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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

NDER DRYGT TIO ÅRS TID har vi vant oss vid att det varit stor brist på
veterinärer. Det har bara varit att välja och vraka bland jobberbju-
dandena för de nyutexaminerade veterinärerna. Samtidigt har många

arbetsgivare haft svårt att rekrytera personal och på åtskilliga ställen har bris-
ten på vikarier gjort det svårt att ta ut semester och kompledigheter. Det har
till och med gått så långt att veterinärer aktivt värvats från andra länder.

Den situationen kan nu vara på väg att vända. I storstadsregionerna är det
idag lätt att rekrytera djurläkare. Det är nu nästan balans på arbetsmark -
naden, men om fem år kan pendeln ha slagit över åt andra hållet. Kanske 
kommer förändringen snabbare än vi föreställt oss. SLU utbildar 100 stu-
den ter per år plus ca 15 TUVE-studenter vartannat år samtidigt som ca 65
studenter per år utbildar sig utomlands. Läsåret 2009/2010 hade 399 svenska
veterinärstuderande utomlands studiemedel från CSN och första halvåret
2010 var det 361 personer.

Med tanke på att det bara finns drygt 2 500 yrkesverksamma veterinärer i
Sverige är siffrorna höga. Jordbruksverkets senaste arbetsmarknadsprognos
från 2004 utgick från att 15 studenter per år skulle studera utomlands.

Det kan vara intressant att titta på hur det ser ut i några av våra euro peiska
grannländer. I de flesta EU-länderna är det överskott på veterinärer. I t ex
Spanien är överskottet stort med arbetslöshet som följd. Om överskottet är
stort gör konkurrensen att arvodena sjunker, ibland så lågt att det bara är
kringförsäljningen av läkemedel, foder och hälsoprodukter som gör att arbe-
tet går att leva på. I länder som Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna
står försäljningen av läkemedel för 30–50 procent av omsättningen för de
praktiserande veterinärerna. Till det kommer foder, hälsoprodukter och
diverse andra djurprodukter. Om de veterinärmedicinska tjänsterna lönar sig
för dåligt finns risken att de reduceras till en sidotjänst i zoobutiker.

Många arbetsgivare välkomnar säkert ett ökat antal tillgängliga arbets -
tagare, men ett allt för stort överskott är inte ens bra för arbetsgivarna. Kon -
kurrens från nyutexaminerade veterinärer som startar egna små praktiker
och försöker ta sig in med låga priser pressar lönsamheten hos de etablerade
företagen, som i sin tur inte kan betala bra löner till sina anställda. I stor -
stadsområdena, där många vill bo och arbeta, är risken för detta särskilt stor.

Vad kan vi göra för att få en bra balans?
Veterinärförbundet kan ta initiativet och uppmärksamma Jordbruksverket

på behovet av en ny arbetsmarknadsprognos redan nu. Det är också viktigt
att verka för att veterinär verksamhet ska vara lönsam så att 
branschen växer och fler kan få anställning eller starta eget. 
Om tiderna blir kärvare behöver vi veterinärer också bli 
bättre på att söka otraditionella veterinärjobb i närliggande 
branscher som t ex livsmedels-, foder- och läkemedelsindustri.

OLOF SKARMAN

ledamot i förbundsstyrelsen

U
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Student och sommarvikarie

Matilda fick bekänna färg
första jourhelgen 

Från fredag morgon till måndag mor-

gon ska sommarvikarien Matilda Nilsson

hålla ställningarna vid distriktsveteri-

närstationen i Borensberg. Hon har 

jobbat i fyra veckor och det är hennes

första helg ensam. Redan på fredag

eftermiddag får Matilda bekänna färg.

Telefonen ringer i ett och det finns inte

tid att fylla på vare sig medicinförrådet

eller magen. Det blir en riktigt tuff dag. 

NÄR VETERINÄRTIDNINGEN sammanstrålar med
Matilda på en liten hästgård i Bona, en bit från
Motala, är det fortfarande lugnt. Telefontiden
varslade inte om någon hektisk dag och det första
besöket är en inbokad vaccination. Men även ett
sådant besök kan sätta kunskaperna på prov.
”Risken för botulism?” ”Påfyllningsintervaller?”
Matilda reder ut begreppen. Två islandshästar
har haft fång på försommaren.”Birgitta sa att vi
skulle klämma i mankammen och känna hur
den känns – men vad är det vi ska känna?” und-
rar ägaren till hästarna.
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Den veterinär som avses är Birgitta Olai som
har hand om det mesta som gäller häst på sta-
tionen. Matilda vet inte heller vad man kan
känna i mankammen. Hon kontrollerar hovar,
digitalpuls och allmäntillstånd. Det är ingen
fara med hästarna.

EFTER DET FÖRSTA besöket är det dags att pla-
nera resten av dagen, eller rättare sagt försöka
planera. På väg till nästa förbokade besök, ko
med mastit, spricker nämligen planen direkt.
”Den ligger ner säger du. Har den ätit, druckit
något? Ingen diarré?”. Samtalet handlar om en
kalv som är väldigt matt men i övrigt utan
några synbara sjukdomssymtom. Självklart lig-
ger ”kalvgården” åt fel håll i förhållande till
mastiten. Att Östergötland inte enbart består
av ”ööschöttaschlätten” blir vi snart varse.
Färden går mot Tjällmo, ett område med djupa
skogar, glittrande sjöar och många, många
slingriga grusvägar. 

– Jag har försökt använda GPSen, men den
fungerar inte så bra häromkring, kommenterar
Matilda och tar fram kartan. 

Gården vi kommer till innehas av en ung
och nybliven mjölkbonde. Han har köpt stället
av sin tidigare arbetsgivare och driver nu mjölk-
produktion med ett trettiotal kor. Han är

bekymrad över en tjurkalv som inte är pigg. 
Matilda tittar på kalven. Den har 40,8 i

temp, men uppvisar inga symtom i övrigt.
Ägaren vet inte exakt när den blev sjuk. ”Kan
det ha med avhorningen att göra? Det var för
ett par dagar sedan”. Matilda gör vad hon kan
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❘❙❚ reportage

Första anhalten gäller vacci-
nation och fångkontroll. Det
är gott om tid och det finns
utrymme för både goda råd
och skratt.

Nästa besök är mer akut. 
Kalven har hög feber och är
väldigt matt. 
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för kalven. Någon sorts infektion har den och
det blir antibiotika. Hon rekommenderar också
att ge den en elektrolytlösning ifall den slutar
dricka självmant. I ladugården finns även en ko

som har ont i benet. Den är rejält svullen, vill
inte stödja på benet och har synbar smärta.

– Det här är ingenting som kom igår, säger
Matilda och går ut till bilen. Hon är lite för -
vånad över att djurägaren, som har rent och
fint och ger ett ambitiöst intryck, har så vag 
tids uppfattning om när djuren blivit sjuka. 

