning, systematisk eller mer
subjektiv sådan, är en del i den yrkes -
etiska analysen eftersom veterinären i
sitt val av behandling påverkar en rad
individer. Tillsammans med djurägaren
måste veterinären göra en bedömning
inte bara av vilken behandling som ska
sättas in (om någon alls) utan mer pre-
cist av vilka risker som är rimliga att ta,
samt argumentera för sina val (Figur 2).
Några exempel på typiska yrkesetiska
perspektiv på risker är:

1. Vilka risker utsätts djurägaren,
djurskötaren, veterinären och djuren för
vid olika slags behandling?

2. Är riskerna rimliga i relation till
dels insatsen, dels det eftersträvade målet
med behandlingen?

3. Finns det några juridiska hänsyn

att ta (t ex smittskydd eller djurskydd)?
4. Har fallet relevans för pågående

forskning och generellt kunskapsbil -
dande? Bör kontakt tas med kolleger
eller representanter för andra yrkeskate-
gorier?

Djuretiska riskbedömningar
Dessa frågor handlar både om samspelet
mellan människor och om relationen
mellan människa och djur. I det senare
fallet möter det yrkesetiska perspektivet
den djuretiska analysen och frågorna
överlappar varandra till viss del. Som
andra artiklar i detta nummer av SVT
tar upp är riskbedömning en viktig fråga
inom djurskydds- och djurvälfärdsforsk-
ningen, där graden och förekomsten av
risker är centrala delar. Det perspektivet
kompletteras här med fokus på djur -
etiska aspekter kring riskbedömning.
Typiska djuretiska riskbedömningar kan
göras utifrån frågorna:

1. Vilka risker utsätts djuret för
respektive vilka möjligheter erbjuds dju-
ret i relation till olika slags behandling
(inklusive utebliven behandling)?

2. Vilka välfärdsrisker är kända? Finns

det risker som är okända i detalj men
förutsägbara? Finns någon risk att okända
faktorer kan orsaka problem?

3. Vilka är argumenten för att valet
faller på en viss åtgärd? Vad är målet
med behandlingen? Eftersträvas minsta
risktagande genom val av behandling med
välkänt utfall? Eller eftersträvas högsta
möjliga välfärdsnivå? Hur definieras i så
fall välfärd? På lång eller kort sikt?

4. Hur balanseras befintlig respektive
önskad välfärdsnivå mot risktagande vid
olika typer av behandling? Hur väljer
man exempelvis om god chans till
snabbt ökad välfärd bara kan uppnås
med viss risk för okända bieffekter? Är
målet att djuret ”svarar” på behandling
inom en viss tid? Om ja, hur är det rela-
terat till beredskapen att ta risker?

5. Påverkas risktagandet av vem patien-
ten är? Kan exempelvis en dyr tävlings-
häst utsättas för ett större risktagande i
form av onödigt lidande vid en tveksam
behandling, än en vanlig fritidshäst eller
ett slaktsvin?

6. Påverkas risktagandet av vem
behandlingen görs för? Sker åtgärden
ytterst för djurägaren eller för djuret?
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FIGUR 2. Tillsammans med djurägaren måste veterinären göra en bedömning inte bara av
vilken behandling som ska sättas in utan även vilka risker som är rimliga att ta. 
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Hur påverkas veterinärens riskbedöm-
ning och riskberedskap i en situation när
djurägaren inte tycks bry sig särskilt om
djurets välfärd utan mer om det ekono-
miska värdet i djuret, och ”vill göra allt”
kanske för att rädda det till avel? 

7. Har djurägaren tillräcklig insikt om
behandlingens troliga utfall, osäkerhets-
faktorer och eventuella behov av fortsatta
insatser?

8. Finns det ekonomiska begräns-
ningar, om ja, är de så fall relaterade till
riskberedskap? Föreligger större bered-
skap att välja en relativt oprövad men
lovande behandling om djurägaren upp-
ger att kostnaderna inte styr än om mot-
satsen är fallet?

Yrkesetisk kompetens
Vår uppfattning är att den veterinär som
reflekterar över dessa eller liknande frå-
gor, dvs över sin yrkesroll och sitt yrkes -
ansvar, samtidigt ägnar sig åt funderingar
om frågor av djuretisk karaktär. Till
skillnad från mänskliga patienter kan
inte djuret själv tillfrågas, varför ansvar
för kommunikation med djurhållaren är
en oundviklig och viktig del. Yrkesetisk
kompetens för en veterinär inbegriper
därför vilja och förmåga att lyssna på
djurägaren lika mycket som att läsa av
djuret, att sakligt och tydligt presentera
olika möjligheter och risker för djuräga-
ren liksom att våga stå upp för djurets
bästa och när så behövs föra djurets
talan. Yrkesexpertisen kring djurs kliniska
hälsa, psykiska hälsa och beteende ger
tillsammans med djurägarens kännedom
om och erfarenhet av det särskilda djuret
underlag för en unik bedömning i varje
enskilt fall.

DJURETISK REFLEKTION I OLIKA
YRKESROLLER
Veterinärens ansvar för det enskilda dju-
ret ligger i yrkesrollen samtidigt som
många arbetsuppgifter är relaterade till
besättningar och grupper av djur. Här är
etisk reflektion och kontinuerligt ställ-
ningstagande i fråga om djurs värde,
lidandeförmågans betydelse för etiska
beslut och gränser och möjligheter för
det egna ansvarstagandet också centralt
(Figur 3). Mer konkret kan det handla
om att reflektera över och samtala med
kolleger i en rad frågor som möter i den

veterinära vardagen. Låt oss ta tre exem-
pel där yrkesetiska reflektioner möter
djuretiska: 

Olika djurhållningsformers möjlig -
heter och begränsningar ifråga om djur-
välfärd och möjliga insatser för att 
medverka till förbättring. En för försöks-
djursveterinären hållbar balans i rollen
som kollega och garant för djurvälfärden.
Ett gott samtalsklimat med den djurägare
som har ett mycket sjukt eller gammalt
djur vars fysiska lidande sannolikt är stort.

Några ytterligare frågor kan förtydliga
vissa av de etiska aspekter som dessa
exempel visar på. Hur ser distriktsveteri-
nären på ansvaret att långsiktigt påverka
och förbättra djurhållningen av lantbruks -
djur? När ska man informera myndighe-

ter för en översyn av regler för godkända
jämförbara inhysningssystem – när fem
besättningar har en låg välfärdsnivå, eller
50 (exempelvis före förbudet mot att
hålla grisar på enbart spaltgolv eller
hönor i oinredda burar)? Hur agerar 
försöksdjursveterinären när ett djurför-
sök bedöms orsaka större lidande än
nämnden och forskaren förutsett, men
forskaren vill fortsätta för att få fram
intressanta resultat?  Var går gränsen för
orimligt lidande för sällskapsdjuret i
jämförelse med husses/mattes behov av
djuret, dess kärlek och närhet (Figur 4)?
Vad innebär ansvaret att föra djurets
talan i konkret handling? Kan ägaren
förmås återkomma för nytt samtal, 
kan ägaren få med sig smärtstillande till
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FIGUR 3. I grupper av djur är etisk reflektion och ställningstagande i fråga om djurs värde,
lidandeförmågans betydelse och möjligheter för det egna ansvarstagandet centralt.
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djuret, eller finns det en punkt när vete-
rinären kan se sig nödgad att avliva dju-
ret mot ägarens vilja? 

Ingen av dessa frågor kan besvaras
utan att ta etisk ställning kring fakto -
rerna värde, lidandeförmågans betydelse,
ramar för veterinärens eget ansvarsta-
gande och en mångfacetterad riskbe-
döm ning. Men inte heller dessa faktorer
är uttömmande. 

För en fullödig djuretisk bedömning
måste några än mer filosofiskt laddade
aspekter beaktas, t ex om människan har
en särställning och ett speciellt egen -
värde, om detta ger speciella rättigheter
och i så fall på vilka grunder detta egen-
värde vilar och vilka rättigheterna är, om
människan har speciella skyldigheter,
om djur har rättigheter (framför allt
etiskt, men även juridiskt) och vad
begreppet integritet står för i fråga om
djur. Även klargöranden av begrepp som
naturligt beteende, hälsa och välfärd är
viktiga att ta med i den etiska analysen.
Dessa har både en filosofisk sida och en
praktisk eller naturvetenskaplig dimen-
sion, och spelar stor roll inom såväl djur -
etiken som djurvälfärdsforskningen. Vi
ska här helt kort säga något om djuretiska
och naturvetenskapliga dimensioner av
välfärdsbegreppet, eftersom det både
används frekvent och ges flera olika
betydelser eller tolkningar. Dessutom
påverkar valet av tolkning den etiska

bedömningen av vad som är god välfärd
för ett djur.

VÄLFÄRDSDEFINITIONER
Under många år har en internationell
diskussion förts om hur välfärd bäst
definieras. Tidigare har hög produk-
tions- eller tillväxtnivå setts som ett
tecken på god välfärd, men i och med att
avkastningen per djur i stor utsträckning
påverkas av avelsarbetet kan sådana
generella slutsatser inte dras. En hög-
mjölkande ko kan ha hög välfärd, men
att hon är högmjölkande är inte beviset.
Inte heller för en kyckling som växer till
sin fulla slaktvikt på fem veckor kan
detta faktum i sig anses tyda på god väl-
färd, tyvärr snarare tvärtom.

Däremot kan en utebliven förväntat
hög produktion vara ett tecken på dålig
djurvälfärd. Här måste två faktorer hål-
las isär. Den ena är strävan efter hög pro-
duktion, vilken liksom måtten på vad
som är tillräckligt hög takt är männi-
skans val. Den andra är djurets välfärd 
i det system och inte minst den kropp
det avlats till. Vid bedömning av djurets
individuella välfärd handlar det om den
senare faktorn. Olika förslag har presen-
terats för hur vi ska kunna beskriva och
förstå vad välfärd är.

Det som är intressant ur ett djuretiskt
perspektiv är att valet av definition dels i
sig är ett ställningstagande baserat på

vissa värderingar om vad som är viktigt
eller centralt för djuret. Det påverkar
också vad som sedan utgör grunden för
vår bedömning av hur ett djur mår, vad
som fattas det och vad som kan göras 
för att öka välfärden. Vid bedömning av
de individuella djurens välfärdsnivå kan
den som väljer att definiera välfärd i 
termer av hälsa och förmåga att anpassa
sig till situationen göra en klinisk hälso-
kontroll av ett antal individer. Om t ex
ett slaktsvin inte har sår, inte är svans -
bitet och har god lungkapacitet och
hjärtfrekvens kan det sägas ha god eller
normal hälsa, och därmed god välfärd.
Den som istället anser att grisens subjek-
tiva upplevelse är relevant kan mäta kor-
tisolhalter och blodtryck eller se om 
grisen utför stereotypier eller är apatisk
för att försöka utröna om den är stressad.
Även ett tredje sätt att bedöma grisens
individuella välfärd, i termer av naturligt
beteende, använder sig av beteendepara-
metrar när det undersöker i vilken
utsträckning djuret har möjlighet att
utföra, och utför, naturligt eller artspeci-
fikt beteende – för slaktsvin sådant som
t ex bökande, födosök, uppsökande av
svalka vid värme och socialt beteende.

I slutet av 1900-talet framfördes dessa
tre relativt polariserade tolkningar av
begreppet djurvälfärd. Argument för att
god hälsa och biologisk funktion är
överlappande med god välfärd hävdades
av bland andra Broom och Johnson (1,
2), argument för att djurets subjektiva
upplevelse är det centrala framfördes av
Dawkins och Duncan (3, 4) och för att
djurets möjlighet att utföra naturligt
beteende avgör om det kan ha god väl-
färd betonades av bland andra Kiley-
Worthington (9) och diskuterades av
Rollin (11). Debatten om dessa olika
synsätt har avtagit på senare år, åtmin -
stone när det rör vilken bas som lagstift-
ning om djurskydd eller djurvälfärd 
bör ha. Även inom välfärdsforskningen
råder numera en relativt stor enighet om
att flera olika aspekter på välfärd är vik-
tiga för att kunna beskriva vad som är
centralt för att djuret ska kunna sägas ha
god välfärd (5, 6, 7, 12). Som ett uttryck
för denna enighet kan det faktum ses att
OIE (World Organisation for Animal
Health) med sina 174 medlemsländer
enats om en definition av djurvälfärd

➤
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FIGUR 4. Var går gränsen för orimligt lidande för sällskapsdjuret i jämförelse med husses/
mattes behov av djuret, dess kärlek och närhet? 
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som relaterar alla tre aspekterna till
varandra, se fakta ruta. 

SLUTORD
Djuretik är ett brett ämne och kan all-
mänt beskrivas som etisk (moralfiloso-
fisk) reflektion över hur människa–djur-
relationen bör se ut. Reflektionen bör
kombineras med olika naturvetenskap -
liga discipliner som ger kunskap om 
djuret, t ex veterinärmedicin, etologi
och biologi. Även sociologiska och sam-
hällsvetenskapliga studier av människa–
djur-relationen kan ingå i djuretiken,
varigenom samhällets eller enskilda indi-
viders syn på människa–djur-relationen
belyses. De kan exempelvis beskriva hur
yrkesgrupper med djur som sitt arbets -
område tänker kring sin relation till djur
(8). Därmed blir det återigen tydligt hur
nära djuretisk och yrkesetisk reflektion
ligger varandra i den veterinära vardagen,
och hur viktiga båda är för såväl studen-
ter som yrkesverksamma veterinärer.
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OIEs definition av djurvälfärd 

Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which
it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific
evidence) it is healthy, comfortable, well nourished, safe, able to express
innate behavior, and if it is not suffering from unpleasant states such as
pain, fear, and distress. Good animal welfare requires disease prevention
and veterinary treatment, appropriate shelter, management, nutrition,
humane handling and humane slaughter/killing. Animal welfare refers to
the state of the animal, the treatment that an animal receives is covered by
other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment.

OIE, Terrestrial animal health code, 2009, Kap 7.1, artikel 7.1.1.

150-årsfirandets jubileumskommitté bestående av Lars-Erik Appelgren, Karin Östensson och Ingemar Jämte har på ett entusiastiskt
och själv uppoffrande sätt sedan drygt ett år arbetat med de olika jubileums arrangemangen: Hernquistdagen i Skara, jubileumsboken,
jubileumsseminariet den 6 oktober och jubileums festligheten på Stadshuset. 

Sveriges Veterinärförbunds styrelse vill härmed till kommittén framföra ett stort och varmt tack för fantastiska, mycket uppskattade och
väl genomförda insatser. Styrelsen vill också framföra ett lika stort och varmt tack till förbundskansliet som engagerat och entusiastiskt
deltagit i planeringen och genomförandet av festlighetens höjdpunkt den 6 oktober.

Förbundsstyrelsen

Vi jublar för vår 
jubileumskommitté och organisation kring 
jubileumsdagen den 6 oktober
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Författarna har undersökt om brist
på natrium (Na) orsakar föränd -
ringar i hästens hjärt-kärlsystem.
Resultaten visar att travhästar i 
träning utan Na-tillskott i fodret i
fem veckor får ökad aldosteronfri-
sättning, förhöjd hematokrit och 
ett förändrat vätskeflöde i samband
med arbete. En tendens till minskad
artärpulsamplitud observerades lik-
som en indikation på hjärtmuskel -
skada och korsförlamning hos en av
sju hästar i försöket. Det kan därför
inte uteslutas att Na-brist kan vara
negativt för cirkulationen och skad-
ligt för hjärta och skelettmuskulatur.

Artikeln är en svensk samman-
fattning av en publikation i Equine
Veterinary Journal, 2010, supple-
ment 38 och föredraget ”Cardio -
vascular response to low sodium
intake” vid The international con -
ference on equine exercise physio-
logy, november 2010.

BAKGRUND
Hästar reglerar sin kroppstemperatur i
samband med hårt arbete framför allt
genom att svettas. Svettförlusterna kan
uppgå till 15 liter per timme, vilket
påverkar prestationsförmågan eftersom
kroppens innehåll av vätska minskar.
Hästens svett har dessutom en mycket
hög elektrolytkoncentration. Det inne-
bär att hästarna inte bara påverkas av
själva vätskeförlusten utan också av för-
lusten av enskilda elektrolyter (Figur 1). 

Natrium och klorid utgör den största
förlusten och av natrium finns det bara
mycket begränsade mängder i hästars
normala foder (2). Brist på natrium ger

abnormt ökad frisättning av hormonet
aldosteron från binjurarna. Förutom att
detta hormon får kroppen att spara på
natrium och minska utsöndringen i urin
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Natriumbrist möjlig orsak till kardiovasku-
lära förändringar hos häst

❘❙❚ vetenskap

➤

FIGUR 1. Hästar som svettas påverkas inte bara av själva vätskeförlusten utan också av för-
lusten av enskilda elektrolyter.
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och träck har det visat sig ha skadliga
effekter på hjärtat hos små försöksdjur
(1, 4). Vi har därför funnit goda skäl för
att undersöka om brist på natrium kan
ligga bakom förändringar i hästens hjärt-
kärlsystem som kan vara bidragande till
prestationsnedsättning och dödsfall i
hästsporten. Projektets hypoteser har
varit att: 

1. Brist på natrium ger höjda aldoste-
ronnivåer med risk för skadlig hjärt -
påverkan och att förhållandet mellan
natrium och kalium i ett träckprov kan
vara en god indikator på hästars natrium-
status. 

2. ”Överträningssyndromet” med
hyper volemi av röda blodkroppar och
hög frekvens abnorma T-vågor på EKG
till viss del kan vara orsakat av saltbrist.  

MATERIAL OCH METODER
Sju travhästar i träning fodrades i en
change-overdesign med två olika foder -
stater i vardera fem veckor, en med salt-
tillskott (58 mg Na/kg kroppsvikt) och
en utan salttillskott (3 mg Na/kg kropps-
vikt). I övrigt fyllde foderstaterna alla
kända behov (3). Hästarna tränades två
gånger i veckan och var sjunde dag togs
ett träckprov, ett standardiserat arbete
genomfördes, blodprov, blodtryck och
pulsvågsmätningar genomfördes med
HDO-teknik (high definition oscillo-
metric, Figur 2a och 2b) och EKG-regi-
streringar gjordes både i vila, under och

efter arbete (Figur 3). Sista veckan
genomfördes även en ultraljudsunder-
sökning av hjärtat.

RESULTAT OCH DISKUSSION
Studien visade att travhästar i träning på
en foderstat utan salttillskott får en mar-
kant ökad aldosteronfrisättning som är
särskilt tydlig sent på kvällen (kl 22.30).
Studien visar också att kvoten av
träckens kalium- och natriuminnehåll
(K/Na) kan användas för att avgöra om
en häst har underskott på salt. Är kvoten
högre än 10 är det sannolikt att hästen
har underskott på natrium. Hästarna
hade ett lägre vattenintag på foderstaten
utan salt och också en något högre
hematokrit, vilket tyder på att blodkrop-
parna kan ha svällt och/eller att plasma-
volymen minskat. Det var ingen skillnad

i hästarnas EKG, blodtryck eller ultra-
ljud men de hade en tendens till mins-
kad artärpulsamplitud vid HDO-blod-
trycksmätning efter fem veckor utan 
salttillskott (Tabell 1). 

Hypotesen att ”överträningssyndro-
met” med röd blodkroppshypervolemi
och hög frekvens abnorma T-vågor på
EKG till viss del kan vara orsakat av salt -
brist kunde inte styrkas av det utförda
för söket. En häst av sju i försöket fick en
markant ökning av det hjärtspecifika
proteinet Troponin I (markör för hjärt-
muskelskada) och tendens till korsför-
lamning efter fyra veckor på foderstaten
utan salttillskott. Detta faktum indike-
rar behov av ytterligare forskning för att
fastställa om det var en slump eller om
saltbrist kan vara en utlösande faktor för
både hjärtmuskelskador och korsförlam-

➤

FIGUR 2A OCH 2B. Blodtrycksmätning med HDO-(high definition oscillometry)-teknik (www.submedvet.com). Vibrationer från artärpulsen
under blodtrycksmanschetten kan avläsas grafiskt på vanlig PC. Apparaturen räknar sedan ut systoliskt/diastoliskt blodtryck, medelartär-
blodtryck och puls från erhållna amplituder. Storleken på artärpulsamplituderna kan även mätas.

FIGUR 3. EKG från en av hästarna registrerat under arbete på travbanan. Hjärtfrekvensen
anges mellan varje hjärtslag och ett förmaksextraslag syns i mitten av registreringen.
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ning. Hästarna svarade olika på arbete
beroende av foderstaterna med eller utan
salttillskott vad gäller plasmanatrium-,
aldosteron- och totalproteinkoncentra-
tionen. Detta tyder på att hästarnas för-
måga att reglera vätskeflöden i kroppen 
i samband med arbete påverkats av ett
saltunderskott. 

Den utförda studien visar tydligt att
travhästar i träning på en foderstat utan
salttillskott i fem veckor får en ökad
aldosteronfrisättning, förhöjd hemato-
krit och ett annorlunda vätskeflöde i
samband med arbete och återhämtning.
Inga större, generella förändringar kunde
observeras i hjärt-kärlsystemets funktion.
Men eftersom pulsamplituden i en peri-
fer artär minskade och en häst fick en
förhöjd Troponin I-koncentration kan
det ändå inte uteslutas att natriumbrist
kan vara negativt för blodcirkulationen
och skadligt för hjärt- och skelettmusku-
laturen i ett långsiktigt perspektiv.   

Konklusionen var att hästar vars miljö
och träning/arbete innebär att de svettas
behöver förutom tillgång till saltsten ett
dagligt extra tillskott av salt (Figur 4).
En häst på ca 500 kg som svettas i trä-
ning två till tre gånger/vecka behöver
förutom saltsten ett extra tillskott av ca
30–60 gram salt dagligen. För att be döma
om en häst har saltbrist eller inte kan
kvoten av träckens kalium- och natrium -
innehåll (K/Na) användas för att avgöra
om en häst har underskott på salt. Är

kvoten högre än 10 är det sanno likt att
hästen har underskott på natrium.

SUMMARY
Low sodium intake a possible cause for
cardiovascular changes in the horse
Horses in training lose large amounts of
sodium but little is known about the
cardiovascular response to low sodium

intake. The objectives of the study were
to investigate the effect of low sodium
intake on plasma aldosterone concentra-
tions and the cardiovascular system of
athletic horses, and to identify markers
of low sodium intake. 

Seven standardbred geldings in 
training were randomly offered a stan-
dardised diet supplemented and not
supplemented with NaCl for five weeks
in a change-over design. Blood samples
were taken and analysed for blood 
sodium, total plasma protein, plasma
aldosterone, troponin I and haemato -
crit. Blood pressure was measured and
pulse wave was recorded at rest with
high definition oscillometric-technique
(HDO). ECG and echocardiography was
recorded. Water intake was measured
before and on the day of exercise and
voluntary saline intake was measured 
for two days after each period. Faecal
samples were taken weekly and analysed
for sodium and potassium content.

The results show that five weeks of
low sodium intake increased plasma
aldosterone concentration and haemato -
crit but no significant alterations in
heart function could be observed. Faecal
potassium/sodium ratio could be used to
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FIGUR 4. Studien visar att hästar vars träning/arbete innebär att de svettas behöver ett
dagligt extra tillskott av salt. Salttillskott kan ges som vanligt salt med små kristaller. 
60 g bordssalt som ges på bilden har en volym på ca 2/3 dl. Observera att saltet bör 
vara icke joderat.

Tabell 1. KARDIOVASKULÄRA DATA (BT=BLODTRYCK) HOS SJU TRÄNADE VARMBLODIGA TRAVARE PÅ EN

DIET UTAN SALTTILLSKOTT OCH SAMMA DIET MED TILLSKOTT AV SALT UNDER FEM VECKOR (MEDELVÄRDE ±
STANDARDFEL).

Saltbrist Salttillskott

Hjärtfrekvens på vilo-EKG1a 41 ± 1 40 ± 1
Negativ T-vågsamplitud1b 1,8 ± 0,2 1,3 ± 0,2
Q-T-interval 1c 0,50 ± 0,003 0,50 ± 0,003

Hjärtfrekvens vid mätning BT2a 38 ± 1 39 ± 1
Systoliskt BT2d 129 ± 4 122 ± 4
Diastoliskt BT2d 83 ± 4 74 ± 4
Medelartär BT2d 99 ± 4 92 ± 4
Skillnad i pulsamplitud2 38 ± 3 48 ± 3#

a Slag/min, b mm (1 mV=10 mm), c sekunder, d mm Hg. 
1 Registrerat 3 timmar efter arbete vecka 1–5. 
2 Uppmätt med HDO-teknik före arbete vecka 5. 
# P = 0,053.
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➤ assess sodium status in horses. The com-
plete study is published in the Equine
Veterinary Journal, 2010, supplement 38.
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Stort tack till tränaren Anna Svensson och
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EXAMINATION: onsdag 8 december 2010
Examination för max 10 personer som har godkänt deltagande 
i delkurserna 1–3 och som senast en månad innan examina -
 tionen skickat in tre godkända fallpresenta tioner på upp till en
A4-sida vardera. Slutexaminationen omfattar en teoretisk och
en praktisk del. Vid examinationen bereds en av SVS utsedd
oberoende övervakare tillfälle att delta.
Examinatorer: Ove Wattle och Torbjörn Lundström.
Kostnad: 3 000:– + moms.

DELKURS 2: fredag–söndag, 27–29 maj 2011
För tillträde till denna kurs krävs genomgången delkurs 1 före
2011.
Teori: Tumörer, missbildningar, stomatiter, gingiviter, parodonti-
ter, medicinska behandlingar, provtagning, tuggmekanik, grund -
principer tandreglering, intra- och extraoral röntgen, scintigrafi
och ultraljud av mandibula-/maxillaområdet, instrumenthante-
 ring.
Praktiska övningar: Bilddiagnostik, tandreglering, instrument-
hantering.
Lärare/instruktörer: Leg. veterinärerna Maggie Ulhorn, Ylva
Rubin och Ove Wattle m.fl. samt leg. tandläkare Torbjörn
Lundström.
Kostnad: 6 800:– + moms.

DELKURS 1: lördag–söndag, 13–14 augusti 2011
(Det går även en delkurs 1 den 5–6 februari 2011 men den kur-
sen är tyvärr redan full).
Teori: Tuggsystemets anatomi och fysiologi, metodik för regist -
rering av förändringar i munhålan, vanliga normalvariationer och
sjukliga förändringar, diagnos och behandling.
Praktiska övningar: Munhåleundersökning inklusive be dömning
av olika fynd, vanliga åtgärder som korrige ring av orsaker som
bidrar till förekomst av sår, inflamma tioner/infektioner i munhå-
lan och onormal tuggrörelse.
Lärare/instruktörer: Leg. tandläkare Torbjörn Lundström samt
leg. veterinärerna Ylva Rubin, Anna Tell och Ove Wattle m.fl.
Kostnad: 4 900:– + moms.

DELKURS 3: lördag–söndag, 3–4 december 2011
För tillträde till denna kurs krävs genomgången delkurs 2 före
2011 och utförda hemuppgifter. 
Teori: Karies, rotbehandlingar, förseglingar, fördjupad dia-
gnostik, kontroll av behandlingsresultat, tand- och käkfrakturer
och extraktion av tänder. 
Praktiska övningar: Kariesbehandling och tandextraktion. 
Lärare/instruktörer: Leg. tandläkare Torbjörn Lundström samt
leg. veterinärerna Paddy Dixon, Gunnar Wallgren, Ove Wattle m.fl.
Kostnad: 5 200:– + moms.

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelning för diagnostik och stordjur

inbjuder till DELKURS 1, 2 och 3 samt EXAMINATION i

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

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

När fölfoster hamnat i ”hundsit-
tande” ställning i livmodern i sam-
band med förlossning, är stoets liv 
i akut fara. Författaren redogör för
hur han med en enkel men drastisk
metod löser problemet.

Det är som bekant alltid sannolikt, att
något osannolikt ska inträffa. Sålunda
har jag vid tre tillfällen blivit uppringd av
ägare till fölston som förklarat att fölets
huvud och framben fötts fram normalt,
men att det sedan inte händer något. När
man försöker dra i frambenen, verkar det
vara som man säger ”bom stopp”. I det
läget har jag avrått från vidare draghjälp
och istället omgående begivit mig till
platsen. 

Det brukar vara en god regel att först
göra någon form av undersökning innan
man ställer diagnos och inleder behand-
ling. I dessa fall har undersökning per 
vaginam med riklig användning av glid -
slem visat att fölets bakben varit böjda på
sådant sätt att bakhovarna kommit att
låsas mot främre bäckenkanten på stoet.
Om man i detta läge fortsätter att dra i
fölets framben, blir resultatet bara att
man drar sönder stoet.

DRASTISK BEHANDLING
Behandlingen är istället enkel men dras-

tisk. Enda alternativet för stoet stavas
bultpistol.

Först sederar man stoet. Det är dess -
utom lämpligt att ge något medel som
reducerar värkarbetet. En man får sedan
sträcka fölet genom att dra försiktigt i
frambenen. En andra medhjälpare för
tillbaka vulvaläpparna, medan en tredje
håller stoets huvud. Sedan sågar man helt
enkelt av det sedan länge döda fölet på
mitten nära vulvaläpparna med en ben-
såg (Figur 1) eller embryotom och tråd-
såg. När detta är gjort evakuerar man
fölets bukhåla på tarmar och andra lösa
organ. Därefter går det ganska lätt att
föra tillbaka fölets bakdel in i livmodern.
Man fattar då med handen runt en avså-
gad ryggkota, för att skydda förloss-
ningsvägarna. Det finns nu mera ut -
rymme och det har sedan gått ganska lätt

att greppa tag om bakhovarna och rotera
fölets bakdel. Sedan är det en lätt match
att dra ut fölets bakkropp. 

Vid flera tillfällen har stoet sedan lugnt
fortsatt att beta som om ingenting hade
hänt. Efterbehandling med sulfa eller 
antibiotika och NSAID rekommenderas.
Detta felläge lär enligt Roberts (1) även
kunna förekomma hos kor, men det har
jag aldrig råkat ut för. 

R e f e r e n s e r

1. Roberts SJ. Veterinary obstetrics and 
geni tal diseases, 2 ed. Ann Arbor 
Michi gan, Edwards Brothers Inc, 1971,
234–277.

*LARS BRATTBERG, leg veterinär, distriktsvete-
rinär, Distriktsveterinärstationen, Afsengatan 3,
532 37 Skara. 

LARS BRATTBERG, leg veterinär, distriktsveterinär*

Hundsittande foster hos fölston

från fältet

Genom att använda en bensåg som på bilden sågar man av det sedan länge döda fölet
på mitten. När man evakuerat fölets bukhåla är det lätt att greppa tag om bakhovarna
och dra ut fölets bakkropp.

Direktleverans av läkemedel till kund och klinik. Mer information hittar du på www.apovet.se eller 0774-42 14 00

Nyhet! E-recept för alla veterinärer.
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❘❙❚ månadens epiztel

TUBERKULOSMISSTANKAR PÅ 
KAMEL DJUR 
I slutet av september inkom prover från två 
kameldjur på olika platser i landet där tuber-
kulos inte kunde uteslutas. Det ena djuret (ett
kamel sto) var avmagrat och hade självdött. 
Vid obduk tion sågs abscesser i lunga och vita
härdar i levern. Histologisk undersökning gav
dock diagnosen sarkom. Det andra djuret var
en alpackahanne med viktnedgång och kraftigt
förstorade lymfknutor vid svalget, bogen och i
ljumsken, Misstanke om infektion med Coryne -
 bacterium pseudotuberculosis förelåg men odling
från aspirat var negativ. En biopsi togs och efter
histopatologisk undersökning kunde tuber -
kulos avfärdas. Den troligaste diagnosen var
infektion med C pseudotuberculosis, trots det
negativa odlingsresultatet, då djuret antibiotika -
behandlats innan första provtagningstillfället.
Kamelider är känsliga för tuberkulos och vid
fall av avmagring med eller utan synliga bölder
ska man ha tuberkulos i åtanke.

MISSTANKE OM NEWCASTLESJUKA 
Den 27 augusti upprättades ett restriktionsom-
råde i Västerås kommun efter fynd av högpato-
gent paramyxovirus-1 hos döda vilda duvor.  

Misstanke om newcastlesjuka uppstod i slutet
av oktober efter att en djurägare från Halland
kontaktat fjäderfäsektionen på SVA. I besätt-
ningen med ett 40-tal rashöns fanns tecken på
luftvägslidanden och hälften av fåglarna hade

dött på få dagar. Vid obduktion på SVA av fem
höns sågs ingen enhetlig bild, förutom trakeit
hos samtliga fåglar. Trakeiten var av sådan typ
som kan ses vid infektiös laryngotrakeit, vilket
är den sannolika diagnosen. Analys för PMV-1
och AIV utföll negativt.

I samband med de misstänkta fallen i
Halland hittades ytterligare fall av paramyxo -
virus-1 hos vilda duvor på flera platser i Väst -
manlands och Uppsala län. Detta har föranlett
att Jordbruksverket beslutat om att utöka det
område där fjäderfä och andra tamfåglar måste

I slutet av september inkom
till SVA prover från två 
kameldjur på olika platser i
landet där tuberkulos inte
kunde uteslutas.

Epizteln rapporterar i detta nummer om tuberkolos -

misstanke för kameldjur, misstanke om newcastle-

sjuka i Halland, Salmonella derby hos utegrisar och om mjältbrandsmisstankar

som visat sig vara idegransförgiftning. Texten är ett samarbete mellan SVA och

Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA

och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s 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.

hållas inomhus till att gälla hela Västmanlands
län samt Enköpings kommun. Restriktionerna
omfattar även förbud mot att hålla fågelutställ-
ningar och liknande i området. Djurägare och
veterinärer i området uppmanas att vara extra
uppmärksamma på symtom hos fjäderfä och
andra tamfåglar där PMV-1 inte kan uteslutas.
Kontakta SVA för råd om eventuell provtag-
ning. Duvägare uppmanas dessutom att vacci-
nera sina duvor mot paramyxovirus.

SALMONELLA DERBY HOS UTEGRISAR 
Salmonella derby har påvisats i en besättning 
i Kalmar län med ca 650 utegrisar. Salmonella
derby är ovanlig i Sverige och har inte påvisats
hos djur sedan 1998, även då hos svin. Bakte -
rien är känd för att vara speciellt anpassad till
grisar.

Grisarna provtogs efter att S derby påvisats i
provtagningen på slakteriet dit grisarna skickats.
Djuren i besättningen har inga kliniska sym-
tom som tyder på salmonellainfektion. 250 gri-
sar från de smittade grupperna har avlivats och
destruerats. Ytterligare 400 grisar finns kvar på
gården och arbete pågår med provtagning och
sanering för att friförklara dessa grupper.

Smittspårningen har hittills inte gett svar 
på hur smittan kommit in i besättningen, som
leve rerar smågrisar. Besätt ningen, men även
vild  svin och andra levandedjurkontakter, är
prov tagna med negativt resultat. S derby har
påvisats i ett enstaka miljöprov i en utegrisbe-
sättning som delat foderautomat med den
smittade besättningen men hittills har träck-
provtagning från grisarna varit negativ. Även

denna besättning är spärrad och provtagning
och sanering pågår.

MJÄLTBRANDSMISSTANKAR OCH 
IDEGRANSFÖRGIFTNING
SVA kontaktas ofta angående mjältbrands -
misstankar föranledda av plötsliga dödsfall hos
nötkreatur. En del av dessa avfärdas efter dis-
kussion på grund av avsaknad av alla eller flera
av de fynd hos kadavret som kan stärka miss-
tanke om mjältbrand (avsaknad av likstelhet,
okoagulerat blod, blödningar ur kroppsöpp-
ningar). Eventuell ökad risk för exponering för
mjältbrandssporer vägs också in i bedömningen,
t ex om grävarbeten eller annan markbearbet-
ning utförts där djuren vistats. 

I tre av de fall som hanterats det senaste halv -
året har idegransförgiftning starkt misstänkts
eller konstaterats vid fortsatta utredningar av
fallen. Dessa djur har alla dött plötsligt, kadav-
ren har uppvisat olika grader av lik stelhet och
på några djur har varierande grad av blödningar
(normalfärgat blod) ur en eller flera kropps öpp-
ningar konstaterats. Två av fallen undersöktes
först med avseende på antrax, med negativt
resultat, och i ett fall avfärdades antraxmisstan-
ken utan provtagning. 

Idegransförgiftning ger plötsliga dödsfall
som i vissa fall föregås av andnöd, muskeldarr-
ningar och hypotermi.

Att ha med idegransförgiftning som differen-
tialdiagnos och om möjligt utreda om djuren
kunnat komma i kontakt med idegran är alltså
befogat vid misstanke om mjältbrand i sam-
band med plötsliga dödsfall hos nötkreatur.  ■

Stipendium
STIFTELSEN SVENSKA KVINNORS DJURSKYDDSFÖRENING

I anslutning till sitt 100-årsjubileum instiftade Svenska
Kvinnors Djurskyddsförening en fond. Dennas ändamål
skall vara att erbjuda anställda, i första hand veterinärer,
vid landets djursjukhus möjlighet till studier och förkovran
avseende speciella djursjukdomar eller behandlings åt-
gärder. Fondens avkastning utdelas i form av stipendium.

Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening förklarar
härmed ovanämnda stipendium till ansökan ledigt. I an -
sö kan, som skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1
februari 2011, skall redovisas ändamål samt plan och

beräknade kostnader för det projekt som avses genom-
 föras, likaså om bidrag sökt hos annan bidragsgivare för
samma ändamål. Mottagare av stipendium skall senast
sex månader efter användning av detta till Stiftelsen in -
lämna en kortfattad redogörelse häröver.

Närmare upplysning kan fås per telefon 08-783 03 68 
(kl 10.00–13.00). 

Stiftelsens adress är: 
Sandsborgsvägen 55, 122 33 ENSKEDE.
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Ny certifiering för djur-
transport och slakterier 

❘❙❚ Hantering av djur under transport och
på slakteri är kritiska moment från djur-
skyddssynpunkt. Nu kan slakterier och
djurtransportörer som vill kvalitetssäkra 
sin djurhantering certifiera sig med
Svenskt Sigills standarder IP Slakt och 

IP Slakttransport, meddelade Svenskt Sigill
den 19 oktober. Först ut är slakteriet KLS
Ugglarps samt transportföretagen Embers
Åkeri och Kalmar Stängsel & Transporter.

Certifieringen är ett led i samarbetet
mellan LRF och ICA inom premiumkoncep-
tet ICA Selection Gårdsgris. Köttet kommer
från utvalda Svenskt Sigill-certifierade går-
dar med särskilt höga krav på djuromsorg
och miljöhänsyn. Med certifieringen kan
kvalitetskedjan sträcka sig hela vägen från
djurens födsel till slakt. Att på ett trovär-

digt sätt kunna säkra sitt arbete med djur -
omsorg är aktuellt då det har uppmärk-
sammats brister i den offentliga kontrollen
av djurtransporter. 

– Vi ser det som en styrka för såväl det
enskilda slakteriföretaget som för hela
branschen med en tredjepartscertifiering
av alla led i produktionskedjan. Det gäller
även intransport av djur till slakteriet samt
hantering av djuren på slakteriet, säger
Åke Rutegård, vd för Kött och Charkföre-
tagen (KCF). ■

❘ ❙❚ noterat

Vilken är din diagnos? – Patologi

FIGUR 1. Testikelnybildning, hund, gräns tumör/normal 
testikelvävnad, HE-färgning, 100 gångers förstoring.

FIGUR 2. Testikelnybildning, hund, HE-färgning, 
600 gångers förstoring.

En åttaårig hanhund kastrerades sedan ägaren
observerat att hundens ena testikel blivit större
och oregelbunden i formen. Den förändrade
testikeln skickades till SVA för patologisk-
anatomisk analys. Fallet är sammanställt och
tolkat av Erika Karlstam, Enhet för patologi 
och viltsjukdomar, SVA.

Hund, schäfer, hanhund, åtta år
ANAMNES: Djurägaren hade sedan en tid tillbaka
observerat att hundens ena testikel blivit större och
lite oregelbunden i formen. Hunden var obesvärad av
förändringen och för övrigt frisk.

STATUS: Vid klinisk undersökning bekräftades att
den ena testikeln var större än den andra. Testiklarnas
konsistens var likvärdig. Då djurägaren var orolig,

beslutades att hunden skulle kastreras. Båda testiklarna
fixerades i tioprocentig formalinlösning och sändes
till enhet för patologi och viltsjukdomar, SVA för
makro- och mikroskopisk vävnadsundersökning.

PATOLOGI: Makroskopisk undersökning visade en ca
1,5 cm stor, från omgivande testikelparenkym tämligen
välavgränsad, gulorange nybildning i den ena testikeln.
Tumören var mjuk i konsistensen och små blödningar
förekom i densamma. Den andra testikeln var utan
anmärkning.

Mikroskopisk undersökning: Se Figur 1 (översikts-
bild, gräns mellan tumör och normal testikelvävnad)
och Figur 2 (närbild, tumör). Beskriv nybildningens
morfologi och föreslå patologisk-anatomisk diagnos.

SVAR SE SIDAN 72
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”Jag kan inte tro att det redan är
dags att gå hem”, sade Ann Albihn,
chef för SVAs Centrum för klimat-
förändring och djurhälsa vid 
slutet av konferensen ”Climate
change: health and ecology”.
Konferensen, som ägde rum i
Uppsala Universitets anrika huvud-
byggnad den 1–3 september, var
den första som Klimatcentret orga-
niserat. Efter ett år av svett, blod
och livliga diskussioner var den nu
plötsligt över. Alla organisatörer var
dock överens – vi vill göra det igen.

Vad var det då som gjorde ansträng -
ningen väl värd? En idé med konferensen
var att visa på nödvändigheten av tvär-
vetenskap på en internationell nivå, för
att bättre förstå skeenden i ekosystemen
av betydelse för hälsan. Klimatföränd -
ringen inverkar på jordens ekosystem
genom att ändra arters geografiska
utbredning och livsbetingelser. Ett för-
ändrat klimat påverkar även ekologin för
många skadedjur och sjukdomsalstrande
mikroorganismer av betydelse för jord-
bruk, fiskenäring och djurs och männi-
skors hälsa. Ett tvärvetenskapligt anslag
är därför nödvändigt i diskussionen om
klimatförändringens effekter. 

De 16 inbjudna föreläsarna kom från
många olika vetenskapliga grenar. Det
var en risk vi som arrangörer tog – en
tvärvetenskaplig konferens kan resultera
i att ingen känner sig kallad. Men det
kom folk – ca 120 personer från 25 olika
länder, och från alla kontinenter. Vid kon-
 ferensen presenterades även 40 postrar.

EVOLUTIONÄRA EFFEKTER
Konferensens inleddes med ett föredrag
av Uppsalaprofessorn och läkaren Björn
Olsen, som gav en översikt av historien
och potentiell framtida utveckling av
pandemier. Därefter fick vi höra om kli-
matförändringens evolutionära effekter
på patogener. Katia Koelle från Duke
University, USA tog upp kolera och
dengue som exempel på sjukdomar som
kan påverkas av klimatförändringen.
Båda dessa gynnas av ökad nederbörd
men på olika sätt, eftersom kolera sprids
med vatten och dengue med insektsvek-
torer, vars larvstadier utvecklas i vatten.
Katia presenterade också statistiska
meto der som kan användas vid studier
av ändringar i sjukdomsmönster. Det är
önskvärt att särskilja klimateffekter från

effekter som beror på utvecklingen hos
värdorganismers immunförsvar. 

Minus van Baalen från Université
Pierre et Marie Curie i Frankrike tryckte
på vikten av att vara medveten om pato-
geners evolution när man bekämpar
återkommande sjukdomsutbrott. Alla
komponenter i en sjukdomshistoria har
en egen evolutionär utveckling där all-
ting hänger ihop – patogener påverkar
fysiologin hos en värd, värdens immun-
försvar påverkar evolutionen av patoge-
ner. Allt detta har sin betydelse för vad
som händer i ekosystemet. Minus van
Baalen betraktade kritiskt hypotesen av
Paul Ewals som säger att genom att
hindra överföring av patogener mellan
sjuka individer, kan vi tvinga patoge -
nerna att utvecklas till mindre skadliga.

Internationell konferens om klimat,
hälsa och ekologi i Uppsala

➤

MARE LÕHMUS, biolog, FD*

En tvärvetenskaplig konferens kan resultera i att ingen känner sig kallad men till Uppsala-
konferensen kom det folk från 25 olika länder. Vid mötet presenterades även 40 postrar.
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Minus visade hur kopplingar mellan en
patogen och dess värd har alltför många
nyanser för att hypotesen ska fungera 
i alla lägen. Man ska därför vara mycket
försiktig när man analyserar effekten av
klimatförändring på sjukdomsbiologi.

FÖRLÄNGD SÄSONG FÖR 
SPYFLUGOR
Richard Wall, professor vid University
of Bristol, diskuterade klimatföränd -
ringens effekt på spyflugelarvers angrepp
på huden hos får (cutaneus myiasis) –
ett påtagligt kliniskt problem i Stor -

britannien och många andra länder. En
förlängning av säsongen för spyflugor
och kortare generationsintervall för flu-
gorna kan förväntas av klimatföränd-
ringen. Positivt är dock att man påtag-
ligt kan minska sjukdomsutbrotten
genom att bättre anpassa användning av
insekticider och flugfällor. Dessutom
betonade Wall den goda effekten av en
så enkel åtgärd som att klippa fåren ett
par månader tidigare på våren och där-
med förhindra att en god ”flugmiljö”
(fukt, värme, smuts) uppstår i ullen på
fåren. 

Marie McIntyre från University of
Liverpool bekantade åhörarna med
ENHanCE-projektet och modeller man
kan använda för att analysera klimat -
effekter på vektorburna sjukdomar.

ALLVARLIGA MARINA EFFEKTER
Andra dagen började med fiskrelaterade
föreläsningar av Hans Pörtner från
Alfred Wegener Institute for Polar and
Marine Research, Tyskland, och John
Reynolds från Simon Fraser University,
Kanada. 

Pörtner gav en översikt över fysiolo-
giska begränsningar hos marina organis-
mer som förhindrar anpassning till var-
mare temperaturer – alla organismer har

ett ”temperaturfönster” med en hög och
låg gräns för existens. När marina djur
ligger utanför sina optimala temperatur-
förhållanden blir det svårare för dem att
förse organ med syre och klara av ”var-
dagslivet”. John Reynolds tog upp effek-
ter av klimatförändringen på fiskenä -
ringen i världen. Världshaven absorberar
den mesta koldioxiden och uppvärm-
ningen av haven har varit ett faktum
under de senaste 40 åren. Detta har lett
till förändringar i sammansättningen av
fiskfaunan på olika breddgrader. Änd -
ringarna kan ge allvarliga konsekvenser
för den miljard människor med låga
inkomster som får minst en sjättedel av
sitt animaliska protein genom att konsu-
mera fisk. Även stigande havsnivåer
hotar stora delar av kustområdena,
inklusive samhällen beroende av fiske.
Effekterna på världshaven, på fisket och
på de människor som lever av detta är
dock mycket varierande och ofta osäkra. 

FÖRÖDANDE INVERKAN PÅ 
ARTRIKEDOMEN
Dagen fortsatte med föredrag från
David Gremillet, från Institut Ecologie
Environnement du CNRS i Frankrike,
om hur man ska studera effekten av 
klimatförändring på sjöfåglars fysiologi.
Matthew Thomas, Penn State Univer -
sity, USA, tryckte på att det inte enbart
är medeltemperaturen som påverkar bio-
login hos sjukdomsvektorer – även små
temperaturfluktuationer har stor bety-
delse för utvecklingen av t ex malaria-
myggan. Bruce Forbes, från University
of Lappland i Finland, diskuterade
effekten av klimatförändring på Yamal-
Nenets socioekologiska system i arktiska
Sibirien. 

Dagen avslutades med två föredrag
som handlade om klimatets effekt på
gnagare och gnagarburna sjukdomar.
Bastiaan Meerburg från Plant Research
International, Holland, gav en lärorik
översikt över betydelsen av gnagare som
skadedjur i jordbruket, över sjukdomar
de sprider och vilken effekt klimatet kan
ha på interaktionerna mellan gnagare
och sjukdomar. Bastiaan diskuterade en
vanlig uppfattning om ekologiskt svin-
kött är säkrare avseende förekomst av
smittämnen än kött från konventionellt
uppfödda grisar. Ibland kan situationen

➤

En förlängning av säsongen för spyflugor och kortare generationsintervall för flugorna
kan förväntas av klimatförändringen, berättade Richard Wall. 
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vara den omvända – eftersom grisar i
ekologisk produktion oftare hålls utom-
hus och därmed oftare kommer i kon-
takt med gnagare och smittas av dessa. 

James Mills från Centers for Disease
Control and Prevention i USA har länge
forskat om hantavirus. Han tog upp kli-
mateffekter på gnagarekologi och hur
artrikedom är en faktor som kan minska
känsligheten för infektioner i ett eko-
system. Dock kan klimatförändringen
ha en förödande effekt på artrikedomen.
Många mera specialiserade arter blir
lidande, medan generalisterna sprider ut
sig. Tyvärr är det oftast generalister som
drar nytta av klimatförändringen och
som även i större utsträckning fungerar
som reservoar och vektor för infek-
tionssjukdomar.

EFFEKTER PÅ HUMANEVOLUTION
Författaren, läkaren och forskaren
Sharon Moalem från University of
Toronto, Kanada tog under den avslu-
tande dagen upp klimatförändringens
effekter på humanevolution. Genom hela
föredraget drog Moalem många kopp-

lingar mellan till synes skilda ämnen, 
t ex det oavsiktligt uppfunna isvinet och
varför man ofta blir kissnödig när det 
är kallt, eller varför insulinbiologin är
känslig för vintertemperaturer. Han illu-
strerade de grundläggande mekanismerna
i genetik och medicin på ett mycket in -
spirerande sätt. Därefter talade Elisabet
Lindgren från Karolinska Institutet i
Stockholm, och tog upp klimatföränd-
ringens effekt på människors hälsa och
Mikael Leijon, från Enhet för viro logi
vid SVA/SLU, som gav en översikt över
nya diagnostiska metoder som kan
användas i fältstudier som undersöker
effekter av klimatförändring.

ATT RIVA VÄGGAR
Det var mycket information från olika
håll som lades fram under konferensen.
De flesta var överens – tvärvetenskaplig
och internationell är enda vägen framåt
när man undersöker effekter av klimat-
förändring på ekosystem och infek-
tionssjukdomar. Arrangörerna hoppas
att med denna konferens ha hjälpt till
att ”riva väggar” mellan olika vetenskap-

liga områden. Vidare har vi insett att vi
behöver både detaljerade djupdykningar
och mer generella studier över lång tid.
Någon sa att ekosystemförändringarna
är alltför komplexa för att studera, men
vi tror att vi kan komma mycket längre
med vår kunskap om vi hjälps åt. Många
erkände att de under konferensen var
”tvungna” att lyssna på föredrag som de
annars inte hade besökt, och att de till
sin förvåning funnit dem intressanta och
inspirerande.

Diskussionerna flödade både under
pauser och under konferensmiddagen.
Det finns inget bättre och mer upp -
friskande sätt att diskutera ett globalt
problem än tillsammans med kolleger
från hela jordklotet.

Ytterligare information om konferen-
sen och ett urval av postrar och föredrag
kan hittas på SVAs hemsida www.sva.se. 

*MARE LÕHMUS, biolog, FD, Centrum för 
klimatförändring och djurhälsa, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala.

Det finns inget bättre och mer uppfriskande sätt att diskutera ett globalt problem än tillsammans med kolleger från hela jordklotet. 
Jan Chirico från SVA skålar. 
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Många veterinärer har säkert funde-
 rat över att helt eller delvis arbeta
som egenföretagare, men inte
kommit sig för att gå från tanke 
till handling. Ordföranden i Före -
tagande Veterinärers Förening
beskriver några viktiga aspekter 
vid start av ett eget företag, och
konstaterar att det inte är så svårt
som det låter.

De flesta medlemmarna i veterinärför-
bundet (de flesta som arbetar i Sverige
över huvudtaget) jobbar som anställda,
utan att egentligen reflektera över att det
finns andra inkomstformer. Och varför
skulle man göra det om man arbetar på
en väl fungerande arbetsplats på rimligt
avstånd från hemmet, med goda kolle-
ger och chefer, får betald semester och
mycket annat som bara fungerar utan att
man själv behöver fundera så mycket
över tingens ordning?

Men om man nu hamnar i en situa-
tion där ett eget företagande känns som
det bästa alternativet – hur ska man då
gå tillväga? Företagande Veterinärers
Före  ning (FVF) bildades just för att ta
tillvara de specifika frågorna för egen -
företagare. Spannet är stort från dem
som arbetar helt ensamma, via dem som
har en djursjukvårdare eller en kollega
anställd till dem som driver de stora
djursjukhusen. Men för att ”börja från
början” så följer här tips på hur man går
tillväga och vad man behöver för att
komma igång.

FÖRBEREDELSER
Som egenföretagare ska man kontakta
Skatteverket för att få en F-skattsedel (är
man samtidigt anställd finns så kallad
FA-skattsedel). I samband med att man
söker den får man lämna preliminära
uppgifter om inkomster för skatt- och
momsberäkning.

Man bör ha en affärsplan, en idé och
en planerad budget med tilltänkt kund -
underlag, kostnader för eventuella in -
ves teringar och intäkter. Det är bra att
ha en god bankkontakt och gärna disku-
tera sin affärsplan med någon typ av

redovisningsbyrå, även för framtida hjälp
med bokslut och annat av ekonomisk
karaktär. Det finns flera starta-eget-
träffar t ex genom Skatteverket där man
får goda råd (som faktiskt inte är dyra –
oftast kostnadsfria och en mycket god
investering i tid). 

FÖRDEL FÖR VETERINÄRA 
FÖRETAGARE
Marknadsföring är för många företagare
en stor och svår bit, men i detta hän -
seende har vi en unikt bra situation som
veterinärer – vår företagsidé är lätt att

Är det inte krångligt att vara egenföretagare?

Att komma igång, kombinera
eller bli konsult

JOHANNA HABBE, leg veterinär, ordförande FVF*

Veterinärer har inte svårt att få kunder, marknadsföring sköter sig ofta bra själv, påpekar
Johanna Habbe. 
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➤ definiera. Vi har inte svårt att få kunder,
marknadsföring sköter sig ofta bra själv,
framför allt om man redan arbetat något
eller några år. När det blir aktuellt att
annonsera – sålla noga bland erbjudan-
dena.

Skaffa en bra företagsförsäkring (det
finns bra ansvarsförsäkringar via SVF,
men kolla alltid upp ditt eget försäk-
ringsbehov). Se även över din egen pen-
sionsförsäkring och sjukförsäkring – du
har ingen annan som betalar in den åt
dig. Och skaderisker finns det gott om i
vårt yrke.

Kolla upp vilket journalsystem som
passar dig och att det fungerar med
lagen om kassaregister.

Skatt och moms ska betalas på alla
inkomster, hos din redovisningsbyrå får
du goda råd om hur ekonomin admini-
streras.

Kom slutligen ihåg att ta betalt för dina
tjänster, det är en god kompetens du be -

sitter! På FVFs hemsida (www.svf.se/fvf )
finns mer utförlig information. Det är
mycket att tänka på men det är inte så
krångligt som det låter.

ATT JOBBA SOM KONSULT
Man kan arbeta som konsult, eller på
konsultbasis, oavsett sin kompetens.
Som specialist inom något område känns
det för många naturligt att arbeta som
konsult, t ex med specifika undersök-
ningar som ultraljud eller ögonlysning
på flera olika kliniker/djursjukhus. Men
även som ”vanlig veterinär” kan man
hamna i situationer där man jobbar på
konsultarvode. Det kan vara svårt att
veta hur man ska ta betalt, och det finns
inga generella regler för att man ska ta X
antal kronor i arvode.