Kon undersöks så gott det går utan verkstol
och Matilda kan dra slutsatsen att någon infek-
tion tillstött i samband med klövverkning, eller
funnits där tidigare och blivit sämre efter att
klöven verkats. Lösningen heter antibiotika
även här.

Med en extra undersökning i Tjällmo ligger
Matilda efter i tidsschemat. Hon ringer till
”mastiten” och skjuter på det besöket eftersom
nästa samtal gäller en häst som ligger bättre till
geografiskt och får komma före. 

Ut på slingriga grusvägar igen. Telefonen
ringer hela tiden. En tax med diskbråck som
inte har kissat på hela dagen, en unghäst som är
kraftigt halt och dessutom har feber. En häst
som fastnat i ett vattenkar och enligt ägaren är
allvarligt skadad. Den bor i andra änden av
distriktet. 

Nu börjar det bli ganska pressat.
– Det är svårt att bedöma beskrivningar per

telefon om man inte känner djurägarna sedan
tidigare, säger Matilda. Hur illa skadad är häs-
ten som fastnat? Ringer man på jourtid är det
oftast allvarligt. Men jag har också märkt att
det som från början i ett samtal är ”blodet for-
sar” kan bli ”en enstaka droppe då och då”
under samtalets gång.

HÄSTEN ”PÅ VÄGEN” ska inte ta så lång tid. Det
handlar om en gammal sårskada som inte läker
bra. Matilda resonerar med paret som möter
upp på stallplanen. De förklarar att ägarinnan
själv inte är hemma ”men hon har behandlat
med det här”. En streptocillinspruta visas upp. 

– Jag tillhör anti-antibiotikagenerationen,
säger Matilda vänligt och avråder från att på
egen hand använda sådana läkemedel. 

MEN, SÅRET ÄR FULT och hon får återigen ta
fram antibiotika och injicera. Hästen chockar.
Det som skulle bli en enkel kontroll kräver nu
betydligt längre närvaro av Matilda. Det slutar
utan missöden, hästen repar sig ganska snabbt
men det har tagit extra tid och en hel del kraft
från Matilda. 

– Det här var otäckt. Jag vet att det kan
hända, men jag blev ändå ganska rädd. Skönt
att ägaren till stallet var så lugn och sansad,
säger hon med en suck. 
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”Kan du titta på den här
kon också?”. Nu börjar
tidsschemat bli pressat. 

I trakterna kring Tjällmo finns det många slingriga grusvägar att välja på. Kartan är
bästa hjälpmedlet.

SvT 11-10 final:Layout 1  10-08-30  16.53  Sida 8



KLOCKAN TICKAR och vikariens blodsocker
börjar sjunka under en nivå där omdömet defi-
nitivt kan påverkas. Matilda har kontinuerlig
kontakt med äldre, lediga, kolleger. Åsa Hilmers-
son beordrar henne att stanna och äta. En cam-
pingplats blir räddningen. Där finns kaffe och
smörgås. Pausen pågår i ungefär fem minuter.
Telefon igen. Nu den privata. ”Nej, jag kom-
mer inte hem i natt, gå ut med polarna du”. 

– Vi har inget sovutrymme på stationen utan
utgår hemifrån, förklarar hon och så är det full
gas igen.

NU SKA ÄNTLIGEN KON med mastit få sitt
besök. Det är en bra bit att köra och det är inte
lätt att hitta. Vi konstaterar att alla vägar ser
likadana ut och att alla går i en lång krok runt
en sjö. Under resans gång håller Matilda kon-
takten med ägarna till hästen som fastnat i
karet och förklarar att hon är på väg, men ska
kolla en ko på vägen. Om inte tillståndet hos
hästen snabbt skulle förvärras på något sätt för-
stås. Då måste de ringa igen. 

KON MED MASTIT behandlas snabbt. Mjölk -
prover och samtal med djurägaren som är erfa-
ren och van att behandla själv. Mer antibiotika.

– Nu är snart förrådet slut. Aldrig trodde jag
att det skulle gå åt så här mycket under en dag,
även om man försöker vara restriktiv, suckar
Matilda och noterar att även mobiltelefonen
börjar sjunga på sista versen. 

– Jag har fått ha en gammal avdankad tele-

fon, det finns ingen laddare i bilen till den här
modellen. 

Tröttheten börjar smyga sig på. Vi har fått
tips om en genväg till stora vägen av mjölkbon-
den. Efter 10–15 mil är det dags att börja leta
efter stället med den skadade hästen. 

Telefonen ringer och ett ”ååhhh va bra, då
hörs vi i morgon” hörs från en glad Matilda.
Taxen har kissat. 

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2010 9

Kon med mastit får äntligen
påhälsning. Djurägaren är 
erfaren och hjälpsam.

Besöket går snabbt och efter -
snacket klaras av på ett par
minuter. Matilda konstaterar
att förrådet av antibiotika
börjar sina.
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– Även om jag hade haft tid att ta in hunden
på stationen hade jag inte velat ge mig på att
kateterisera den. Jag uppmanade taxägaren att
åka till ett djursjukhus, men djurägaren avvak-
tade tydligen. 

DET SISTA BESÖKET för dagen blir det svåraste
och för första gången på hela dagen hörs en ten-
dens till irritation i Matildas röst. Väg be skriv -

 ningen är klockren – till en helt annan gård.
Efter tre, fyra samtal börjar vi fundera på 

om hästägaren själv vet var hon bor. Den lilla
grusvägen existerar inte (visar sig senare vara
asfaltväg) och i samhället där vi ska svänga av
vid skolan finns det fem hus som alla ser ut som
skolor. Till slut ber Matilda hästägaren att gå ut
till stora vägen och möta upp. 

Ägarna till den skadade hästen hade inte
överdrivit i telefonen. Hur olyckan gått till kan
man bara spekulera i. Stoet, som gick ensam i
en liten sandhage efter att ha haft fång, har
uppenbarligen fastnat i ramen till vattenkaret,
kastat sig runt med hela anordningen runt
hoven, gått omkull och fläkt sig. Ingen var
hemma när det hände. 

DET ÄR INTE LÄTT för Matilda att undersöka
hästen. I området kring knäleden är den så
svullen att Matilda inte kan känna någonting.
På ena frambenet har hästen fått cirka fem cen-
timeter djupa sticksår från de rostiga spikarna
på den europall karet stod på och hon har sår -
skador kring kotleden. Pulsen är hög och hon
vill inte röra sig.

– Det här är en svår situation, säger Matilda
när vi går till bilen för att hämta diverse nöd-
vändigt material. 

– Det är helt omöjligt att säga hur mycket
stoet har slitit sönder i bäckenet och bakbenet.
Det kan vara hur allvarligt som helst, men det
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Det sista fallet för dagen är
tungt. Bekymrade lyssnar
ägarna till Matilda när hon
talar om vad hon akut kan
göra för hästen. 

”Här har hästen fastnat”. Ägarna visar hur ramen på vattenkaret buktar ut. 
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kan också ”bara” vara muskelskador. Sticksåren
är fula och hon har så ont där bak att hon inte
visar särskilt mycket smärta fram. Att transpor-
tera hästen är inte att tänka på, kommenterar
Matilda.  

Hon ringer kollegan Lena Vestin och sedan
till Strömsholm. Efter att ha funderat, diskute-
rat med ägarna och kolleger förklarar Matilda
att hon av djurskyddsskäl måste ge smärtlind-
ring, men att det också medför en risk att stoet
belastar benet, eller lägger sig och inte kommer
upp. Hon förvarnar ägarna om att de kanske
måste vara beredda på att avliva hästen. 

Matilda ger antibiotika för sticksåren och nu
är förrådet slut. Det är även Matilda. Det bör-
jar bli mörkt ute och det är ganska långt ”hem”.
I samråd med ägaren till den halta hästen med
feber beslutar Matilda att den får vänta till
nästa dag.

DET ÄR TYST och öde i det lilla industriområde
där distriktsveterinärerna i Borensberg har sin
bas. 

– Det känns lite olustigt att vara här själv 
på natten, säger Matilda uppriktigt. Samtidigt
ringer telefonen. Den privata. 

– Det var mamma, hon kommer hit med
mat och håller mig sällskap. Skönt. 

Matilda fixar mjölkproverna och sedan sätter
hon sig med en lång suck framför datorn.
Klockan är 23.00.  ■
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”Vilken dag”, Matilda Nilsson fick verkligen 
bekänna färg den första helgjouren.

Klockan är 23.00. Först mjölkproverna och sedan datorn. 

Matilda Nilsson är 27 år. Hon började sin veterinärutbildning i Ungern. Efter två år
flyttade hon hem igen och gick om ett år för att hamna rätt i den svenska kursplanen.
När hon började sina studier var hon mest inriktad på smådjur och passade på att efter
årskurs fyra få mer inblick i smådjursveterinärens vardag genom att sommarjobba på
smådjursklinik som djursjuksköterska.

Hon är en äkta östgöte, kommer från Vikingstad där hon under sommaren bor med
sin pojkvän. 

– Jag hade tänkt göra mitt ex-jobb utomlands så jag sålde lägenheten i Uppsala. 
Jag och en kurskamrat hade tänkt vara med i ett projekt med får i Vietnamn, men det
startade fel termin så nu blir jag kvar i Uppsala.

Vad blir det nu för examensarbete?
– Jag har hoppat på ett pågående projekt som Ann-Marie Dalin håller i. Det handlar

om att se hur mycket närvaron av ston påverkar hingstarnas reproduktionsförmåga. 
I korta ordalag ska vi ska samla in feromoner från ston och mäta libido på hingstar. 

När du är klar, vad vill du göra då – distriktsveterinär kanske?
– Jag kan absolut tänka mig att jobba som dv här i Östergötland, åtminstone vika -

riera. Lite fundersam blev jag dock efter fredagen och tänkte ”att är det alltid så här 
då kommer jag inte orka”, men resten av helgen var inte alls så stressig. Jag kan inte
koppla av en sekund när jag har jour, bara går och väntar på att telefonen ska ringa,
men det är väl saker man lär sig med tiden. All bilkörning är negativ för mig och skapar
mycket stress, framför allt när jag inte hittar. 

– Rent veterinärmedicinskt upplever jag att glappet mellan teori och praktik är stort
när man kommer ut på de första fallen. Det är väldigt stor skillnad att läsa idisslarmedi-
cin på skolan och att jobba med korna i verkligheten. När det gäller smådjuren känns
det som om det gått för lång tid mellan studierna och arbetslivet. Jag är glad att jag 
jobbade på smådjursklinik förra sommaren. 

– Stödet som jag fick från Åsa och de andra som är ordinarie på stationen den här
första jourhelgen var ovärderligt. Speciellt det sista fallet på fredagen krävde en hel del
resonemang eftersom det inte fanns någon självklar åtgärd, säger Matilda. Hon tillägger
att även om hon erbjöd sig att komma tillbaka och avliva hästen om det blivit nödvändigt
hade hon nog efter den extremt tuffa dagen bett någon mer erfaren kollega om hjälp. 
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Författaren har genom ett omfat-
tande obduktionsarbete av svenska
slakthästar kartlagt förekomsten 
av perifer karies på hästtänderna.
Studien visar att perifer karies är
mer utbredd och förekommer i en
mer aggressiv form än vad som
beskrivs i litteraturen. Tänkbara
orsaker till utvecklingen diskuteras.

Artikeln är en svensk samman-
fattning av författarens original -
artikel, som publicerades i Equine
Veterinary Journal nummer 4 2010.

INLEDNING
Karies är en demineralisering av den
oorganiska tandmassan och en destruk-
tion av organiska komponenter genom
syror producerade av mikroorganismer

(1, 6). Inom hästtandvården var benäm-
ningen karies synonym med infundibu-
lar karies under decennier. Den formen
av karies drabbar endast tänderna i över-
käken där infundibulum finns (Figur 1
och 2). I underkäkens tänder saknas
infundibulum. Infundibulum är två
lodräta emaljinvaginationer fyllda med
cement som förekommer i käktänderna
i överkäken (2). Infundibular karies be -
nämns i litteraturen även infundibular
nekros eller central infundibular cemen-
tal hypoplasi. 

Perifer karies (PK) är en relativt nydo-
kumenterad form av karies och berörs
mycket sparsamt i litteraturen (3, 4, 5,
7, 12). Lidandet kallas även perifer
cement karies. PK är en form av karies
där det yttre cementlagret angrips av

kariesprocesser på molar- och premolar-
tänderna, både i underkäken och i över-
käken (Figur 3 och 4). Genom att det
ocklusala cementlagret blir tunnare eller
helt avlägsnas kan detta bidra till en
snabbare ocklusal slitning eller en ut -
veckling av diastemer (foderinpackning)
och periodontala besvär. När det peri -
fera cementet avlägsnas blir den sköra
emaljen utan skydd och mer benägen för
frakturer. PK drabbar främst de kaudala
kindtänderna.   

Syftet med denna studie är att kart-
lägga PK-formen av karies, som är mer
utbredd och förekommer i en mer
aggressiv form än vad som beskrivs i litte -
raturen.

MATERIAL OCH METOD 
Under perioden december 2003 till april
2005 undersöktes 510 hästar från två
slakterier i Västsverige. Besiktningen av ➤

❘❙❚ vetenskap

Perifer karies hos 510 svenska hästar 

ISTVÁN GERE, leg veterinär*
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FIGUR 1. 20-årig valack med klassisk infundibular karies på över -
käken höger och vänster sida. Infundibular (hålbildande) karies
drabbar enstaka käktänder i överkäken främst hos äldre hästar.
Främst M1-tanden (den äldsta) i tandraden drabbas, ofta symme t-
riskt, vilket tyder på att ärftlighet spelar en viss roll i etiologin.