Det viktiga är att utgå från en lön
man redan har (om man t ex går från en
anställning till ett konsultuppdrag hos
samma klinik) eller en lön man förvän-

tar sig att kunna få ut av sitt arbete. För
att få ut den lönen ”i handen” måste
man lägga på sociala avgifter (kolla upp
med ditt skattekontor, men ca 31–32 %)
och semesterersättning (13 %). Dessa
avgifter betalas normalt sett av arbets -
givaren – avgifter man inte ser som
anställd. Skatt betalas beroende på
inkomsten – enligt skattetabell eller med
statlig inkomstskatt, över vissa belopp.
Räkna sedan baklänges för att utifrån 
en månadslön få en timlön/timarvode
som ska debiteras. Här ska moms läggas
på eftersom den inkomst/arvode man
erhåller är momspliktig.

Ta gärna hjälp innan du sätter ett
arvode. Det ska vara rimligt för uppdrags -
givaren och det ska vara rimligt för dig.

*JOHANNA HABBE, leg veterinär, ordförande
FVF, Hästhaga 1, 360 70 Åseda.

N O R D VA C C
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Några av världens främsta forskare
inom kvarka samlades i somras på
Ulfsunda slott i Stockholm för att
utbyta kunskap och erfarenheter.
Ett viktigt budskap vid konferensen
var betydelsen av symtomfria smitt-
bärare. Dessa hästar visar inga kli-
niska tecken på kvarka, men kan
bära bakterien i sina luftsäckar och
sprida smitta till andra individer. Ett
effektivt smittskydd är av stor vikt. 

Under två soliga försommardagar, den
27 och 28 maj 2010, hölls en interna-
tionell kvarkakonferens vid Ulfsunda
slott i Stockholm. Deltagarna kom från
USA, Storbritannien, Irland, Danmark
och Sverige. Arrangör för konferensen
var Animal Health Trust, Newmarket i
England och titeln på konferensen var
”Getting to grips with strangles”. En
tidigare konferens inom samma tema
hölls för två år sedan i Edinburgh. 

Konferensen i Stockholm berörde kli-
niska frågeställningar, provtagning vid
kvarkautbrott, molekylär diagnostik och
vaccin. Den innehöll budskap till kli-
niskt verksamma veterinärer och gav en
möjlighet för forskare från olika länder
att knyta nätverk.

Kvarka, som orsakas av bakterien
Streptococcus equi subspecies equi (S equi),
är fortfarande den vanligast diagnostise-
rade infektionssjukdomen hos häst i
världen. Sjukdomen resulterar både i
lidande för hästen och stora kostnader
för hästnäringen. Vid mötet presentera-

des de framsteg som gjorts inom forsk-
ningen under senare år. 

SMITTOHANTERING GENOM 
GRUPPINDELNING
Under konferensen återkom vid flera till-
 fällen ett tydligt budskap om att kvarka
går att bekämpa. 

Robert Holland, veterinär och forskare
från USA höll ett intressant föredrag om
amerikanska stuterier som haft kvarka -
utbrott som ibland pågått till och från
under många år, upp till decennier.
Dessa utbrott har kostat stora summor

pengar och mycket arbete. Robert
Holland utarbetade tillsammans med
stuterierna en strategi för att målinriktat
bekämpa infektionen. Friförklaring av
gårdar efter kvarkautbrott har kunnat
göras genom provtagning av samtliga
hästar när de blivit symtomfria, efter
PCR-analys av prover och hantering av
hästarna enligt ett grupperingssystem.
Samtliga hästar delades in i grupper med
olika färgmarkeringar. Röd grupp be stod
av sjuka hästar med kliniska symtom.
Gul grupp bestod av hästar utan kliniska
symtom som var under provtagning 

Internationell konferens för
bekämpning av kvarka

VIVECA BÅVERUD, leg veterinär, docent, laborator*

Kvarkakonferensen på Ulfsunda slott berörde kliniska frågeställningar, provtagning vid
kvarkautbrott, molekylär diagnostik och vaccin. 
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➤ och grön grupp innehöll kliniskt friska
hästar som var provtagna och negativa
avseende S equi.

SYMTOMFRIA SMITTBÄRARE
Ett av de viktigaste stegen för att be  -
kämpa kvarkan var att identifiera sym-
tomfria smittbärare genom noggrann

provtagning och känslig diagnostik.
Behandling av symtomfria smittbärare
utfördes genom spolning av luftsäckar
och lokalbehandling i luftsäckarna med
antibiotika (penicillin). I friförklarade
stall använde Robert Holland sig av så
kallade ”ankomststall” där nyanlända
hästar står uppstallade under tre till fyra

veckor för observation och provtagning
för S equi med tre upprepade nässvabb -
prov eller nässköljprov med fem till sju
dagars intervall. Det finns en stor önskan
hos många stallägare att kunna friförklara
hästarna från kvarka efter utbrott för att
inte smittan ska föras vidare.

Ken Smith, Royal Veterinary College,
London beskrev patogenesen vid kvarka
och nämnde särskilt att utsöndring av
kvarkabakterier börjar några dagar efter
att kliniska symtom uppkommit och
pågår i regel under tre till sex veckor.
Efter ett utbrott blir ca tio procent av
hästarna symtomfria smittbärare som
fortsätter att utsöndra infektiösa bakte -
rier långt efter att smittbäraren själv är
symtomfri. 

SMITTSKYDD
Under mötet diskuterades att effektivt
smittskydd är av stor vikt. Isolering av
stallet rekommenderas och gruppering

Friförklaring av gårdar efter kvarkautbrott har kunnat göras bland annat genom indelning
av hästarna i grupper. Röd grupp består av sjuka hästar med kliniska symtom.
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av hästar underlättar. Ytterli -
gare ett sätt att förenkla är att
sjuka hästar sköts av en sär skilt
avdelad person. Vatten kar och
änden på vattenslangar utpe-
kades som stora smitthärdar
eftersom S equi-bakterien trivs
bra i miljöer som är fuktiga.

KVARKAFORSKNING OCH
VACCINUTVECKLING
I Sverige förekommer mycket
forskning om kvarka. Pro fes -
sor John Pringle, Institutio -
nen för kliniska vetenskaper,
SLU, inledde med ett föredrag
om kliniska svårigheter kring
att ställa diagnos. Han pratade
också om vikten av snabb dia-
gnostik för att i ett tidigt
skede kunna isolera stall och
därmed begränsa smittsprid-
ningen av kvarka.

Veterinär Susanne Lindahl,
SVA/SLU, presenterade helt
nya forskningsresultat avseende
provtagning och även labo ra-
toriediagnostik av kvarka. Susanne Lin -
dahl visade att det spelar stor roll hur 
och var provet tas för att kunna påvisa 
S equi. I många internationella studier
påvisar man S equi hos färre än 50 pro-
cent av hästar med symtom. I den aktu-
ella studien var över 80 procent av hästar
med symtom positiva avseende S equi.

Övriga svenska talare var Bengt Guss,
forskare vid SLU, Gunnar Lindahl från
Lunds universitet och Jan-Ingmar Flock
från Karolinska Institutet, Stockholm,

som informerade om ett multikompo-
nent subenhetsvaccin som är under
utveckling för vaccination mot kvarka.
Det finns dock flera vaccin som är under
utveckling och framtagande. Situatio nen
ser lovande ut för en framtid där det kan
finnas tillgång till vaccin för kvarka. En
utmaning är att vaccinet bör ge tillräck-
ligt bra skydd under tillräckligt lång tid
utan att ge biverkningar. 

Slutligen framkom också att mycket
forskning pågår angående virulensmeka-

nismer hos S equi och även hos den när-
besläktade opportunisten Streptococcus
equi subspecies zooepidemicus.

SAMMANFATTNING
Under konferensen betonades att kun-
skap spelar stor roll för att bekämpa
kvarka. Vi ska känna till att hästar kan
vara symtomfria smittbärare genom att
bära kvarkabakterier i sina luftsäckar
även lång tid efter ett utbrott. Nu har
veterinärkåren möjlighet att bekämpa
kvarka tack vare ökad kunskap om sjuk-
domen, gruppering av hästar, provtag-
ning och friförklarande av stall. På sikt
kommer förmodligen även att finnas
tillgång till vaccin.

VIVECA BÅVERUD, leg veterinär, docent, 
laborator, Enhet för bakteriologi, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala.

Susanne Lindahl visade att det spelar stor roll hur och
var provet tas för att kunna påvisa S equi.
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kl 18.00 
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lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötesför-
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Göran Jönsson 
om Veterinäryrkets utveckling 
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Välkommen! 
Styrelsen
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I förra numret av 
SVT (nr 13/10) 
skrev JK Larsson en

insändare där han uppmanade den
svenska veterinärkåren att samla sig
kring ett engagemang att skapa en
svensk variant av ”Veterinärer utan
gränser”. När SVT ringer upp ett 
par dagar efter det att tidningen
kommit ut möts vi av en strålande
glad JK.

Hur har det gått?
– Responsen har varit fantastisk.

Telefonen har gått varm och riktigt
många har mailat. Tänka sig att det trots
allt finns så många veterinärer som varit
utomlands och arbetat i både stort och
smått. Det finns också kolleger som har
bott utomlands utan att arbeta som
veterinär, men som har identifierat
behoven och möjligheterna för veteri -
nära insatser. 

Vem har hört av sig?
– Det har varit en glädjande bland-

ning av studenter och hela vägen upp till
pensionerade kolleger, alla med en idé

om hur man skulle kunna bidra. De
yngre har kanske lite mera önskan att
komma ut i världen och göra det som
behövs, och de äldre har ofta funderat
på ett problem de kan tänka sig att

jobba med, eller i några fall tämligen
förutsättningslöst bara velat dela med
sig av sin erfarenhet. 

Vad blir nu nästa steg?
– Alla som har hört av sig har invite-

Några minuter med

JK Larsson, om ett svenskt
”Veterinärer utan gränser”
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Uppmaningen att engagera sig för ett svenskt ”Veterinärer utan gränser” har mottagits
positivt av veterinärkåren. Bilden visar JK Larsson i arbete i Kambodja. 
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• Snabba och säkra leveranser 

• Brett sortiment 

• Bästa service 
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rats att komma till Veterinärkongressen
på torsdag den 11 november. Klockan
12.30 träffas vi i VetAps monter och
sedan genomför vi ett första möte med
ambitionen att starta upp det gemen-
samma arbetet med att skapa föreningen.

Vad innebär detta rent praktiskt?
– Vi kommer att skapa en interims -

styrelse som tar fram en föreningsstadga
och ett förslag på en verksamhetsplan
för det första året. Ganska tidigt under
2011 ska vi försöka hålla ett konstitue-
rande möte och fastställa de förenings-
tekniska frågorna.

Vad tror du om möjligheterna att skapa
en ”Veterinärer utan gränser”-organisation
i Sverige?

Möjligheterna är jättestora och med
alla de veterinärer som hört av sig har
denna idé en mycket stor potential att
bli något riktigt bra. Vi har fått igång 
en hemsida också säger JK (www.vsf-sve-

rige.org) och tackar i samma andetag för
länkningen från SVFs hemsida. 

Under samtalet med SVT fick JK
ännu ett mail från en kollega som visade

intresse för ”Veterinärer utan gränser”.
– Det är mail nummer 23 säger JK

glatt. Tidningen har bara varit ute ett
drygt dygn. Härligt!  ■

En bra lönestatistik ger ett bättre underlag för löne råd  givning och kan bi -
dra till högre löner. Därför blir vi glada om du så snart som möjligt svarar
på enkäten.

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

Kan du inte svara via webben, med dela kansliet för att få en pappersenkät.

ÅRETS LÖNEENKÄT
har kommit i din inkorg
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Fortsatt stor sammanhåll-
ning inom VMF

❘❙❚ Kårobligatoriet avskaffades den 1 juli 
i år varför det nu är frivilligt att vara med 
i studentkårer i hela landet. Många skräck-
 scenarion om kårernas försvinnande har
utmålats och det har spekulerats om ett
medlemsantal motsvarande 25 procent 
av tidigare antal. På Veterinärmedicinska
Föreningen (VMF) hoppades man på 90
procent men räknade endast med 65 pro-
cent av antalet tidigare medlemmar. För
att göra kåren så attraktiv som möjligt
satsade VMF på förmåner och att reno -
vera kårhuset, som beskrivits i tidigare
nummer av veterinärtidningen. Studen -
terna arbetade för att alla medlemmar ska
känna sig välkomna att använda kårhuset
när de vill, både för sociala aktiviteter och

för studier vid någon av de nya studieplat-
serna som utnyttjas flitigt. 

Dessa satsningar har burit frukt och
från Veterinärmedicinska Föreningens sida
kan man idag (oktober 2010) meddela att
99 procent av veterinärstudenterna är
medlemmar i kåren. 

– Mycket talar för att VMF även i fram-
tiden kommer att arbeta för att stärka
sammanhållningen bland veterinärstuden-
terna och sköta den viktiga studiebevak-
ningen på veterinärutbildningen, säger
VMFs ordförande Sigurjon Einarsson. ■

15 miljoner till center för
djurskyddsforskning

❘❙❚ Det statliga forskningsrådet Formas
delade i slutet av september ut totalt 150
miljoner kronor till forskningsansökningar
inom de areella näringarna. Tre av de sex
största bidragen gick till SLU, varav ett till
djursidan. Det var Linda Keeling vid

Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa som fick fem miljoner kronor per år
under tre år för att utveckla ett excellens -
center för husdjurens djurskyddsforskning.

I motiveringen till utdelningen framhålls
att djurs välfärd och livskvalitet är en hörn-
sten i ett uthålligt lantbruk. Kunskap om
djurvälfärd behöver översättas till rekom-
mendationer i lagstiftning och kvalitets -
märkning. I det planerade centret ska två
av de ledande forskargrupperna inom djur-
 beteende och -välfärd samarbeta. Utgångs -
punkten är att god välfärd för djuren är
mycket mer än att avlägsna lidande och
dålig välfärd. Gruppen ska studera hur
djur uppnår tillfredsställelse genom att
studera djurens lek, sociala gemenskap
och vila. Den kombinerade expertisen
inom etologi, fysiologi, genetik och medi-
cin kommer att möjliggöra för initiativ -
tagarna att utveckla pålitliga, praktiska
metoder för att mäta och utvärdera olika
komponenter inom djurvälfärd. Cent ret
kommer att starta i januari 2011.  ■

❘ ❙❚ noterat

MOTIV A
Julkort med motivet ”Överdirektör S A Norling omkring
1840 på väg från Skara till Stockholm körande hingsten
Sultan” säljs till förmån för förbundets fond för informa-
tionsverksamhet. Kortet finns med eller utan hälsningen
”God Jul och Gott Nytt År”, samt med engelsk text.

MOTIV B
Till förmån för förbundets understödsfond säljs julkort 
med motiv av Petter Hernqvist (oljemålning av Per Krafft 
d y). Finns endast med text ”God Jul och Gott Nytt År”.

Julkorten beställs från 
Sveriges Veterinärförbunds kansli, tel 08-545 558 20. 

Korten kostar 3 kr/st + porto och moms

Julkort
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➤

I ett tidigare nummer av SVT 
(nr 11/10) beskrevs den sekretess
som en veterinär måste iaktta i sin
yrkesutövning. I detta nummer
redogörs för den upplysnings -
skyldighet som en veterinär kan
åläggas av föreskrifter, ansvars-
nämnd eller avtal, och hur den kan
komma i konflikt med sekretessen.

UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Med upplysningsskyldighet menas en
skyldighet, lagstadgad eller inte, att i en
viss situation upplysa om omständigheter
eller delge uppgifter för annan person,
myndighet eller juridisk person. Upplys -
ningsskyldighetens omfattning och kon-
kurrenskraftighet beror till stor del på
var den har sin grund. Författningar kan
ställa krav på upplysningsskyldighet, och
det finns både tydliga regler som beskri-
ver exakt vad som gäller, och diffusa
beskrivningar av vad som ska iakttas. I
det senare fallet kommer den mer exakta
gränsdragningen att göras då ett even -
tuellt disciplinansvar blir aktuellt. 

Även grundläggande rättsprinciper
kan grunda skyldigheter, men då dessa
typiskt sett är mycket generellt hållna
ger de inte mycket hjälp i utlinjerandet 
av upplysningsskyldighetens gränser i
praktiken. I de allra flesta fall måste man
vända sig till praxis för att få en närmare
definition.

GRUNDER TILL UPPLYSNINGS -
SKYLDIGHET
Legitimation
Legitimation är det mest framträdande
beviset på en yrkesutövares kompetens
inom såväl den humana som djurens

hälso- och sjukvård. En legitimation
innebär att samhället utövar tillsyn över
professionen, och samhället tar ett visst
ansvar för kompetensen. Legitimationen
innebär även att yrkesutövaren tar ett
ansvar för sina handlingar, och att han
eller hon ska iaktta en yrkesetik. Det går
dock inte att ge detta någon mer prak-
tiskt tillämpbar innebörd vad gäller upp-
lysningsplikt.  

Lagstadgade skyldigheter
Veterinärers, och övrig djurhälsoperso-
nals, skyldigheter grundas i lag (2009:
302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård. Lagen innehåller i
huvudsak bestämmelser om legitimation
och godkännande, tillsyn samt när och

hur disciplinpåföljd eller straffrättsligt
ansvar kan följa av yrkesutövning. 

Ett par stadganden som mer eller
mindre tydligt medför en upplysnings -
skyldighet finns dock i lagen:

• 2 kap 1 §: djurhälsopersonal ska full-
göra sina uppgifter i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet,
iaktta noggrannhet och omsorg vid
utfärdande av intyg, samt föra journal. 

• 5 kap 3 §: skyldighet att ge uppgif-
ter eller handlingar till tillsynsmyndig-
heterna, det vill säga Jordbruksverket
och länsstyrelserna. 

I lagens 2 kap 5 § 2 p finns ett bemyn-
digande för regeringen eller den myn -
dighet som regeringen bestämmer att
meddela bestämmelser om de ytterligare

Upplysningsskyldighet och sekretess

LOTTA TERNSTRÖM-HOFVERBERG, leg veterinär, jur kand*

Veterinärers, och övrig djurhälsopersonals, skyldigheter grundas i lag (2009:302) om verk-
samhet inom djurens hälso- och sjukvård.
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➤ skyldigheter för djurhälsopersonalen
som behövs för en god och säker vård. I
förordning (2009:1386) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård ger
Jord bruksdepartementet bemyndigandet
att föreskriva om skyldigheterna vidare
till Jordbruksverket. I förordningen finns
endast en bestämmelse som kan anses
innebära en upplysningsskyldighet. I 3
kap 13 § regleras hur personer som är
etablerade i annat EES-land eller Schweiz
men som inte har svensk legitimation
eller svenskt godkännande ska meddela
Jordbruksverket om han eller hon tänker
utöva yrket tillfälligt i Sverige.

I samband med Jordbruksverkets
föreskriftsarbete inför ikraftträdandet av
här nämnda lag och förordning gjordes
en större omarbetning av de föreskrifter
som reglerade veterinärernas yrkesutöv-
ning. Huvuddelen av de föreskrifter som
reglerade veterinärernas skyldigheter
samlades i en föreskrift, Statens jord-
bruks  verks föreskrifter om operativa
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare
och för personal inom djurens hälso-
och sjukvård (saknummer D8/L41). Av
betydelse för upplysningsskyldigheten
finns nu relativt detaljerade beskrivningar
om intygsskrivning, om skyldighet att
lämna kontaktuppgifter och om att
meddela t ex karenstider vid läkemedels-
behandling. För en närmare beskrivning
av dessa bestämmelser, se 2 kap 1–4 §§
(uppgiftslämnande och anmälningsskyl-
dighet), 3 kap 1 § 2 st (skyldighet att säga
till om kompetens saknas vid delege -
ring), 6 kap (intygsskrivning) och 7 kap

6–10 §§ (uppgiftslämnande vid läkeme-
delsbehandling samt rapportering).

Avtal
Avtal mellan parter kan grunda upplys-
ningsskyldighet, och dess omfattning 
är då styrd av det skrivna ordet i det 
en skilda avtalet.

TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFTER
Vissa av de föreskrifter som ger upplys-
ningsskyldighet är tydliga och ger ett

mycket begränsat tolkningsutrymme,
medan de mer allmänt hållna kan ge
intressanta tolkningar vid tillämpningen
av dem. Generellt får de sistnämnda
bestämmelserna sin praktiska betydelse i
tillämpningen. 

Då intygsskrivning är en mycket van-
ligt förekommande veterinär arbetsupp-
gift som ofta har behandlats i Veterinära
Ansvarsnämnden, VAN, finns det anled-
ning att granska upplysningsskyldighe-
ten som är knuten till intygsskrivning
mer ingående. De beslut som har tagits i
VAN har dessutom ett antal gånger
väckt debatter i veterinära tidskrifter,
och åsikterna om korrektheten i bedöm-
ningen av ansvarsärendena har varit allt
annat än eniga.

Observera att VAN sedan 1 januari
2010 heter Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård.

ÄRENDEN I VAN
Underlag för det material som beskrivs
här är undertecknads examensarbete på
veterinärprogrammet: ”Brister i veterinär
intygsskrivning – en granskning av ären-
den i Veterinära Ansvarsnämnden 2000–
2007”. Av de ärenden som granskas har
de beslut som på något sätt påvisar att

Den absolut vanligaste situationen som leder till en anmälan till ansvarsnämnden är 
intygsskrivning i samband med besiktning av häst.

www.drbaddaky.com

Förhandlare: 

LimePlus Dip

TrizEDTA 

MalAcetic-serien

DermaPet hudvårdsserie 
– dermatologens val
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veterinären har negligerat en upplys-
ningsskyldighet tagits med. Ärenden
som förorsakats av att en upplysnings -
skyldighet som framkommer direkt i en
föreskrift, t ex att identitetsmärkning av
djuret har åsidosatts, har inte tagits med. 

Samtliga ärenden avser situationer då
en veterinär har besiktat en häst inför
försäljning och skrivit intyg om detta.
Den absolut vanligaste situationen som
leder till en anmälan till ansvarsnämn-
den är nämligen intygsskrivning i sam-
band med besiktning av häst. Detta
beror i sin tur sannolikt på flera faktorer:
det generellt sett höga ekonomiska vär-
det i det individuella djuret, det känslo-
mässiga bandet ägaren många gånger har
till sitt djur men även den stora mängd
intyg som faktiskt utfärdas om hästar.
Intygen är dessutom i många fall omfat-
tande.

Ur det granskade materialet kan man
dra slutsatsen att VAN anser att följande

uppgifter och/eller omständigheter om -
fattas av upplysningsskyldighet:

När en veterinär besiktar djur ska han
eller hon nedteckna samtliga iakttagelser
vid tillfället för besiktningen. Detta gäl-
ler även:

• När veterinären själv inte har iaktta-
git fyndet men då denne, i det aktuella
fallet efter förfrågan, har informerats av
expertis om avvikelser (beslut 12/01,
erinran).

• Om veterinären är osäker om ett
eventuellt fynd (beslut 71/01, erinran).
Här är det tydligt att det är omständig-
heten att veterinären är osäker som
omfattas av upplysningsskyldigheten.

• Om bedömningen av någon anled-
ning, t ex yttre omständigheter, har varit
svår att göra. Anledningen till detta bör
anges (35/06, ingen påföljd men VAN
konstaterar att det är ”allvarligt” att inte
vara mer noggrann vid utformandet av
intyget).

Alla omständigheter ska tas med
Fyndens betydelse och veterinärens be -
dömning av fyndens betydelse har ingen
relevans för intyget – alla omständig -
heter, oavsett betydelse, ska tas med i 
in tyget (beslut 12/01, erinran, beslut
4/03, ingen påföljd, men VAN konstate-
rar att det är ”olyckligt” att fynden inte
har angetts, samt beslut 79/05 ingen
påföljd, VAN konstaterar att veterinären
borde ha rekommenderat vidare utred-
ning).

När en veterinär besiktar ett djur ska
han eller hon också redogöra för kända
tidigare sjukdomar eller skador. Veteri -
nära Ansvarsnämnden har i beslut 72/01
och 15/01 (varningar) konstaterat att en
veterinär ska upplysa om han eller hon
känner till att djuret tidigare har haft en
sjukdom eller skada, eller har behandlats
för en sådan. Dessa ställningstaganden
av ansvarsnämnden har varit föremål 
för omfattande diskussioner i veterinär ➤

Utdrag från DN fredag 13 nov

Utdrag från tidningen fysioterapi nr 1 2010

Laser effektivt mot nacksmärta rapport 
19.30 13 nov

Aftonbladet söndag 
15 nov.

TV4nyheterna Umeå 27 jan 2010

           

Hemsida:   www.irradia.se             Tel: 08-54566670         E-mail:  laser @irradia.seIrradia Irradia

Irradia MID-laser

1Br J Sports Med 2006;40:76-80. doi: 10.1136/bjsm.2005.020842 - 2Photomed Laser Surg. 2004 Aug;22(4):323-9. PMID: 15345176

Kan MID-laser vara ett komplement till NSAID och kortison? Kan laser förbättra  
läkningskvaliten vid skador i hud, senor, muskler och skelett? 

Välkommen till vår monter L6b och ta del av forskningen.

Evidensbaserad och effektiv behandlingsmetod vid  svårläkta sår, 
1 och post operation/akuta skador2.

Veterinärkongressen 

11-12 nov, monter L6b

SVT 14-10 final:Layout 1  10-10-31  08.11  Sida 59



60 N U M M E R  14 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ fack  press, varför jag går in närmare på
dessa fall.  

Beslut 72/01
I beslut 72/01 hade veterinären behandlat
hästen fem månader innan besiktningen,
och hästen bar fortfarande synliga mär-
ken efter detta (rakad i kotledens plan),
men inget omnämndes i protokollet.
Veterinären hävdade att han hade glömt
bort att han hade behandlat hästen, vilket
VAN fann anmärkningsvärt. Han har
inte heller reagerat på att hästen var
rakad i kotledens plan, vilket inte bara
borde ha fått honom att reagera, utan
även att anmärka i intyget. 

Att hästen var rakad i kotledens plan
är den enda omständighet som faktiskt
föreligger vid besiktningen. Vid tiden
för detta ansvarsärende fanns i besikt-
ningsprotokollet en punkt ”Djuret är av
undertecknad tidigare undersökt/behand -
lad för”. Att inte fylla i denna punkt då
man faktiskt har behandlat djuret tidigare
är antingen ett ofullständigt ifyllt intyg
eller faktiskt osant intygande. Bedöm -
ningen hade kunnat bli en annan om
denna punkt inte hade funnits med –
vilket den inte gör idag. Se dock dis -
kussionen om VANs ställningstagande i 
följande fall.

Beslut 15/01
I beslut 15/01 hade den besiktande vete-
rinären (nedan NN) ett drygt år innan
besiktningstillfället behandlat och re mit-
terat hästen till djursjukhus på grund av
en kolit. Vid besiktningen angav veteri-
nären ”ua” under digestions organ och
”slipning hakar p2” under den då i pro-
tokollet existerande punkten ”Djuret är
av undertecknad tidigare undersökt/
behandlad för”. NN angav i sitt inlägg
till VAN bland annat att hon trodde att
uppgiften om den tidigare behandlingen
var sekretessbelagd.

VAN erinrar om straffstadgandet BrB
15 kap 11 §, osant intygande. Man för-
klarar att om någon underförstått förne-
kar en omständighet kan det falla under
osant intygande, såsom när ett intyg ut -
ger sig för att innefatta en uttömmande
redogörelse men någon omständighet
ändå förtigs. VAN konstaterar: ”Till -
lämpat på NNs intyg finner man att där
har lämnats uppgifter som är direkt

osanna, nämligen den utelämnade upp-
giften att hon året innan hade undersökt
hästen för en kolit eller misstänkt ente-
rit. Uppgiften, om att digestionsorganen
är ua, är missvisande”. Det går inte att ur
VANs formulering tyda om det är den
utelämnade uppgiften eller uppgiften
”ua” som är det mest klandervärda, eller
om VAN har gjort en sammanvägning
av de två omständigheterna. 

Man kan dock ifrågasätta att NN

verkligen lämnat en missvisande uppgift
i det avseende som VAN påstår. Vid
undersökningstillfället fann NN inget
att anmärka på i hästens digestionsorgan.
Att anta att det är den bedömning man
gör vid undersökningstillfället som ska
ligga till grund för de uppgifter man
lämnar i protokollet kan tyckas logiskt.
Framför allt då utrymme för att ange
tidigare undersökningar och behand-
lingar faktiskt, vid denna tidpunkt,

Även vid en ombesiktning är det pliktigt att upplysa om den behandling hästen har 
genomgått, t ex vid förnyad besiktning efter behandling av en hälta. 
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➤

fanns på annan plats i intyget. VAN
anser dock inte att så är fallet, utan att
uppgiften ”ua” på ”digestionsorgan” är
missvisande. Eftersom VAN inte knyter
denna upplysningsskyldighet till före-
komsten av ”Djuret har av underteck-
nad tidigare undersökts/behandlats för:”
torde inte avsaknaden av denna punkt i
protokollet föranleda någon förändring i
VANs inställning. Snarare borde det vara
så att det i dagsläget är ännu viktigare att
ange tidigare behandlingar under respek-
 tive organsystem, eftersom ”tidigare
undersökt/behandlad för” saknas. Fallet
överklagades till länsrätten. Länsrättens
motivering till att avslå överklagandet
över ensstämmer i stort med VANs beslut.

UPPLYSNINGSSKYLDIGHETEN 
– SLUTSATS
Upplysningsskyldigheten omfattar en -
ligt VAN samtliga omständigheter/upp-
gifter av betydelse som kan iakttas vid
tillfället för intygandet. En eventuell
bedömning av fyndets relevans kan bifo-
gas, men även om fyndet anses vara utan
betydelse måste uppgiften finnas med i
utlåtandet. Även uppgifter som veteri -
nären i fråga vet om men som inte är
uppenbara just vid tillfället för intygandet
faller enligt VAN inom upplysningsskyl-
digheten. Detta innefattar bland annat
tidigare undersökningar som inte har
varit utan anmärkning, och även tidigare
behandlingar. VAN har ännu inte ut -
tryckt något krav på att göra efterforsk-
ningar om andra veterinärers behand-
lingar, men den uttryckliga frågan har
inte heller varit aktuell. Av detta följer
att det även vid en ombesiktning är plik-
tigt att upplysa om den behandling häs-
ten har genomgått. Det kan t ex handla
om en besiktning som hästen inte har
”gått igenom” på grund av hälta, där
behandlingen av hältan måste anges vid
ombesiktningen. 

VANs hållning tyder på att man torde
se en veterinärbesiktning som en redo-
visning av samtliga omständigheter man
känner till om djuret i fråga. För att
skydda sig mot anmärkningar från VAN
vid en eventuell framtida anmälan bör
man som veterinär ta med samtliga 
uppgifter man känner till om hästen i
intyget. Som kommer att visas i följande
stycke är detta inte alltid praktiskt möj-
ligt utan att bryta mot sekretessbestäm-
melse – se mer om detta nedan. 

ANSVAR VID BROTT MOT 
UPPLYSNINGSSKYLDIGHETEN
Som visats här har upplysningsskyldig-
hetens detaljer utformats av VAN, och
följaktligen skulle ett brott mot den-
samma medföra disciplinansvar. Då
VANs beslut inte är prejudicerande är
detta dock inte helt självklart. Man får å
andra sidan anta att om inte en större
förändring i det allmänna (rätts-) med-

vetandet har skett vad gäller bedöm-
ningen av en viss fråga lär liknande fall
bedömas på liknande sätt. 

I BrB finns ett antal stadganden som
kan vara tillämpliga om en veterinär
underlåter att delge uppgifter som faller
under upplysningsskyldigheten. I BrB
15 kap 11 § 1 st straffbeläggs osant inty-
gande, dvs att någon i intyg eller urkund
lämnar osann uppgift om vem han är
eller om annat än egna angelägenheter.
Härmed avses också att någon uttryck -
ligen eller underförstått förnekar en
omständighet, så som när en redogörelse
utger sig för att vara uttömmande men
inte är det (Madeleine Leijonhufvud i
Brottsbalkskommentaren). Observera att
det, för att klassificeras som urkund, inte
behöver vara en underskriven handling.
Det krävs dock att det på något sätt fram-
går vem eller vilka som är dess utställare
(Brottsbalkskommentaren 15:79 med
hänvisning). 

Sugen på nytt jobb?

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

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV), SLU
anordnar

KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST

Tid: 3–7 februari 2011 + praktikvecka vid utvalt stuteri.

Målgrupp: Ansvarig veterinär vid stuteri med seminverksamhet. Sökan-
den bör ha minst 1 års yrkeserfarenhet.

Antal deltagare: 15 deltagare (minst 14). KV förbehåller sig rätten att välja
ut kursdeltagare.

Kursavgift: 12.700 kr (exkl. kostnader för praktikvecka samt mat och
logi), moms tillkommer.

Kursansvarig: Anne-Marie Dalin, tel 018-671948, 
Anne-Marie.Dalin@kv.slu.se.

Ansökningar till kurserna skickas till:
Susanne Pettersson, 
Inst för KV, administrationen, Box 7054, SLU, 750 07 Uppsala eller via 
e-mail susanne.pettersson@kv.slu.se eller fax 018-673534.

Ansökan ska ha inkommit senast den 3 december 2010. I ansökan ska
anges namn, personnummer, adress, telefonnummer, år för avlagd exa-
men, motiv för önskan att gå kurs en, arbetsgivarens namn alternativt
namn på egen firma.
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Teoretiskt sett skulle bedrägeri enligt
BrB 9 kap 1 § kunna vara aktuellt. Här
krävs utöver själva vilseledandet en för-
mögenhetsöverföring som innebär vin-
ning för den vilseledande och skada för
den vilseledde eller någon i dennes ställe.
Som exempel skulle kunna nämnas att
en veterinär skriver ett vilseledande intyg
om egna djur som gör att veterinären
sedan får djuren sålda för mer pengar än
som hade varit fallet utan vilseledandet.
Eftersom det är den vilseledande som
ska ha vinning och den vilseledde som
ska lida skada förutsätter detta brott att
veterinären bryter mot regeln om en
veterinärs opartiskhet vid utfärdande av
intyg.

Medhjälp till bedrägeri är straffbelagt
enligt BrB 23 kap 4 §. Om en veterinär
undanhåller uppgifter som han är skyl-
dig att lämna och detta underlättar för
annan att utföra bedrägeri kan veterinä-
rens gärning vara att se som medhjälp.

Observera också att om veterinären 
har fått ersättning för sitt intygande 
och ersättningen objektivt sett är avsedd
att påverka veterinärens tjänsteutövning
(otill börlig belöning) kan detta vara att
se som mutbrott enligt BrB 20 kap 2 §. 

KONFLIKTER MELLAN SEKRETESS
OCH UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Intygsskrivning
Så länge det enbart är uppdragsgivaren
som får del av de uppgifter som tillkänna -
ges av veterinären kan han eller hon inte
hävda sekretess. Här kan man till fullo
efterfölja upplysningsskyldighetens krav.
Vad uppdragsgivaren sedan gör med
uppgifterna har inte veterinären något
ansvar för – det är hans val huruvida han
vill lämna dem till andra eller inte. Är
flera närvarande vid tillkännagivandet av
uppgifterna kan fortfarande sekretessen
gälla mot dessa. VAN anser, som tidigare
visats, att en eventuell sekretess inte

ursäk tar ett brott mot upplysningsskyl-
digheten. För att kunna beakta upplys-
ningsskyldigheten fullt ut utan att bryta
mot sekretessen bör uppdragstagaren
efterfråga ett medgivande från uppdrags -
givaren, där denne medger att samtliga
kända uppgifter tillkännages. Detta bryter
sekretessen. Nekar uppdragsgivaren detta
föreligger sekretess.

Smittskydd 
Även sjukdomar som inte är anmäl-
ningspliktiga kan anses falla under upp-
lysningsskyldigheten. Detta område har
emellertid inte utforskats av VAN efter
år 2000 och riktlinjer för hur sådana
situationer ska hanteras saknas därför.
Som exempel kan nämnas ett inte helt
ovanligt scenario: en gård har drabbats
av ringorm. Veterinär tas ut för att kon-
statera sjukdomen, men ombeds inför
besöket att inte omnämna sjukdomsut-
brottet för andra, eftersom detta skulle

➤

HIPRA N O R D VA C C
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få stora ekonomiska konsekvenser för
lantbrukaren då han inte kommer att
kunna sälja kalvarna. Veterinären blir
senare tillfrågad av annan lantbrukare
om lämpligheten att köpa kalvar från
den aktuella gården. 

Till att börja med kan man konstatera
att ett klart fall av uppdragssekretess
finns. Sekretessen kan brytas om upp-
dragsgivaren medger att uppgifterna
lämnas ut, så att fråga denne en extra
gång kan vara av värde. Går han inte
med på det kan sekretessen brytas
genom OSL (Offentlighets- och sekre-
tesslag) 10 kap 28 § om uppgiftsskyldig-

het följer av lag. Denna bestämmelse
medger dock bara att uppgifterna läm-
nas till myndighet, inte till enskild.
Ringorm är inte heller en sjukdom som
omfattas av ett sådant undantag, och
sekretess gäller. Veterinären bör säga att
han inte kan uttala sig om saken och
hänvisa till djurägaren.

SAMMANFATTNING
Upplysningsskyldigheten grundas i legi-
ti mationsansvaret, regler om veterinär
yrkesutövning och ibland även i avtal.
VAN har sedan definierat upplysnings -
skyldighetens omfattning genom att

besluta om påföljd för vissa beteenden
och lämna andra utan åtgärd. VAN anser
t ex att det åligger en veterinär att upp-
lysa om tidigare behandlingar vid besikt-
ning av häst. 