FIGUR 2. Tredje gradens infundibular karies på M1-tanden (tanden 
i mitten). Infundibulum är två lodräta emaljinvaginationer fyllda med
cement som förekommer i käktänderna i överkäken. Det saknas in-
fundibulum i underkäkens tänder.

granskad artikel
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de levande djuren genomfördes innan
slakt. Alla djuren slaktades som nor-
malslakt utan anmärkningar på hull eller
tandstatus. Tand- och munhåleunder-

sökningen genomfördes efter slakt.
Munhålan skars upp och sköljdes med
rinnande vatten. Inspektionen genom-
fördes vid normalljus. I undersöknings -

protokollet registrerades alla synbara
patologiska avvikelser på tänderna, slem-
 hinnan och tungan.

De slaktade djurens medelålder var
12,6 år (0,5 –31 år). Av de 510 under-
sökta hästarna var 274 (54 %) varm -
blodiga travare, medan 236 (46 %) 
var av 23 olika raser (86 svenska halv-
blod, 58 nordsvenskar, 24 ponnyer och
68 hästar av 20 andra raser). Klassifice -
ringen av karies har i denna undersök-
ning gjorts enligt Honmas modifierade
klassificeringssystem (3, 8) (Tabell 1).

RESULTAT
Av de 510 undersökta hästarna var 31
hästar (6 %) drabbade av PK. De drab-
bade hästarnas genomsnittsålder var 8,1

➤
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FIGUR 3. Femårig varmblodstravare med perifer karies (PK) på alla
molartänderna medan premolartänderna nästan är helt opåver-
kade.

FIGUR 4. Första graden Klass 2-karies på underkäkständer. Yttre
cementlagret är helt borta men emalj och dentin är inte drabbade.
Eftersom de drabbade tänderna förlorar en del eller hela det peri-
fera cementet, försvinner en betydlig del av tuggytan. Detta gör
att den kvarvarande delen av tanden slits proportionellt snabbare.

Tabell 1. HONMAS MODIFIERADE KLASSIFICERINGSSYSTEM AV KARIES HOS HÄSTAR (3, 8).

Grad av karies Beskrivning  

Första graden Karies som bara drabbar cementet. Delad efter förändringens omfattning i: 
Klass 1 – små mörka ytliga prickar.
Klass 2 – omfattande destruktion och förlust av cement.

Andra graden Förändringarna omfattar utöver cement även angränsande emalj. 

Tredje graden Förändringarna omfattar utöver cement även emalj och dentin.

Fjärde graden Karies påverkar hela tandens struktur och funktion, predisponerande för 
apikal abscess eller tandfraktur. 

Femte graden Tanden är helt förstörd på grund av karies

Tabell 2. FÖRDELNINGEN AV TÄNDER DRABBADE AV PERIFER KARIES BLAND STUDIENS 510 UNDERSÖKTA HÄSTAR. PM = PREMOLAR, M = MOLAR.

PM2 PM3 PM4 M1 M2 M3

Överkäke hö + vä 1 grad 1 klass 4 1 14 14 1 14
1 grad 2 klass 0 3 5 35 56 43
2 grad 0 0 0 0 0 0
3 grad 0 0 0 0 0 0
4 grad 0 0 1 0 0 0

Underkäke hö + vä 1 grad 1 klass 1 0 8 18 7 8
1 grad 2 klass 0 2 6 26 48 48
2 grad 0 0 0 0 0 0
3 grad 0 0 0 0 0 0
4 grad 0 0 2 2 0 0

Sammanlagt 1–4 grad 5 6 36 95 112 113
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år, vilket är 4,5 år lägre än de övriga
undersökta hästarnas medelålder, 12,6
år. Den yngsta hästen var 18 månader
och hade karies på samtliga tolv pre -
molar- och mjölktänder (Figur 5). Den
äldsta hästen med PK var 15 år.

Antalet drabbade tänder per häst varie -
rar mellan 7–23, i genomsnitt 12,3.
Tabell 2 visar fördelningen av tänder
drabbade av PK. Av tabellen framgår att
av de 367 angripna tänderna var 320
molarer och endast 47 premolarer.
Tabellen visar också att de två tänderna

som sitter längst in i munhålan, M2 och
M3, var angripna hos i stort sett varje
häst (112 respektive 113 av 116 tänder).
I tabellen syns även att de mer allvarliga
formerna av karies finns på de mer
kaudalt liggande molartänderna än på
premolartänderna. På fram- och canin-
tänderna hittades det ingen PK.  

Av de 31 hästarna med PK fanns hos
tio hästar (30 %) även infundibular karies
(Figur 6). Förekomst av (klassisk) infun-
dibular karies hos hästar som inte var
drabbade av PK var lägre än 16 procent

(76/479). Antalet drabbade tänder med
infundibular karies hos hästar som drab-
bats av PK var 97 (9,7 tänder/häst). Mot -
svarande siffra hos hästar som inte var
drabbade av PK var 2,8. 

Av hästar drabbade av PK hittades
64,5 procent (20/31) med foderinpack-
ningar, medan 45,7 procent (218/479)
foderinpackningar hittades hos hästar
som inte var drabbade av PK. 

Genom att det yttre cementlagret för-
svinner bildas det diastemer (luckor)
mellan tänderna mycket lättare. I dessa

FIGUR 5. Tänder från den yngsta hästen, 1,5 år gammal, som hitta-
des med PK. Första graden Klass 1-karies på alla käktänderna.

FIGUR 6. Överkäkständer på en femårig travare drabbad av PK och
infundibular karies. I denna studie hittades tio hästar med båda
sortens karies. Det märkliga är att infundibular karies här förekom-
mer i en mer aggressiv form.

FIGUR 7. Tandfraktur är en relativt vanlig komplikation vid PK. När
drabbade tänder förlorat det yttre cementlagret blir den hårda,
sköra emaljen kvar utan sitt naturliga skydd och tandfrakturer kan
uppstå lättare.

FIGUR 8. Sår på gingivan i anslutning till karies på tänderna. Såren
har med stor sannolikhet orsakats av samma faktorer som orsa-
kade tandkaries. 
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➤ luckor kan foderpartiklar fastna som
genom tuggandet av fodret trycks allt
längre ner och orsakar irritation och in -
flammation.    

Fem tandfrakturer hittades hos 31
drabbade hästar (fyra över- och en under-
 käkstand). När cementlagret försvinner
blir den sköra emaljen oskyddad mot
yttre mekaniska påfrestningar. Vanlig
tandraspning, men även normalt tug-
gande kan orsaka tandfrakturer på dessa
tänder (Figur 7).     

Hos en häst hittades sår även på
gingivan i anslutning till kariesföränd-
ring på tänderna. De såren hade med
stor sannolikhet orsakats av samma fak-
torer som orsakade karies på den intill -
liggande tanden (mikroorganismer och
syror) (Figur 8).