Endast omständigheter som grundas
på lag, som t ex anmälningsplikten, kan
medge undantag från uppdragssekretes-
sen. Detta gör att OSL 10 kap 28 § löser
den konflikt som skulle kunna uppstå
mellan anmälningsplikt och sekretess 
– anmälningsplikten går före. Upplys -
nings skyldighet som inte grundas i lag
bryter däremot inte sekretess. I vissa fall
får därför veterinären, om han inte av -
säger sig uppdraget, välja mellan att bryta
mot sekretessen, vilket är straffbelagt i
BrB, eller att bryta mot upplysningsplik-
ten och då riskera påföljd i Ansvars nämn -
den för djurens hälso- och sjukvård. Det
enda rätta är då att avsäga sig uppdraget.
I praktiken innebär det att en veterinär
som ska besikta en häst där man känner
till uppgifter som inte kommer att framgå
vid en ordinär besiktning (t ex tidigare
behandlingar) bör försäkra sig om att
hästägaren godkänner att dessa uppgif-
ter utlämnas, alternativt frånsäga sig
uppdraget. Att bryta mot sekretessen
genom att lämna uppgifterna trots osä-
kerhet om uppdragsgivarens inställning
är inte ett alternativ.

LOTTA TERNSTRÖM-HOFVERBERG, 
leg veterinär, jur kand, Marielundsgatan 2A,
753 25 Uppsala. Hemsida: www.djurisinventa.se

En juridisk konflikt uppstår om en veterinär blir tillfrågad av en lantbrukare om lämplig -
heten att köpa kalvar från en gård där veterinären tidigare konstaterat ringorm som 
ägaren inte vill sprida vetskap om.

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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SLU-pris till veterinärlärare

❘❙❚ SLUs pedagogiska pris för ”föredöm-
liga insatser inom pedagogik och under-
visning” gick i år till universitetsadjunkt
Birgitta Andrén. Priset delades ut i sam-
band med SLUs promotionshögtid 9 okto-
ber. Birgitta Andrén arbetar som lärare på
institutionen för kliniska vetenskaper vid
SLU och har undervisat veterinärstudenter
sedan 1977.

I motiveringen framgår att Birgitta
Andrén arbetar med stort engagemang
för att driva studenternas kunskapsutveck-

ling framåt inom det veterinärmedicinska
området. Hon kombinerar ett stort intresse
för utbildningsfrågor med vetenskapligt
underbyggda kunskaper, har lång klinisk
erfarenhet samt inte minst, en god kom-
munikativ förmåga. Birgitta ger enligt SLU
studenterna god återkoppling på deras
kunskaper samtidigt som hon ger dem
möjlighet att reflektera och diskutera. 
Hon motiverar studenter och kolleger till
att delta i utvecklingen av nya undervis-
ningsmetoder, skapar förutsättningar för
ett aktivt lärande där kritiskt och kreativt 
tänkande premieras och där teorier från
föreläsningar, läroböcker och aktuell
forskning sätts in i sitt kliniska samman-
hang. ■

Bättre vårdhygien för 
hästar

❘❙❚ Meticillinresistenta stafylokocker
(MRSA) har setts hos svenska hästar 
sedan 2007. I Belgien är elva procent av
hästarna smittade med MRSA och lik -
nande problem finns hos hund och gris.
För att Sverige inte ska hamna i samma
läge genomför nu forskare från SVA ett
stort projekt om hygienrutiner på häst -
kliniker och djursjukhus. Det finansieras 
av Stiftelsen Hästforskning.

– I Sverige upptäcktes en smittad häst
2007 och tills idag har ytterligare 14 
hästar smittats. Situationen är inte lika
alarmerande som i vissa andra europeiska
länder. Samtidigt är det viktigt att vi nu
identifierar de risker som finns och för-
bättrar hygienrutinerna för att begränsa
antalet nya fall, säger Ulrika Grönlund
Andersson på SVA.

Forskarna undersöker bland annat 
vilka hygien- och klädregler som finns 
och hur de följs på djursjukhusen. Mål -
sättningen är att med effektiva hygien-
rutiner minska antalet infektioner.
Forskarna förväntar sig också att få 
underlag för att utveckla vårdhygienen
ytterligare. En första studie blev klar i
våras men utredningen kommer att fort-
sätta under 2011.

– Så här långt är vår bedömning att
vårdhygienarbetet varierar mycket mellan
olika kliniker, säger Ulrika Grönlund
Andersson.

Källa: pressmeddelande från LOFT, lant-
brukare och forskare tillsammans, den 
19 oktober 2010. ■

❘ ❙❚ noterat

Birgitta Andrén fick årets SLU-pris för ”föredömliga insatser inom pedagogik och under -
visning”.

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

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

Innehåll i 
Acta Veterinaria Scandinavica

Gör din litteratursökning 
på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet 
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar 

på den internationella vetenskapliga
databasen Pub Med. Logga bara in 

på medlemsdelen av förbundets 
hemsida www.svf.se, och tryck på 
rubriken ”Sökning på Pub Med”.

Större delen av den naturvetenskap-
liga världen ligger för dina fötter, 

bara några tangenttryckningar bort.
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En hundägare anmälde veterinär
AA för felbehandling av sin hund 
i samband med en tonsillektomi,
men veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren ansåg att veterinär AA inte
utrett hans hunds besvär tillräckligt
innan beslut togs att avlägsna hundens
tonsiller. Ägaren anser också att narkosen
var onödigt lång och inte övervakades. 

Djurägaren besökte AA eftersom äga-
rens hund hade dålig ork och var hängig.
Hunden luktade illa ur munnen och

hade en liten hälta på höger framben
sedan några dygn tillbaka. Det togs vid
undersökningen blodprov som var utan
anmärkning. När ägaren nämnde lukten
från hundens mun fick han veta att en
sak skulle kontrolleras åt gången.  

Två veckor senare var hunden inte
bättre bortsett från att hältan blivit bättre.
Hunden var också hes när den skällde.
Ägaren besökte därför återigen AA som
sederade hunden och tittade i halsen.
Veterinären konstaterade att hunden
hade tonsillit och förskrev antibiotika i
tio dagar. Djurägaren frågade om det
kunde finnas andra fel på hunden men
fick då veta att det inte fanns andra fel.
Det nämndes inte något om att återbe-
sök skulle bokas in. 

Efter ytterligare två veckor var hun-
den inte bättre och ägaren åkte därför 
på eget initiativ till veterinärpraktiken.
AA var då på semester men veterinär
NN undersökte hunden. NN undersökte
prostatan trots att hunden inte hade
besvär från denna men tittade inte i 
halsen. Hunden ordinerades ytterligare
antibiotika. 

Veckan efter behandlades hunden
genom att cellöar vid tonsillerna brändes
bort. AA efterfrågade inte status på hun-
dens hals eller prostata och det gjordes
inte heller någon undersökning av pro -
statan. Efter att behandlingen var klar
bestämdes att hundens tonsiller skulle
opereras bort två veckor senare. 

På operationsdagen kom djurägaren
med hunden till veterinärkliniken kl
10.30. Hunden sövdes med två injek -
tioner och fick ögonbindel och vadd i
öronen. Ägaren lämnade hunden till
personalen kl 11.00 för att operationen
skulle utföras. Strax efter kl 12.30 var
operationen klar och ägaren fick komma
in i uppvakningsrummet och sitta till-
sammans med hunden. Den låg på en
filt på golvet med två peanger och en
munstege i munnen. Ägaren instruera-
des att meddela personalen om någon
aktivitet förekom. Han fick dock inga
instruktioner om att övervaka andning
eller puls. Han såg inte heller att det
fanns termometer eller utrustning för att
mäta syrehalten i blodet i rummet. Per -
sonalen tittade in i rummet emellanåt
för att se att allting var bra. Vid två till-
fällen under eftermiddagen fick hunden
ytterligare injektioner. Ägaren spenderade
tiden med att sitta i en stol och läsa tid-
ning. Han kan ha stängt ögonen vid
något tillfälle men sov inte eftersom han
pratade med personalen när de kom in. 

Ansvarsärende

Bristfälliga narkosrutiner ledde
till hunds död

ansvarsärende

SVS Hästsektions vinterkurs 28–29/1 2011
Sheraton Stockholm Hotel

”Uppgradering Ortopedi”
– aktuellt inom diagnostik och terapi av ortopediska 

lidanden hos häst

Hästsektionens årsmöte hålls 28/1 och kursen 28-29/1 2011 på Sheraton Hotel i
Stockholm. ”Get together-mingel” och korta forskningspresentationer kvällen 27/1.

Anmälan och kursinformation
hänvisas till kursens hemsida http://www.vinterkurs.se

Vid förfrågningar
angående anmälan, resor och boende kontakta Annika Höglund, HighGrove AB,

+46 (0)703-404 606, annika@highgrove.se
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Cirka fyra timmar efter operationen
började hunden andas häftigt. Ägaren
tillkallade då personal som tog bort
instrumenten ur munnen. Hunden blev
sedan lugn igen. Efter ytterligare någon
timme började hunden galoppera med
benen och senare började den också svälja
och slicka sig. Ägaren frågade personalen
om detta var normalt och fick veta att
det var det. 

Efter ytterligare tid drog hunden en
suck och huvudet föll framåt. Eftersom
ägaren inte kunde känna någon puls på
hunden tillkallade han personal. Perso -
nalen kom omedelbart in men hundens
tunga var då blå. Ägaren lämnade rummet
då personalen sannolikt gjorde uppliv-
ningsförsök, men hunden hade dött. 

Efter det inträffade har ägaren talat
med andra och fått veta att det han varit
med om inte brukar gå till så vid opera-
tion av tonsillerna. Så långa narkostider är
inte vanligt och då en hund är under nar-
kos brukar den övervakas noggrannare.

Vid narkos går kroppstemperaturen ner,
blodtrycket sjunker och andningen för-
sämras. Det är därför vanligt att ha hun-
den intuberad för att tillförsäkra att den
har fria luftvägar. Ägarens intryck är
också att man normalt ger dropp och ser
till att hunden bibehåller kroppstempe-
raturen genom en värmedyna. Pulsen,
kroppstemperaturen och slemhinnorna
brukar övervakas och det finns utrust-
ning för att kontrollera syremättnad i
blodet. Inget av detta gjordes beträffande
hans hund. 

Av journalanteckningarna framgår
inte vilka blodprov som togs och det
gjordes inget EKG innan operationen
trots att hunden tidigare haft dålig ork.
Alternativa orsaker till dess dåliga ork
utreddes inte heller innan operationen. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Djurägaren konsulterade AA för att
utreda hälta på hunden. Vid det första
besöket undersöktes hunden och blod -

prov togs med avseende på antikroppar
mot Borrelia och Erlichia. Det gjordes
också Vetscan Comprehensive Profile test
och inga av de analyserade parametrarna
avvek från det normala. Eftersom inga
kliniska fynd gjordes som kunde för -
klara hältan behandlades hunden med
Rimadyl. 

Två veckor senare konsulterade ägaren
AA igen. Hundens hälta var då mycket
bättre och den hade istället börjat upp-
visa problem med halsen. AA utredde
och behandlade tonsillinfektionen genom
att först sedera hunden lätt för att kunna
göra en grundlig undersökning av sval-
get. Han gjorde en bedömning av hur
stort problemet var, om det var kroniskt
eller om det fanns varbölder eller blöd-
ningar. AA kontrollerade också om det
fanns lymfocytär vävnad utanför själva
tonsillerna, så kallade cellöar. Hunden
sederades för undersökning. Vid under-
sökningen sågs massiva blödningar och
ett flertal varbölder kunde ses på båda

Kurs i rehabilitering og
fysioterapi for hund og katt

Kontakt Senter for etter- og videreutdanning på 
tlf. 22 59 72 40 / 22 96 45 00 eller kurs@nvh.no www.nvh.no
Kurset gjennomføres på NVH, Oslo Påmedlingsfrist 17. januar 2011

Etterutdanning

S
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p
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n 

Dette kurset går over 5 samlinger og gir en grundig innføring 
i rehabilitering og fysioterapi for hund og katt. Første samling
holdes i februar 2011. Kurset er et videreutdanningskurs 
for veterinærer og dyrepleiere. Fullført kurs og godkjente
studiekrav, praksis og evaluering, tilsvarer 1/2 studieår og 
gir 30 ECTS poeng ved Norges veterinærhøgskole.

Samling 1: 25.–27. februar Samling 4: 2.–4. september
Samling 2: 25.–27. mars Samling 5: 25.–27. november
Samling 3: 13.–15. mai

Kurspris med eksamensavgift 
(5 samlinger á 3 dager): 27 000 NOK
Kurspris uten eksamensavgift 
(4 samlinger á 3 dager): 24 000 NOK   

Faglige ansvarlige for kurset: Veterinær 
og rehabiliteringsterapeut Laxmi B Melwani og
Dyrepleier og rehabiliteringsterapeut Astrid Hardie
Undervisere vil være fra både Norge og utlandet.
Opptakskrav; autorisert dyrepleier/veterinær e.l.

SVT 14-10 final:Layout 1  10-10-31  08.12  Sida 67



68 N U M M E R  14 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ tonsillerna. AA kunde också se områden
med cellöar, vilket var ett tecken på att
infektionen kunde ha blivit kronisk och
att antibiotikabehandling kanske inte var
tillräckligt för att komma till rätta med
problemet. Vid kroniska infektioner
lindrar antibiotikan endast infektionen
och cellöar och blödningar kvarstår. Om
AA misstänker en mer komplicerad
infektion tas ett bakteriellt prov men i
de flesta fall ordinerar han antibiotika i
tio dagar och ett återbesök för att under-
söka om infektionen läkt ut. AA brukar
alltid behandla med antibiotika i första
hand innan kirurgisk behandling över-
vägs. Om ett ingrepp utförs gör AA också
alltid detta under pågående antibiotika-

behandling. Det beslutades att hunden
skulle komma på återbesök för utvärde -
ring av behandlingen och eventuell vidare
behandling två veckor senare. 

Då ägaren kontaktade kliniken en
vecka senare hade AA semester och hans
kollega undersökte därför hunden. Från
sin kollega har AA muntligen fått veta
att besöket gällde halsen och att hunden
inte blivit bättre. 

Nästa vecka återkom djurägaren på
inbokad tid för utvärdering av behand-
lingen av tonsilliten. Ägaren ville då ha
en operation utförd omedelbart. AA för-
klarade att enligt hans erfarenhet blir
resultatet av en tonsillektomi bättre 
om man först tar bort cellöarna då dessa

normalt sitter precis där man anlägger
peanger vid operation. Om cellöarna
finns kvar efter tonsillektomin återkom-
mer infektionen efter att tonsillerna
avlägsnats. 

Cellöarna avlägsnades med diatermi
och ägaren kunde då själv se hur illa det
var ställt med tonsillerna. AA brukar
sedan låta området läka i två veckor
innan tonsillektomin utförs. AA förkla-
rade för ägaren hur operationen skulle gå
till och att ägaren själv skulle få hjälpa
till att vaka över hunden under den tid
peangerna satt i för att undvika kompli-
kationer. AA informerar alltid djurägaren
om hur ingreppet går till. Djur ägaren är
därför medveten om att djuret ska ligga
sederat efter operationen i ett flertal tim-
mar och att ägaren ska övervaka djuret
under den tiden eftersom kliniken inte
har personella resurser att ständigt över-
vaka djuret. Detta förutsätter att djur -
ägaren påkallar personalens uppmärksam -
het om något onormalt skulle inträffa.

På avtalad tid kom hunden in för ton-
sillektomi. Vid ingreppet fick djuret,
efter auskultation, en neuroleptanalgesi
(Domitor och Ketalar) baserat på kropps -
vikt. Gasnarkos och intubering använ-
des inte eftersom detta skulle utgöra ett
hinder för utförandet av tonsillektomin
på det sätt som AA valt att utföra den.
Operationen gick till på det viset att
peanger placerades bakom tonsill och
tonsillficka. Tonsillen avlägsnades sedan
med diatermi. Efter detta itererades en
halv dos av den givna mängden neuro-
leptanalgesi. Operationen och narkosen
gick utan anmärkning. Hunden hade inga
andningsproblem under operationen.
Den ketamininducerade narkosen har
en beräknad längd på 30–40 minuter.
Med den iterering som skedde utökades
tiden till 70 minuter. Under den tiden
förbereddes hunden för operation, ope-
rerades och övervakades postoperativt. 

Efter operationen flyttades hunden in
i uppvakningsrummet och placerades på
en filt för att behålla kroppsvärmen.
Hunden var då inte under neurolept -
analgesi utan endast sederad. Värme till-
förs enligt AAs rutiner normalt i detta
skede bara om de perifera extremiteterna
känns kalla. Då används filt och värme-
dyna men ingenting täcker djurets
kropp för att hindra att tecken på för

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse ledigförklarar här-
med stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedels -
hygienisk forskning. Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig
forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har
direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien. 

Disponibelt för årets utdelning är upp till 300.000:-. Notera att förvaltnings-
avgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 %
(exkl. moms i förekommande fall). Medel till lön beviljas normalt inte.

Ansökan, i 8 exemplar, ställs till: 
Styrelsen, Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning, c/o Renée Båge,
Svalvägen 5, 756 52 Uppsala. 
Ansökan skall ha inkommit senast måndagen 6 december 2010.

Ansökan skall vara på max 5 sidor och innehålla:
Bakgrund, Målsättning, Metoder, Arbetsplan och Budget för projektet. Ett
kortfattat CV för huvudsökande skall bifogas. För detaljerade instruktioner
se Sällskapets hemsida: www.vetmedforsk.se

Ytterligare upplysningar lämnas av Renée Båge på tel 018-67 25 07
eller e-post renee.bage@kv.slu.se.
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tidigt uppvaknande döljs. Djuret ligger
med peanger kvar i tre timmar och per-
sonalen kontrollerar djurets kondition
regelbundet. 

Djurägaren instruerades att han skulle
tillkalla personal om hunden började
vakna. Personalen tittade också till hun-
den med jämna mellanrum för att kon-
trollera andhämtning, puls och perifer
kroppsvärme. Vid några av dessa till -
fällen fann personalen ägaren sovandes
bredvid hunden. Att hunden inte var
intuberad berodde på att detta försvårar
peangernas läge postoperativt. Det vore
också ett stressmoment för hunden att
vara intuberad under denna tid då den
inte är under neuroleptanalgesi utan
endast milt sederad motsvarande halva
den dosen AA skulle ge vid en kloklipp-
ning. Om hunden vaknar snabbt och
känner att något sitter fast i halsen kan
den lätt få panik och skada kan upp-
komma. Vid behov ges djuret också låga

doser av lugnande medel (Domitor och
Dolorex).