Här bör noteras att fastklistrade
matrester hittades på PK-drabbade tän-
der (Figur 9 och 10). I de flesta fall
behövdes det rejäl borstning och skölj-
ning i flera omgångar för att få bort
matresterna. I alla de fall där foderrester
satt så hårt på tänderna kunde även 
karies förändringar ses. Liknande foder-
beläggningar hittades inte på opåverkade
tänder.

Man hittade inga betydande skillna-
der mellan könen. Av de 31 drabbade
djuren var 13 ston och 18 hingstar och
vallackar. Av undersökningen framgår att
av de 31 positiva fallen var 28 travhästar,
detta är ca tio procent av de undersökta

travhästarna (274 stycken). Hos reste-
rande 236 hästar (24 olika raser) hitta-
des tre positiva fall (ett svenskt halvblod,
en nordsvensk och en shetlandsponny)
vilket motsvarar drygt en procent. Här
bör påpekas att det svenska halvblodet
stod i ett travstall och fick samma foder
som travhästarna. Det finns inga mot-
svarande uppgifter om de andra två häs-
tarna.

DISKUSSION
Klassisk form av infundibular karies
drabbar bara enstaka tänder. Hos hästar
med PK drabbades i denna studie i
genomsnitt 12,3 tänder/häst. Kaudal pla  -
cering av drabbade tänder, särskilt de
med de allvarligare formerna av PK,
tyder på att den kaudala delen av mun-
hålan har en kariesframkallande miljö.

I denna undersökning hittade man
tio hästar med PK men som även hade
infundibular karies. Antalet drabbade
tänder med infundibular karies var 9,7
tänder/häst. Detta tyder på att det finns
skillnad mellan den formen och den
klassiska formen av infundibular karies. 

Studien visar att PK drabbar yngre
hästar. De undersökta hästarnas medel -
ålder var 12,7 år, medan genomsnitts -
åldern hos de drabbade av PK-hästarna
var 8,1 år. Denna observation påvisar ett
motsatsförhållande jämfört med den
klassiska infundibular kariesen, där före-
komsten ökar hos äldre hästar.

De fastklistrade foderresterna på an -
gripna tänder som hittades vid denna
studie kan betyda ett viktigt moment i
etiologin av PK. De fastsittande foder-
partiklarna kan vara en grund till bak -
teriebeläggningen (plack) och orsak till
PK, på samma sätt som är känt inom
humanmedicinen. 

Angående sjukdomens patologi är det
avgörande att hitta svar på frågan varför
foderpartiklarna fastnar på hästens tän-
der eller varför hästens tänder inte ren-
sats på ett naturligt och tillfredsställande
sätt. Svaret är med stor sannolikhet de
förändrade matvanorna som skett inom
utfodringen av hästar under senare år.
De får mindre cellulosarikt hö och mer
kraftfoder. En hel industri av hästfoder
har utvecklats utan att dess effekter på
djurens tänder har testats. Där finns även
hösilage som är ett helt nytt foder för
hästar. 

Hösilage problematiskt för häst
Hösilage började man använda som
foder till nötkreatur och det är en oer-
sättlig föda för mjölkkor idag. Dock har
hösilage som hästfoder jämte sina goda
egenskaper även negativa sådana.

Hösilaget har en sur kemisk effekt
och till skillnad från idisslare är denna
sura föda inte naturlig för hästen. Hos
idisslarna är den halvsmälta födan som
kommer upp från vommen sur, liksom
ensilaget. På så sätt har idisslartänder
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FIGUR 9. Underkäke på en femårig travare. Fastklistrat foder på
drabbade molartänder. Kariesförändringar följer på tänder och
delar av tänder där foderbeläggningar finns.

FIGUR 10. Underkäke efter sköljning. Första graden Klass 2-karies
på molartänderna med diastemer (hål mellan tänderna). Genom att
det yttre cementlagret blir tunnare kan luckor bildas mellan tän-
derna. Foderinpackningar är därför en vanlig komplikation till PK.

SvT 11-10 Kjell:Layout 1  10-08-29  09.09  Sida 16



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2010 17

dagligen kontakt med sura ämnen och
har kunnat utveckla en effektiv försvars-
mekanism mot dessa. Hästsaliv inne -
håller också vissa buffertämnen för att
reglera ph-värdet i munhålan. Den bildar
även en pellikel, en tunn film av saliva
komponenter på tandytan som skyddar
mot skadliga ämnen i maten, t ex syror
(12). Detta är förmodligen inte tillräck-
ligt effektivt hos hästar för att kunna ge
ett tillfredsställande skydd mot dagligt
intag av större mängder surt foder.

Hösilage har, särskilt om gräset skör-
dats i en tidig fas, en lägre fiber- och lig-
ninhalt än betesgräs och hö. Tuggandet
av föda räcker då inte för en tillräckligt
god tandrengöring. Hästens tänder är
anpassade till cellulosarikt gräs och hö. I
naturlig miljö tillbringar hästen ca 75–
80 procent av dagen, ca 17–18 timmar,
med att beta gräs och tugga sin föda.
Om hästen inte tuggar tillräckligt mycket
rengörs tänderna inte tillräckligt bra.  

Vissa kategorier av hästar, t ex trav-
hästar, får på bekostnad av grovfoder
stora mängder kraftfoder. Kraftfoder har
en låg fiberhalt som kräver mindre tug-
gande och som även har en lägre rengö -
ringseffekt på tänderna. Detta styrks av
det faktum att PK i denna studie i högre
grad diagnostiserats hos travhästar
(10,2 %) jämfört med andra raser
(1,3 %). Användandet av hösilage i större
omfattning började i de större travstal-
len där silage lättare kunde hanteras. I
etiologin till kariesangreppen har för-
modligen kombinationen av nämnda
faktorer en synergistisk effekt. 

Här bör nämnas två svenska studier
(10, 11) som publicerades 1988 respek-
tive 1990. I dessa undersöktes 335 häs-
tar och man hittade endast tre fall
(0,9 %) med karies (ingen uppgift om
vilken sorts karies det handlade om).
Hösilage började användas i större skala
för hästar efter det att studierna genom-
fördes. Detta stödjer hypotesen om nega-
tiv inverkan av hösilaget på hästtänder.

SLUTSATSER
Av de fakta som framkommit i förelig-
gande studie kan slutsatsen dras att PK
är en relativt ny och redan utbredd form
av karies hos hästar i Sverige. Vidare
pekar resultaten på att även den klassiska
formen av infundibular karies är mer

utbredd än vad som tidigare rapporte-
rats och att den förekommer i en mer
aggressiv form (drabbar flera tänder
samtidigt).

Genom det material som använts kan
inte ett säkert svar ges på frågan varför
denna negativa trend uppstått. Det krävs
fortsatt forskning i ämnet för att förstå
sjukdomens etiologi, för att kunna
behandla eller förebygga problemet så
att karies inte blir ett lika utbrett pro-
blem hos hästar som inom humanmedi-
cinen.

SUMMARY
Peripheral dental caries in 510
Swedish horses
Peripheral caries (PC) of equine teeth 
is a poorly described disorder that can
cause serious clinical problems if it pro-
gresses. To assess the prevalence, sites
and severity of PC in a population of
Swedish horses were studied. A post
mortem study of 510 equine skulls was
performed in two Swedish equine abat-
toirs.

PC only affected the cheek teeth
(CT) and was present in 6.1 % (31/510)
of skulls. It affected mainly the peri -
pheral cementum, and 87 % of PC in the
29 affected mature horses occurred in
the three caudal CT. Concurrent infun-
dibular caries involving most maxillary
CT (mean 9.7/skull) was present in 
32 % of skulls affected with PC. Trotting
horses (mean age 8.1 years) believed to
be on a high concentrate and silage diet
were preferentially affected with PC in
this population. Feed was usually tightly
adherent to the PC lesions and this fea-
ture may have promoted the progression
of the disease. Significantly increased
levels of diastemata were present in PC-
affected horses, and periodontal disease
was present in areas adjacent to some PC
lesions.

PC is a relatively common disorder of
horses under certain management con-
ditions that can progress to cause serious
dental disorders, especially if concur-
rent, widespread infundibular caries is
present. Equine clinicians should be
aware of this significant dental disorder
and research into its aetiopathogenesis,
possible prevention and treatment are
required.
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Multiresistenta tarmbakterier med
produktion av betalaktamaser med
extenderat spektrum (ESBL) är idag
ett reellt hot för den enskilde patien-
ten och ett folkhälsoproblem i var-
dande. I denna rapport beskrivs
Sveriges hittills största utbrott på
humansidan med en multiresistent
Klebisella pneumoniae-stam pro -
ducerande ESBL av CTX-M-typ.
Utbrottet varade i tre år, drabbade
ca 300 patienter, kostade åtskilliga
miljoner och medförde förändringar
i smittskyddslagen. Trots att det
rörde sig om en människoepidemi
finns det lärdomar att ta del av
även för veterinärmedicinen.

INLEDNING
Under senare år har det blivit allt van -
ligare med multiresistenta tarmbakterier
bland svenska patienter. Flertalet av
stammarna bär på betalaktamaser med
extenderat spektrum (ESBL). Dessa
enzymer hydrolyserar penicilliner, cefalo-
sporiner samt monobaktamer, dvs några
av humanmedicinens viktigaste preparat,
och känns igen genom att de inhiberas
av betalaktamashämmare som klavulan-
syra (Figur 1).

CTX-M är den vanligaste ESBL-
typen och CTX-M-15 är en av de mest
expansiva (3). Enzymen har spridit sig
globalt på kort tid, varför man brukar tala
om en CTX-M-pandemi (2). ESBLer är
lokaliserade på plasmider som ofta bär
på ett flertal antibiotikaresistens gener.
Plasmider kan föröka sig oberoende av
bakteriens celldelning och överföras

mellan olika arter. ESBL-producerande
tarmbakterier utgör därmed inte bara ett
betydande behandlingsproblem utan
också en vårdhygienisk utmaning. Rap -
por ter om utbrott på sjukhus och i sam-
hället förekommer ständigt, men Skan di -
navien har varit relativt förskonat (1, 6). 

I denna rapport beskrivs Sveriges hit-
tills största utbrott med ESBL-produce-
rande Klebsiella pneumoniae och en del

av de erfarenheter man drog under den
ca treåriga period som utbrottet varade.
Trots att det rörde sig om en human epi-
demi, finns det lärdomar att ta del av
även för den veterinärmedicinska sidan.

DEN FÖRSTA FASEN
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges
största sjukhus. Det har 1100 sängplatser
och 8 000 anställda. Ca 52 000 inlägg- ➤

❘❙❚ vetenskap

ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae
– erfarenheter från utbrott i Uppsala

ÅSA MELHUS, överläkare, docent*

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2010 19

FIGUR 1. En typ av ESBL-test, där den mittersta lappen innehåller amoxicillin och klavulan-
syra och medför att zonerna ändras kring de övre cefalosporinlapparna vid positivt test.
Nedre lappen innehåller cefoxitin, ett cefamycin som ESBLer är känsliga för.  
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ningar och runt 650 000 mottagnings-
besök görs årligen. Före 2005 diagnosti-
serades 15–20 ESBL-producerande iso-
lat varje år. 

Sommaren 2005 noterades en plötslig
ökning av antalet multiresistenta K
pneu moniae-isolat från olika avdelningar
på sjukhuset. Isolaten härstammade
huvudsakligen från urinodlingar och var
endast känsliga för karbapenemer och
vissa aminoglykosider. Då det inte
kunde noteras någon uppenbar kopp-
ling mellan olika patienter i tid eller rum
och antalet fall verkade gå ner av sig
självt under oktober valdes ett expekte-
rande förhållningssätt. Fallen fortsatte
dock att trilla in, och vid årsslutet var
mer än 60 fall konstaterade (Figur 2).
Vid genomgång av laboratoriedata åter-
fanns indexfallet, en utlandsvårdad 
patient med svår hudsjukdom och växt i
sårodling av meticillinresistent Staphylo -
coccus aureus (MRSA) samt utbrotts -
stammen. Patienten hade vårdats i decem-
ber 2004 och under nästan ett halvår
hade stammen tyst spridit sig innan den
manifesterade sig i kliniska fall. Fortsatt
utredning visade att det rörde sig om ett
monoklonalt utbrott och att utbrotts -
stammen bar på CTX-M-15 (4). Vi för-
stod att läget var allvarligt, men frågan
var hur allvarligt.

INTERVENTIONSFASEN
Det första steget var nu att informera
personal, patienter, besökare, regionens
sjukhus samt massmedia. Läkarna svarade
prompt på det nya läget genom att för-
skriva alltmer karbapenemer, vilket
snabbt ledde till en ökning av läkeme-
delskostnaderna med miljontals kronor.
Än värre var att utbrottsstammen visade
tecken på att kunna utveckla resistens
mot alla aktuella antibiotika, inklusive
licenspreparat. Med hjälp av Strama
(strategigruppen för rationell antibioti-
kaanvändning och minskad antibiotika-
resistens) utvecklades därför en ny anti-
biotikapolicy för hela sjukhuset. Policyn
gick ut på att minska användningen av
cefalosporiner, trimetoprim-sulfa och
kinoloner och öka förskrivningen av
penicilliner. Empirisk behandling und-
veks och inga bredspektrumantibiotika
fick sättas in utan kontakt med infek-
tionskonsult. 