Vid två tillfällen fick hunden låga
doser av lugnande läkemedel. Rutiner är
sedan att då hunden börjar vakna avlägs-
nas munstegen och peangerna. Därefter
får hunden vila och sedan ges den
Antisedan för att vakna. AA har inte fått
information av ägaren om att hunden
galopperat. Det är dock normalt att en
hund rör lite på benen, sväljer och rör
tungan, vilket var något som djurägaren
också informerades om. 

Det är oklart vad som hände hunden
sedan peanger och munstege avlägsnats.
Ägaren påkallade dock personalens upp-
märksamhet en stund senare och när de
kom in i rummet låg hunden helt stilla
och tungan var mörkblå. AA och övrig
personal gjorde återupplivningsförsök
men utan resultat. Efteråt diskuterade
AA möjliga orsaker med ägaren och
informerade att en obduktion vore

önskvärd, vilket ägaren samtyckte till.
Någon trolig dödsorsak kunde inte fast-
ställas vid obduktionen men händelse-
förloppet förefaller ha varit mycket
snabbt. Det kunde inte ses några tecken
på respiratorisk svikt, aspiration eller
postoperativa blödningar utan hunden
hade fått akut cirkulationssvikt.

AA anser att han har gjort det han
förmått för att utföra det aktuella
ingreppet på det sätt som han är utbil-
dad och såsom han lärt sig av erfarenhet.
Det är beklagligt att hunden avled,
särskilt när det inte kunnat klarläggas
vad anledningen var.

JORDBRUKSVERKS YTTRANDE
Jordbruksverket anser att AA agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning. Verket anser
inte att det är förenligt med vetenskap
och beprövad erfarenhet att låta en hund
ligga i neuroleptanalgesi under så lång
tid utan att man säkerställer fria and- ➤

Djurfarmacia Apoteket Trollet
Trollgatan 12, 461 34 Trollhättan

e-post: info@djurfarmacia.se

tfn 0520-520 892 veterinärer

tfn 0520-350 60, -520 890 allmänheten

fax 0520-520 893

www.djurfarmacia.se

har öppnat

Apoteket Trollet!

Djurfarmacia – nu med partihandel, butik med apotek, veterinärservice, specialfoder och egenvårdsprodukter för
djur, webbhandel, specialistrådgivning om djurläkemedel per telefon samt externutbildning.

– DET        DJURAPOTEKET MED 
SPECIALISTKOMPETENS –

NYA

Djurfarmacia Apoteket Trollet satsar
på djurläkemedel till alla djurägare,
lantbrukare och veterinärer genom
kompetent djurfarmacevt och person-
lig direktservice. Vi hanterar också
licensansökningar och receptarvoden
och expedierar alla recept för både
djur och människor. 
Du får levererat direkt hem!
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➤ ningsvägar genom intubering. Neuro -
lept analgesi ska enligt verkets mening
inte ske endast under övervakning av en
lekman.

SAKKUNNIGUTLÅTANDE
Anna Edner, VMD och lektor i anestesio -
logi, avgav på ansvarsnämndens begäran
ett sakkunnigutlåtande. Hon konstate-
rade att i den ingivna journalen saknas
tydliga uppgifter om pre-operativt status.
Hon slog vidare fast att hunden genom-
gick en så kallad dissociativ anestesi
(narkosmedlet ketamin användes) och
inte en neuroleptanalgesi. 

I den ingivna journalen saknas helt
uppgifter om de vanligast övervakade
parametrarna under anestesi och kirurgi
såsom hjärtfrekvens, andningsfrekvens,
syremättnad och blodtryck. Det saknas
också uppgifter om eventuell övervak-
ningsutrustning och huruvida hunden
fick syrgas etc. Det går således inte att
följa hur hunden mådde eller övervaka-
des under anestesin. Istället baseras dessa
uppgifter på AAs minne och återges i
dennes yttrande. Journalföringen är på
angivna grunder undermålig. 

I journalen saknas exakta tidpunkter
för läkemedelstillförsel och det är oklart
vad som itererades en och en halv timma
efter den inledande givan av Domitor
och Ketalar. Smärtlindring i form av
opioid (Dolorex, butorfanol) tillfördes
enligt journalen först ca 60 minuter före
induktionen. Viss intraoperativ smärt-
lindring erhålls via medetomidin och
ketamin men med dagens kunskaper om

farmakologi och smärta samt dess effek-
ter på organismen borde opioiden vid
detta ingrepp ha tillförts redan preope -
rativt. Doseringen av opioid har varit
förhållandevis låg. Rekommenderad dos
enligt FASS vet är 0,1–0,2 mg/kg och i
det aktuella fallet har hunden tillförts ca
0,037 mg/kg. Det framgår inte av jour-
nalen om hunden fick annan smärtlind-
ring under ingreppet eller om den fått
något icke-steroida antiinflammatoriska
och smärtstillande läkemedel (NSAID),
före eller efter ingreppet.

En tonsillektomi är ett ingrepp som,
förutom blödningsrisk, även innebär en
risk för svullnad och spasm i svalget.
Eftersom peanger dessutom placeras i
svalget är risken överhängande för kom-
plikationer associerade med andnings -
vägarna (aspiration, obstruktion). För
att minimera risken för sådana kompli-
kationer och hålla luftvägarna öppna,
bör hunden vara intuberad i samband
med ingreppet. I det aktuella fallet pla-
cerades, trots denna uppenbara risk,
ingen traketub eftersom AA fann att en
traketub skulle ha varit i vägen för det
kirurgiska ingreppet. Vid kortare disso-
ciativa anestesier och då enklare ingrepp
utförs är det inte ovanligt att man, fram-
för allt på mindre kliniker, inte intuberar
patienten. I det aktuella fallet är det
dock frågan om ett ingrepp i svalget och
dessutom en hund som lämnades djupt
sederad i flera timmar utan extra till-
skott av syrgas och kvalificerad övervak-
ning. Hunden utsattes därmed för stora
risker. 

Eftersom hunden var sövd krävs lägre
doser av sedativa och opioider för att
erhålla djup sedering. För att tolerera
peanger i svalget krävs medel till djup
sedering. Nödvändigheten av att ha
peanger kvar under så lång tid postope-
rativt som skett i det aktuella fallet läm-
nas till bedömning av kirurg. 

Enligt djurägaren tittades hunden till
av sköterskor ca en gång per timma
under perioden på fyra timmar efter
ingreppet. I journalen anges inte hur
ofta och med vilket medel hundens till-
stånd övervakades. Perifer puls (kvalitet,
rytm och frekvens), andning (kvalitet
och frekvens) samt slemhinnornas färg
och återfyllnadstid är ett minimum av
vad som bör ingå i journalen i detta
avseende. Kommunikationen mellan
djurägare och sköterskor framgår inte
heller av journalanteckningarna.

Angående återupplivningen gjordes
enligt journalanteckningarna återupp liv -
ningsförsök med hjärtkompressioner
och adrenalin. Dos och administrations-
väg anges dock inte. Det framgår inte
heller av journalen om hunden intube-
rades i detta skede, om konstgjord and-
ning gavs eller om syrgas tillfördes. Att
tillföra adrenalin till ett hypoxiskt hjärta
är förenat med stor risk för kammar -
arytmier, flimmer och asystole. Eftersom
hunden tillfördes upprepade doser av en
alfa-2-agonist hade det varit lämpligt
och enkelt att tillföra dess antagonist,
atipamezol. 

Angående obduktionsrapporten tyder
de patologiska fynden på akut cirkula-
tionssvikt. Det är sällan som en exakt
orsak till detta kan fastställas men i före-
varande fall finns goda skäl att anta att
det beror på den långvariga anestesin/
sederingen. 

Det är välkänt att medetomidin
påverkar framför allt cirkulationen men
även respirationen negativt. Efter en
kortvarig initial blodtrycksstegring ses
blodtrycksfall och bradykardi (låg hjärt-
frekvens) samt en minskad hjärtminut-
volym (central cirkulation). När mede-
tomidin kombineras med butorfanol
förstärks de negativa effekterna på respi-
rationen. Andningsfrekvensen sjunker
och minskad ventilation ses. Följden kan
bli hypoxemi, försämrad syreleverans till
vävnaderna samt hyperkapni (ansamling

Ett stort och varmt TACK till alla de veterinärer

som i samband med upprop i Svensk Veterinärtidning bidragit med 
sammanlagt ca 200 000 kronor 

till den under senare år genomförda ombyggnaden 
av Veterinärhistoriska museet i Skara.

Insamlingen till museet pågår fortlöpande. Bidrag är välkomna på 
vänföreningens plusgirokonto 50 44 08 - 6.

Stiftelsen 
Veterinärhistoriska Museet

Karin Östensson
Ordförande

Föreningen 
Veterinärhistoriska Museets Vänner

Bengt Nordblom
Ordförande
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av koldioxid i blodet) och acidos vilket i
sin tur kan leda till vävnadsskador och
hjärtrytmrubbningar. Akut cirkulations -
svikt är en inte överraskande följd av 
en lång anestesi/sedering som företagits
utan understödjande terapi såsom vätske-
tillförsel, extra syrgas och hjälp att bibe-
hålla kroppstemperaturen.       

Enligt AA ville man inte lägga någon
filt över hunden eftersom detta skulle
förhindra bedömningen av hundens
vakenhetsgrad. Först om hundens extre-
miteter kändes kalla skulle hunden pla-
ceras på en värmedyna och sedan täckas
med en filt. Att bibehålla kroppstempe-
raturen är mycket viktigt för att upprätt-
hålla de fysiologiska funktionerna. När
perifera extremiteter känns kalla är hypo-
termin redan ett faktum. Hypotermi
inträffar ofta under och efter anestesi
och sedering. Det beror bland annat på
försämrad cirkulation men även på
minskad ämnesomsättning och försäm-
rad värmereglering. Brist på övervak-
ningsrutiner får inte vara ett skäl att
underlåta att patienten ges bästa möjliga
chans att hålla kroppstemperaturen. 

Anestesi inte ofarligt
Anestesi är inte ofarligt. Mortaliteten i
samband med anestesi av hund på ett
större djursjukhus anges i olika studier
vara 0,1–0,4 procent men är lägre om
bara kliniskt friska hundar inkluderas.
Den vanligaste dödsorsaken är hjärtstille -
stånd och då ofta av okänd orsak eftersom
obduktion sällan kan förklara förloppet.
Ungefär hälften av alla anestesirelaterade
komplikationer uppkommer under den
omedelbara postoperativa perioden. Alla
anestesirelaterade komplikationer behö-
ver dock inte resultera i patientens död.
Den som inte nogsamt övervakar sin
patient missar ofta ickedödliga komplika -
tioner. Milda rubbningar under kortare
tid tolereras ofta väl av den friska hun-
den. Måttliga förändringar kan påverka
hunden, framför allt om tillståndet före-
ligger under en längre period. Även om
förändringarna inte direkt leder till dju-
rets död kan de bland annat leda till
sämre sårläkning och återhämtning efter
kirurgi. 

Sammanfattningsvis konstateras att
dokumentationen varit bristfällig. Det
går inte att följa händelseförloppet vare

sig före, under eller efter anestesin. Nivån
på det kirurgiska ingreppet motsvarades
inte av nivån på de rutiner för narkos
och omvårdnad som iakttogs. Att genom-
föra dylika kirurgiska ingrepp utan att
vara bättre rustad för att övervaka patien-
ten postoperativt är oetiskt. Det är vidare
olämpligt att överlämna ansvaret för
övervakning av en långvarigt sederad
hund till djurägaren om denne inte har
någon form av medicinsk utbildning.
Att mena att djurägaren informeras före
ingreppet förutsätter att han eller hon
förstår och kan sätta sig in aktuella risker
som då noggrant måste förmedlas till
djurägaren. Att hålla en hund sövd och
sedan djupt sederad under en period 
av flera timmar utan att tillföra syrgas 
är högst olämpligt. Att övervaka syre-
mättnaden görs dessutom enkelt genom
puls oximetri. Att upprätthålla fri and-
ningsväg är en fundamental del inom
anestesiologin. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden konstaterade i likhet
med sakkunnige att det förekommit ett
flertal brister i AAs veterinära yrkesut -
övning. 

Journalföringen från behandlingen
var bristfällig. Det fick till följd att det
inte går att följa händelseförloppet vare sig
före, under eller efter operationen på ett
godtagbart sätt. Den teknik som AA valt
för att utföra det kirurgiska ingreppet
innebar stora risker för hunden. Efter
borttagandet av tonsillerna fick peangerna
sitta kvar vid tonsillbasen i ca fyra tim-
mar under vilken tid hunden hölls djupt
sederad utan tillförsel av syrgas och med
bristande tillgång till kompetent över-
vakning. Hunden var inte intuberad 
vilket får anses vara direkt olämpligt 
vid den här typen av ingrepp. Vidare
överläts ansvaret för övervakningen till
djur ägaren på ett sätt som inte är accep-
tabelt. 

Ansvarsnämnden fann att AAs han-
tering av hunden inte överensstämmer
med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Bristerna i hans veterinära yrkesutöv-
ning i detta fall är tillsammans så allvar-
liga att påföljden blev en varning.

JOHAN BECK-FRIIS
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Svar: Leydigcellstumör/interstitialcellstumör. 

På översiktsbilden ser man en klar gräns (Figur 3, brun
pil) mellan nybildningen (Figur 3, svart pil) och det 
normala testikelparenkymet (Figur 3, blå pil). Tumör väv -
na den gör ett tämligen kompakt intryck och består av
stora, kubiska till cylindriska celler arrangerade i balkar
och härdar separerade av ett mycket tunt bindvävsstroma.
I stromat ses en hel del tunnväggiga blodkärl/kapillärer
(Figur 3, grön pil). Närbilden visar att tumörcellerna har
rikliga mängder eosinofil cytoplasma. I cytoplasman ses
små, jämna fettvakuoler (Figur 4, svart pil). Cellkärnorna
är runda och innehåller tydliga nukleoler (Figur 4, röd
pil). Cellerna varierar ganska lite i utseende, dvs graden av
cyto- och kärnpleomorfism är låg. 

De makro- och mikroskopiska karakteristika som den
aktuella tumören visar är typiska för så kallade leydig -

cellstumörer/interstitialcellstumörer i testikeln. Leydig -
cells tumörer utgår som alternativnamnet säger från endo-
krina interstitialceller i testikelvävnaden. Tumörformen är
vanlig hos hund, och ses framför allt hos lite äldre hanar.
Symtom, annat än möjligen en viss testikelförstoring, är
ovanliga.

Leydigcellstumör/interstitialcellstumör utgör tillsam-
mans med sertolicellstumör och seminom de tre vanligaste
testikeltumörerna hos hund. Samtliga nämnda neoplasier
utgår primärt från testikelvävnaden, och är i flertalet fall
benigna. Tumörutveckling är vanligare hos kryptorkida
hundar. Seminom, som utgår från sädesepitelet, har i lik-
het med leydigcellstumörer lite stroma, därmed mjuk
konsistens och makroskopiskt närmast lymfomliknande
utseende med framvällande snittyta. Sertolicellstumörer
innehåller betydligt mer stroma/stödjevävnad, vilket ger
dem en fast konsistens. I de fall testikeltumörer orsakar
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kliniska symtom och besvär, annat än en viss förstoring av
den drabbade testikeln, är de oftast relaterade till hormo-
nell aktivitet i tumörvävnaden, med utveckling av femini-
seringssyndrom och hudproblem i form av alopeci och
förändrad pälskvalitet som följd. Detta är vanligast i sam-
band med sertolicellstumörer, men kan också i sällsynta
fall uppträda hos hundar med leydigcellstumörer. 

Maligna testikeltumörer är ovanliga hos hund och

utgörs i de få förekommande fallen av sertolicellstumörer
och seminom som metastaserat till regionala lymfknutor
och inre organ. 

Tumörernas i det stora flertalet fall benigna karaktär gör
att prognosen vanligen är god. Indikation för kirurgiskt
avlägsnande/kastration föreligger främst i de fall där sym-
tom tydande på hormonell aktivitet i den neoplastiska
vävnaden uppträder.

FIGUR 3. Leydigcellstumör, hund. Notera att nybildningen är
välavgränsad (brun pil) från det normala testikelparenkymet
(blå pil), och består av stora, kubiska till cylindriska celler
arrangerade i balkar och härdar åtskilda av ett fint, kapillär-
haltigt bindvävsstroma (grön pil). HE-färgning, 100 gångers
förstoring.

FIGUR 4. Leydigcellstumör, hund. Tumörcellerna har rikliga
mängder eosinofil cytoplasma innehållande små fettvakuo-
ler (svart pil). Cellkärnorna är runda med stora nukleoler
och liten inbördes variation i utseende/låg grad av pleo -
morfism (röd pil). HE-färgning, 600 gångers förstoring.

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
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

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@telia.com
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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Träckprovtagning före eventuell 
avmaskning är det enda 
försvarbara alternativet när det gäller 
ekonomi, miljö och 
resistensproblematik. 

För enstaka hästar - rekommendera 
kollamasken.
För större stall - använd vårt storstallserbjudande.

För mer information besök våra hemsidor:
www.kollamasken.nu
www.vidilab.se

kollamasken finns även för smådjur.

kollamasken
- Det naturliga valet vid parasitkontroll

Veterinär fälld för 
djurplågeri 

❘❙❚ Utslaget blev fällade dom den 5 okto-
ber vid Lunds tingsrätt, för den skånska
veterinär som på tre punkter anklagats 
för djurplågeri.

Det var en anhörig till en tidigare
anställd som anmälde veterinärens upp -
förande till Jordbruksverket, vilket föran-
ledde verket att göra en åtalsanmälan (se
SVT nr 13/10). Anmälan gällde djurplågeri
vid tre olika tillfällen. Veterinären friades
helt på den åtalspunkt som gällde en häst
som fick ta emot sparkar och slag då den
fallit omkull. På en andra åtalspunkt döm-
des för brott mot djurskyddslagen, då
kvinnan ska ha använt elfösare på
månadsgamla föl för att få dem att gå

som hon ville. Det är på den tredje åtals-
punkten som veterinären fälls för djur -
plågeri. Då anses veterinären ha kört mot
en unghäst med en bobcat för att få den
att gå över en presenning. Domstolen
anser det inte bevisat att hästen blev
påkörd, utan menar att den förmodligen
skadades då den sparkade mot maskinen.
Unghästens skador medförde att den fick
avlivas. Domstolen menar att den åkla -
gade, som veterinär, borde förstått att
hästen kände sig trängd i detta läge och
skulle kunna komma till skada.

Åklagaren yrkade på fängelse, men
eftersom det gått fyra år sedan händel -
serna ansåg tingsrätten att straffet kunde
stanna vid 50 dagsböter á 1 000 kronor.
Dessutom ska kvinnan betala hela advo-
katkostnaden på 122 900 kronor. Domen
har överklagats.