Att minska selektionstrycket i en
utbrottssituation räcker emellertid inte.
Även smittspridningen måste hejdas. En
fall-kontrollstudie för att identifiera risk-
 faktorer initierades och miljöodlingar
togs. Miljön visade sig inte vara något
större smittproblem. Fynd gjordes
endast inne på en toalett och på en tele-
fon som en patient använt direkt efter
ett toalettbesök. Riskfaktorerna var desto
fler och inkluderade bland annat diarré,
sondmatning, endoskopi, urinkatetrar
och omläggningskrävande sår (5). I stort
sett alla antibiotika selekterade dessutom
för stammen (5). Man kan säga att vi
matade eller inympade patienterna med
utbrottsstammen, som vi sedan gav ökat
utrymme genom antibiotikaselektion.

Som en konsekvens av studieresultaten
förändrades handläggningen av patien -
terna. Bärare eller infekterade med ut -
brottsstammen prioriterades för enkel-
rum med egen toalett. Inga bufféer för
vare sig patienter eller personal tilläts.
Undersökningar och behandlingar skedde
helst inne på rummen och alla (perso-
nal, patient, besökare) skulle följa de
basala hygienrutinerna. Spritflaskor häng-
des upp på sängar, toaletter i korridorer
m m för att vara lättillgängliga, och på -
minnande lappar om handsprintningen
lades på matbrickor och sattes upp på
lämpliga dörrar och väggar (Figur 3).

Spritkonsumtionen på avdelningar följ-
des sedan genom att notera handsprit -
beställningarna, men de låg i underkant
trots ständiga påminnelser. Först när
sjukhusledningen gick ut och proklame-
rade att det i det närmaste var tjänstefel
att inte sprita sig före och efter patient-
kontakt steg användningen till nästan
det tredubbla. 

Ett annat problem var klädseln. Näst
efter händerna, brukar textilier vara den
vanligaste smittvehikeln inom den slutna
humanvården. Gramnegativa bakterier
har genom sin komplicerade cellväggs -
uppbyggnad svårt att överleva längre
tider i torra miljöer men textilier, plast-
förkläden, plasthandskar och liknande
material är ett undantag. Trots att ut -
brottsstammen visades kunna överleva
mer än en månad på dessa material, var
följsamheten till klädesreglerna bland
personalen undermålig. Speciellt läkarna
hade svårt för att överge sina långa rock-
ärmar, som släpade i både det ena och
det andra vid patientkontakt. Sjukhus -
ledningen löste det genom att sluta
beställa hem läkarrockar. Läkarnas följ-
samhet ökade då från ca 75 procent till
90 procent, att jämföra med övrig per-
sonals följsamhet på över 95 procent.  

Sommaren 2006 satte epidemin ny
fart, och detta blev något av en vänd-
punkt (7). Ovan personal samt ständig

➤
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FIGUR 2. Den epidemiologiska kurvan under utbrottets drygt första år. Notera att antalet
fall ökade under somrarna.
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brist på platser med medföljande över-
beläggningar och omflyttningar krävde
sin tribut i form av en kontinuerlig leve-
rans av nya infektionsfall. Enkelrummen
räckte inte till och patienterna var på
flera sätt hårt drabbade. En patient sökte
t ex med en Escherichia coli-sepsis.
Direkt efter avslutad kur inkom han i 
en ny sepsis och urinretention. I blod
och urin växte utbrottsstammen. Efter
14 dagar med ertapenem och en urin -
kateter fick patienten bara två veckor att
återhämta sig på innan bakterien slog 
till igen. Denna sepsis behandlades med
mero penem och gentamicin i åtta dagar
följt av ertapenem i ytterligare sex dagar.
Denna gång var resultatet gott, men hur
många äldre patienter klarar tre sepsis -
episoder på mindre tid än två månader? 

Den 18 september 2006 fattade smitt-
 skyddsläkaren beslut om att fynd av ut -
brottsstammen skulle vara anmälnings-
och smittspårningspliktiga i Uppsala län.
Det fattades också beslut om att alla
patienter som lades in eller skrevs ut från
sjukhuset skulle screenas. En ny scree-
ningmetod sattes upp under en helg,
och provskörden landade på omkring 
2 500 prover/vecka. Med denna åtgärd
började bilden klarna: smittspridningen
skedde på vissa avdelningar i två olika
byggnader. Det noterades också att det
räckte med att koncentrera sig på tarm-
bärarskap. 

SLUTFASEN
Nu följde omplaceringar av riskavdel-
ningar, ombyggnation av vissa mottag-
ningar och byten av vanliga handtag till
sådana som inte behöver beröras av hän-
der. Hygienronder utfördes på alla drab-
bade avdelningar och så fort ett nytt fall
dök upp. Undervisning i basala hygien-
rutiner blev obligatorisk för all ny perso-
nal, inklusive städpersonalen. Städ -
ningen av toaletter ökade till två gånger
dagligen alla dagar i veckan, och antalet
omflyttningar och överbeläggningar
mini merades. 

Först på våren 2008 verkade sjuk -
huset ha få bukt med utbrottet, som totalt
drabbade ca 300 patienter. Kostnaden
blev ca 20–30 miljoner/år samt minst två
liv på grund av inadekvat behandling.
Utbrottet medförde dessutom en för-
ändring av smittskyddslagen. Den 2 feb -

ruari 2007 beslutade Socialstyrelsen att
Enterobacteriaceae med ESBL-produk-
tion skulle smittskyddsanmälas av alla
mikrobiologiska laboratorier i Sverige.

VAD HAR VI LÄRT OSS? 
Lärdomarna av utbrottet är flera. Att
expektera först och agera sedan kostar
betydligt mer än att agera först och
expektera sedan vid fynd av ESBL-
producerande bakterier. Vidare tydlig-
gjordes att tarmen är en magnifik källa 
för multiresistenta bakterier. Därför ska
alla diarréer betraktas som smittsamma
oberoende av genes. Det framkom att
ESBL-producerande bakterier inte en -
bart sprids av personal, liksom att bärar-
skap av ESBL-producerande bakterier är
långvarigt och att antibiotikabehandling
ökar risken för kolonisation av ESBL-
producerande bakterier. Erfarenheterna
visade att en semesterresa utomlands
kan räcka för att man ska bli bärare av
ESBL-producerande bakterier (8). Slut -
ligen framkom att gamla molekylärbio-
lo giska metoder som t ex pulsfältsgel -
elektrofores inte är tillräckliga för att
följa ett utbrott med ESBL-producerande
bakterier.