Källa: Tidningen Ridsport den 5 oktober
2010. ■

❘ ❙❚ noterat

Man tänker alltför sällan på det – livet – och hur 
fantastiskt det ändå är. Har man överlevt cancer 
är däremot den tanken ständigt närvarande.  
De som löpande stödjer Cancerfonden bidrar till 
att fler människor får uppleva allt roligt och tråkigt 
här i livet. Det är därför vi kallar dem Livsviktiga. 
Bli Livsviktig du också, bli regelbunden givare  
på cancerfonden.se eller ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 45

8/11 -10. SEMINARIUM VEM HAR MAKTEN

ÖVER DJURLÄKEMEDEL, Stockholm. 
Arr: Apotekarsocieteten. 
(SVT 11/10)

8–12/11 -10. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION AV HUND, Arbrå. Arr: CaniRep HB.
(SVT 11/10)

11–12/11 -10. VETERINÄRKONGRESSEN, 
SLU, Ultuna. Arr: SVS och SVF. 
(SVT 16/09, SVT 12/10)

11–13/11 -10. TANDSJUKDOMAR HOS KATT,
Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 7/10)

13–14/11 -10. HJERTEPASIENTER FRA

DIAGNOSE TIL BEHANDLING, HUND/KATT,
Hasselfors. Arr: Jan F. Andersen AB.
(SVT 3/10)

Basbelopp 2011

Prisbasbeloppet (pbb) är fastställt till 
42 800 kronor för år 2011 (pbb 2010 är
42 400 kr). Detta basbelopp följer kon-
sumentprisindex förändring (KPI), det
vill säga det följer prisutvecklingen i
samhället. Pbb används bland annat för
att fastställa gränsen för högsta sjukpen-

ninggrundande inkomst, beräkning av
tilläggspension (ATP + folkpensions -
tillägg), den gamla folkpensionen och
den nya garantipensionen.

Inkomstbasbeloppet (ibb) som i år är
51900 kronor, blir 52 100 kronor för år
2011. Ibb som följer den allmänna in -
komstutvecklingen används bland annat
för att räkna fram den högsta inkomsten
enligt det lagstadgade systemet som ger
pensionsrätt.

kanslinytt

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

Doktorand
Utveckling och utvärdering av DIVA subenhetsvacciner 
mot Bovint Respiratoriskt Syncytialt Virus 

Sista ansökningsdag är den 10 dec 2010
Fullständig annons finns på www.slu.se/ny-doktorand

För att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster
kom mer vi att utöka med en ny veterinärtjänst. En 
klinikvete rinär för tillsvidareanställning sökes. Ett 
graviditets vikariat är även ledigt från februari 2011.
Goda förutsättningar finns att vikariatet kan övergå i en
tillsvidare anställ ning. Vi ser gärna att du har specialist-
kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller har
ambitionen att skaffa kompetensen hos oss. 

Vi är fem veterinärtjänster och tio djursjukvårdare i verk-
samheten. Två av veterinärerna har specialistkompetens
i hundens och kattens sjukdomar. Vi jobbar i två mycket
fräscha och välutrustade kliniker. Vår ambition är att
erbjuda hög kompetens och standard på smådjurssjuk -
vård i en småskalig och trivsam miljö. Båda klinikerna är
försedda med välutrustade lab, digital röntgen, ultraljud,
operations- och tandsal. Varbergs Djurklinik har intern-

medicin och oftalmologi som specialområden. 

Stationärvård och ortopedi bedrivs vid anläggningen 
i Viskadalen. Utbyggnad av Viskadalen med 220 m2

beräknas vara klart i februari 2011. Vi får då tillgång till
bland annat en välutrustad rehabavdelning samt en 
isolering. Viskadalens Djurklinik ligger på landet 28 km 
nord öst om populära och expansiva Varberg. 

Besök gärna våra hemsidor www.viskadalensdjurklinik.se
eller www.varbergsdjurklinik.se.

Mer information erhålls från chefveterinär Henrik Hedberg,
tel 0340-300 78. 

Välkommen med din ansökan: Attention Henrik Hedberg,
Viskadalens Djurklinik, Kloskifte 4, 432 66 Veddige.

Veterinärer sökes
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➤

v 46

17–19/11 -10. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2,
HUND OCH KATT, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

19–20/11 -10. KURS DERMATOLOGI STEG 2,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

19–20/11 -10. KURS SÅRVÅRD STEG 1,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

20–21/11 -10. BEHANDLING AV SPINAL-
LIDELSER, HUND, Hasselfors. 
Arr: Jan F. Andersen AB. (SVT 3/10)

v 47

22–26/11 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: ORAL SURGERY, Halmstad. 
Arr: ESAVS och Accesia. (SVT 5/10)

v 48

30/11 -10. KONFERENS KAN FISKAR KÄNNA

SMÄRTA OCH UPPLEVA LIDANDE?, Stockholm.
Arr: KSLA. (SVT 12/10)

v 49

8/12 -10. EXAMINATION I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

9–10/12 -10. KURS ENDOKRINA SJUKDOMAR,
HUND OCH KATT, DEL 1, Täby. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

9–10/12 -10. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3,
DEL 1, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10) 

v 50

NY 8/12 -10. EXAMINATION I HÄSTTANDVÅRD

arrangeras på SLU av Institutionen 
för kliniska vetenskaper. 
Info: ove.wattle@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

v 4, 2011

27–28/1 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3,
DEL 2, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10)

28–29/1 -11. KURS TANDEXTRAKTION PÅ

HUND OCH KATT, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 11/10)

NY 28–29/1 -11. KURS “UPPGRADERING”:
ORTOPEDI – AKTUELLT INOM DIAGNOSTIK OCH

TERAPI AV ORTOPEDISKA LIDANDEN HOS HÄST

arrangeras i Stockholm av SVS Häst-
sektion. Info: www.vinterkurs.se 
eller annika@highgroveevents.se, 
0703-404 606 
(se annons i denna tidning)

v 5

NY 3–7/2 -11. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST arrangeras på SLU av Institu-
tionen för kliniska vetenskaper. 
Info: Anne-Marie.Dalin@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

v 8

25–26/2 -11. KURS DENTAL RÖNTGENTEKNIK,

Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 11/10)

v 11

14–15/3 -11. KURS AKUTTANDVÅRD,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 11/10)

v 14

7–8/4 -11. KURS AVANCERAD ENDODONTI,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 11/10)

v 21

NY 27–29/5 -11. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD

arrangeras på SLU av Institutionen för
kliniska vetenskaper. 
Info: ove.wattle@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

Oslo dyreklinikk er et døgnbemannet dyrehospital for hund og katt. Klinikken er på
850 m2, og vi har blant annet en velutstyrt operasjonsavdeling, CT, artro- og endo-
skopi, digitalt røntgen, tannrøntgen, ultralyd, full nyopprustet lab og rehabiliterings -
avdeling med vanntredemølle. Vi er i dag ni veterinærer, ti dyrepleiere/sykepleiere/
as si stenter i fulltidsstilling, 12 veterinærstudenter i deltidsstilling og tre praktikanter.
Vi har tre spesialister i smådyrsykdommer hund og katt, to autoriserte øyelysere og en
meget kompetent kirurgisk avdeling. Henviste pasienter er en viktig del av praksisen.

Ved Oslo dyreklinikk er det ledig stilling som

KIRURG
Oslo dyreklinikk ønsker å utvide staben med en veterinær i full stilling. Vi
søker deg som er faglig ambisiøs, har gode sosiale og verbale evner og
som trives i en hektisk hverdag. Erfaring og etterutdanning innen ortopedi
og bløtvevskirurgi er en forutsetning.

Vi kan tilby en spennende hverdag, et stort faglig fellesskap og god lønn.
Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø, og god hjelp av dyktige pleiere. Mer
informasjon om klinikken finnes på www.oslodyreklinikk.no.

Søknad med CV, attester, referanser og vitnemål sendes til Oslo Dyreklinikk,
Ensjøveien 14, NO-0655 Oslo, eller på mail til post@oslodyreklinikk.no. 
Søknadspapirene vil ikke bli returnert.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Trond Bergsjø eller Fridtjof Emsell
Larsen, tlf 22 68 35 00.

Søknadsfrist: 10.desember 2010
Tiltredelse: Etter avtale

SVT 14-10 final:Layout 1  10-10-31  08.13  Sida 77



78 N U M M E R  14 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ v 25

20–22/6 -11. KURS ORTODONTI, Halmstad.
Arr: Accesia. (SVT 11/10)

v 32

NY 13–14/8 -11. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD

arrangeras på SLU av Institutionen för
kliniska vetenskaper. 
Info: ove.wattle@kv.slu.se 

(se annons i denna tidning)

v 33

17–19/8 -11. KURS PERFECTING PRIMÄR

DJURTANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 12/10)

v 48

NY 3–4/12 -11. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD

arrangeras på SLU av Institutionen för
kliniska vetenskaper. 
Info: ove.wattle@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

v 49

5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL

RESTORATION OCH PROTETIK, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 12/10)

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 45

8–10/11 -10. KURS I FISKEHELSE, Oslo,
Norge. (SVT 13/10)

12–13/11 -10. SOFT TISSUE FOR ASSISTENTS

(PÅ ENGELSKA), Tuttlingen, Tyskland.
(SVT 8–9/10)

v 46

14–18/11 -10. XXVI WORLD BUIATRICS

CONGRESS 2010, Santiago, Chile. 
(SVT 4/10)

15–26/11 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: INTERNAL MEDICINE III, Utrecht,
Nederländerna. (SVT 5/10)

v 47

24–26/11 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE (SAMLING 1 AV 2), Oslo,
Norge. (SVT 13/10)

26–27/11 -10. ARTHROSKOPIE II. AUFBAU-
KURS (PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland.
(SVT 8–9/10)

v 48

1/12 -10. OPHTALMOLOGISCHE NOTFÄLLE

(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 8–9/10)

1–5/12 -10. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE THORACOLLUMBAR (MODUL II),
Sittensen, Tyskland. (SVT 10/10)

3–4/12 -10. ULTRASCHALL HERZ II (PÅ TYSKA),
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 8–9/10)
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➤

4–5/12 -10. RADIOGRAFI THORAX, HUND/KATT,
Viul, Norge. (SVT 3/10)

v 49

10–11/12 -10. MINIMALOSTEOSYNTHESE

(PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 8–9/10)

v 50

13–15/12 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: INTERNAL MEDICINE – HAEMATOLOGY

AND INFECTIOUS DISEASES, Davos, Schweiz.
(SVT 5/10)

v 2, 2011

12–16/1 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE CERVICAL (MODUL III), Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/10)

v 4

27–29/1 -11. VETERINARY PRACTICE

MANAGEMENT ASSOCIATION (VPMA) 
CONGRESS 2011, Kenilworth, England.
(SVT 11/10)

v 6

9–11/2 -11. KURS I ODONTOLOGI FOR DYRE-
PLEIERE (SAMLING 2 AV 2), Oslo, Norge.
(SVT 13/10)

v 8

23–27/2 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE EXTREMITIES (MODUL IV), Sittensen,
Tyskland. (SVT 10/10)

25–27/2 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 1 AV 5),

Oslo, Norge 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10) 

v 12

25–27/3 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-

NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 2 AV 5),
Oslo, Norge 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 14

6–10/4 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

Livsmedelsverket söker

Livsmedelsinspektör
alternativt veterinärinspektör

Region Östra Götaland
Se annonsen i sin helhet www.livsmedelsverket.se

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Uppsala
söker

Forskarstuderande
i ämnet etologi
Sista ansökningsdag är den 15 november 2010
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb

Världens chans!
Jobba hos oss: En relativt liten smådjursmottagning
med stora ambitioner. Vi är ett bra gäng på tre veterinä-
rer och fyra sköterskor som hela tiden jobbar med att bli
bättre på det vi gör – och att ha trevligt under tiden.

Eftersom en av våra veterinärer beräknar att vara barn-
ledig under hela nästa år finns möjlighet för dig att komma
och jobba med oss i den trevliga kuststaden Härnösand.

Vi söker dig som är färdig veterinär och som är intresse-
rad av att utveckla dig – och vår mottagning. Det är en
fördel om du är intresserad av kirurgi. Har du specialist-
kompetens är det ett alldeles extra plus!

Läs mer om oss på vår hemsida www.vmkh.se

För mer information ring Kicki Östensson 0611-20 000
eller mejla kicki@vmkh.se

Tid: 15/12 2010 – 31/12 2011. Deltid kan diskuteras.

Ansökningshandlingar skickas till K. Östensson,
Veterinärmottagningen Kusthöjden, Kusthöjden 119, 
871 33 Härnösand eller kicki@vmkh.se

Ansökan ska vara inne snarast.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PER MICHANEK 070-211 51 60
PIA RAZDAN 0650-54 87 37
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
ELÖD SZANTO 0501-101 68

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Vice sekreterare
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

KAJSA GUSTAVSSON 018-17 55 00
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 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

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
BENGT ERIKSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
OLLE RYDELL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER

➤ COURSE INTEGRATED (MODUL V), Sittensen, 
Tyskland. (SVT 10/10)

v 19

13–15/5 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 3 AV 5),

Oslo, Norge 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 26

NY 30/6–1/7 -11. SYMPOSIUM RECENT

ADVANCES IN THE WELFARE OF LIVESTOCK AT

SLAUGHTER arrangeras i Portsmouth

Historic Dockyard, UK av Humane
slaughter association. 
Info: www.hsa.org.uk

v 26

30/6–1/7 -11. INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON RECENT ADVANCES IN THE WELFARE OF

LIVESTOCK AT SLAUGHTER, Portsmouth,
England. (SVT 10/10)

v 35

2–4/9 -11. KURS I REHABILITERING OG FYSIO-
TERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERINÆRER OG

DYREPLEIERE (SAMLING 4 AV 5), Oslo, Norge.
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 44

2–6/11 -11. WEVA (THE WORLD EQUINE

VETERINARY ASSOCIATION) KONGRESS 2011,
Hyderabad, Indien. (SVT 12/10) 

v 47

25–27/11 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 5 AV 5),
Oslo, Norge. 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

Livsmedelsverket söker

Officiell Veterinär
Ickholmen

Se annonsen i sin helhet www.livsmedelsverket.se
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DET FINNS 21 FOGDAR i konungariket och Luffaren är nu -
mera litet av en veteran hos Fogden i Frödingland. Han vet
att var fjärde år förvandlas Fogden till Godislandet. Luffaren
är nu, strax innan ”le grand final”, placerad hos de lagkloke
hos fogden, som är själva centrum i godislandet. 

Det är valår och nästan alla anställda på enheten för lag-
kloka går under september i spinn för det är de lagkloke och
kanslisterna på enheten, som ska kontrollräkna och kontroll-
granska alla Frödinglands valsedlar. Man kallar också in ett
antal hjälparbetare under fanorna, i huvudsak före detta
anställda (pensionärer) för att gå iland med uppgiften. Det är

företrädesvis damer som anses klara av denna grannlaga upp-
gift. 

Frödinglands valnämnd tar inga risker med att valarbe -
tarna ska drabbas av sockerbrist under de nattliga sejourerna
utan formligen öser godis över rösträknarna. Det kom pall
efter pall. Somt föll i godan jord och somt föll på hälleberget
det vill säga även Luffarn fick ta del av godisregnet. Luffaren
är diabetiker, vilket sannolikt inte är någon tillfällighet, för
Luffaren är, milt sagt, väldigt svag för godis. Valår får man
alltså räkna med en viss förhöjning av Luffarens HbA1C.

Vid fikabordet under september blir det bland annat
mycket prat om valsedlar, vilka som kan godkännas och vilka
som måste förklaras ogiltiga. Bland annat är valarbetarna
skyldiga att hitta alla valsedlar, där någon skrivit dit någon-
ting och därefter göra en särskild bedömning.

Väl i valbåset for den lede i Luffarn. Han har aldrig direkt
hemlighållit var han hör hemma politiskt, så han plitade med
tryckbokstäver dit, på riksdagsvalets valsedel, ”Hej på Er
töser! Kram/Luffarn”. 

Frödingland var ett av de län där utjämningsmandatets
placering hängde på några få röster när, så Luffarn var väldigt
nyfiken på om töserna dels hade hittat valsedeln och dels om
röstsedeln hade kunnat godkännas trots denna hälsning. 

Luffaren jobbar halvtid och när han några dagar senare
kom upp på jobbet och sa dunk för sig, så kom en av val -
arbe tarna glädjestrålande in på rummet och meddelade att
röstsedeln var hittad och godkänd. Det satt lite hårt åt med
godkännandet för valhemligheten får inte röjas. Bedöm ningen
hade emellertid blivit att valhemligheten inte var röjd ty det
finns många luffare i Frödingland. Detta får man väl anse vara
en välvillig och positiv tolkning av regelverket.

Hur det går med utjämningsmandatet är i skrivande stund
oklart för Frödingland är nu en gång för alla som Frödingland
är. Tydligen hade en av kommunerna kommit in med röst-
sedlarna förpackade på det sätt som regelverket föreskriver
utom en liten bunt som de mer eller mindre hade i handen.
Fogden vet för närvarande inte riktigt vad man ska göra med
denna bunt och därmed vet ingen riktigt vart utjämnings-
mandatet ska ta vägen.

– Det är väl inte helt fel, tänkte Luffarn på lite Frödings -
ländskt sätt, det blir minst två pallar med godis till vid omräk-
ningen – eller nyvalet.

ANDERS SANDBERG

Luffaren i godislandet
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Med stöd av Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2009:83) om behörigheter
för djurhälsopersonal, förklarade Jordbruksverket
den 8 oktober 2010 nedanstående person vara god-
känd som specialist inom sjukdomar hos hund och
katt:

• Anna Selin 

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 25 augusti t o m
5 oktober utfärdat svensk veterinärlegitimation
för nedanstående personer:

• Jannicke Dahl
• Kajsa Dalunde
• Karolina Enlund
• Fredrik Ones Larsen
• Jenny Larsson
• Ali Mehdi

• Marie Modal
• Yasser Magdal Nawaf
• Marina Nilsson
• Morten Riis
• Mia Tjernström

Födelsedagar i december
2010

SURAHATA DARBOE, Kalmar, 50 år 
den 6/12
ANDERS FURUVIK, Mölndal, 50 år 
den 6/12

LOTTA PERSSON, Gotlands Tofta, 60 år
den 7/12
STIG EINARSSON, Järfälla, 70 år 
den 8/12
MARIA TIVEMO EFTRING, 50 år 
den 10/12
JOHANNA ANDERSSON, Höllviken, 50 år
den 10/12
ERIK ELFSTRÖM, Norra Sorunda, 60 år
den 12/12
EVAMARI LEWIN, Täby, 60 år 
den 31/12

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

PERSONNOTISER

Livsmedelsverket söker

Officiell Veterinär
Linköping

Se annonsen i sin helhet www.livsmedelsverket.se

”It’s called, ‘Wonder Drug!’”

“No, no! I said he is scooting because
of his ‘anal sacs’, not ‘anal sex’!”

SPECIALISTKOMPETENS
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