Så här i efterhand har vi ställt oss frå-
gan vilken åtgärd som var mest effektiv
för att kontrollera utbrottet. Svaren ten-

derar att vara beroende av vem man frå-
gar. Infektionsläkarna svarar gärna att den
ändrade antibiotikapolicyn hade mest
effekt. Vårdhygienikerna håller på den
förbättrade handhygienen och ökningen
av antalet toaletter. De kliniska mikro -
biologerna trycker på screeningen, efter-
som den identifierade aktuell smitt sprid-
 ning/smitthärdarna. Det verkliga svaret
är nog en kombination av alla insatser,
tillsammans med en sjukhusledning som
förstod vilka risker spridningsbenägna,
multiresistenta bakterier kan innebära
(Figur 3).  
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FIGUR 3. Ett exempel på de klisterlappar som sattes upp för att öka desinfektionen av
händer bland personal, patienter och besökare.
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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om det första fallet av

MRSA hos gris i Sverige. Epizteln är ett samarbete

mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket och är i det här

numret sammanställd av Elisabeth Sjöberg, SVA i samråd med Linda Svensson,

Jordbruksverket.

MRSA PÅVISAD HOS GRIS I SVERIGE
För första gången har meticillinresistent
Staphylococcus aureus (MRSA) konstaterats i ett
prov från gris i Sverige. Fyndet gjordes i en rik-
tad undersökning där trynsvabbprover togs
från grisar på slakteri. Prover togs från fem
slaktsvin ur var och en av 191 besättningar. Ett
av proverna var positivt. Isolatet tillhör den
stordjursassocierade typen av MRSA som kallas
CC398. Studien genomfördes anonymt och
det är således inte känt från vilken besättning
den positiva grisen kommer. Det har tidigare
gjorts två undersökningar avseende MRSA hos
grisar i Sverige utan att bakterien har påvisats. I
en EU-övergripande studie 2008 undersöktes
miljöprover (damm) från 202 svenska svin -
besättningar, och 2006–2007 undersöktes tryn-
 svabbprover från 500 grisar i 100 slaktsvinsbe-
sättningar.

MRSA anmälningspliktig sjukdom 
sedan 2008
MRSA är resistent mot betalaktamantibiotika,
dit penicilliner och cefalosporiner hör. Bak -
terien är sedan länge känd som orsak till sjuk-
husspridda infektioner hos människor, men
diagnostiseras nu oftare hos personer utan kon-
takt med sjukvården. Sedan 2000-talets första
år har bakterien rapporterats i ökande antal
även från djur. I Nederländerna upptäcktes
2004 att MRSA var vanlig hos grisar och hos

människor i kontakt med grisar. Det var MRSA
CC398 som dominerade och visade sig vara
vitt spridd bland grisar i flera europeiska länder
och även utanför Europa. MRSA CC398 finns
också hos andra lantbruksdjur som kalvar, 
slaktkycklingar och mjölkkor. Sedan 2008 är
MRSA hos djur anmälningspliktig till Jord -
bruks verket och till länsstyrelse. Påvisande av

För första gången har MRSA konstaterats i ett prov från gris i Sverige. Fyndet 
gjordes i en riktad undersökning där trynsvabbprover togs från grisar på slakteri.
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MRSA hos människor är anmälningspliktigt
till Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkare
och ska föranleda smittspårning.

I Sverige påvisades MRSA för första gången
hos djur 2006. Hittills (juli 2010) har bakterien
isolerats från 16 hundar, tre katter, 15 hästar
och i ett prov från grisar. Alla fall hos hundar
och katter och de flesta fall hos hästar har varit
associerade med sårinfektion.

Livdjurshandel och användning 
av antibiotika
MRSA är inte ett hälsoproblem för grisarna.
Den oönskade konsekvensen är att grisar blir
reservoar för MRSA som kan föras över till
människor. MRSA CC398 är inte en domine-
rande variant hos människor, men hög andel
bärare av denna typ bland personer i kontakt
med grisar skulle ändå kunna bli ett patient -
säkerhetsproblem som belastar sjukvården.
Betydelsefulla riskfaktorer för att MRSA

CC398 ska introduceras och persistera hos 
grisar är livdjurshandel och användningen av
antibiotika.

Resultaten i den EU-övergripande studien
2008 visade att risken för MRSA var större i
länder med stor införsel av livdjur från andra
länder. Eftersom livdjurshandel är den vanligaste
spridningsvägen är det viktigt att vara försiktig
med inköp av djur. Att köpa djur utomlands är
mycket riskabelt eftersom MRSA är frekvent
förekommande bland grisar i en del andra län-
der. Betydelsefullt är också goda smittskydds -
rutiner i alla besättningar. De som sköter och
har direktkontakt med grisarna ska tvätta och
desinficera händerna före och efter kontakten
med djuren. Detta gäller även besökare, inklu-
sive veterinärer. Ansvarsfull användning av
antibiotika är också viktigt för att hindra selek-
tion av resistenta bakterier.

Läs mer om MRSA på SVAs webbplats
www.sva.se.  ■

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

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

Internationella flygveteri -
närer inrättas

❘❙❚ Det Londonbaserade företaget Animal
Airways meddelade i juli att de är först i
världen att starta en internationell flyg -
veterinäravdelning.

Animal Airways erbjuder djurägare som
flyger internationellt med sina sällskaps-
djur full service för transporten. Företaget
bokar lämpligt flygbolag, ser till att djuret
har alla tillstånd och nödvändiga behand-

lingar klara och ansvarar sedan för de
praktiska arrangemangen, från dörr till
dörr. Man har nu inrättat en flygveterinär -
avdelning, där veterinärer från alla konti-
nenter ingår och som ska kunna lösa de
veterinärmedicinska problem som uppstår
inför en flygresa med djur. Rådgivningen
är öppen dygnet runt alla dagar i veckan
och veterinärerna ska ha kunskap inte
bara om det egna landets förutsättningar
och lagar utan kunna svara på globala 
resefrågor. Såväl långsiktigt planerings -
arbete som akut hjälp via telefon erbjuds.

Animal Airways söker idag samarbete
med etablerade veterinärinstitut i olika

länder. Mer information finns på www.ani-
malairways.com.  ■

Agronom ny vd för Agria
Djurförsäkring

❘❙❚ Birger Lövgren har anställts som ny 
vd för Agria, meddelade djurförsäkrings-
bolaget i början av juli. Han efterträder
Henrietta Hansson som den 1 september
började som vd för Länsförsäkringar 
Kristianstad. Birger Lövgren är född 1961,
är utbildad agronom och kommer närmast
från en tjänst som vd för Länsförsäkringar
Gävleborg.

– Väldigt många har sökt jobbet som 
vd för Agria. Många intressanta kandida-
ter har funnits internt men också många
utanför vår grupp har sökt. Av alla 
sökande har Birger Lövgren blivit vårt val,
helt enkelt därför att han bäst svarar på 
de höga krav vi ställt, säger Ann Sommer,
Agrias styrelseordförande.

– Djur har alltid haft en central plats 
hos människan. Vi klarar oss inte utan
dem, vi blir inte hela människor utan dem. 
Därför är jag så glad att få möjlighet att
nu arbeta i den absoluta framkanten av
Agrias utveckling i djur- och människo-
samhället, både i Sverige och i andra 
länder, kommenterar Birger Lövgren.  ■

❘ ❙❚ noterat

www.drbaddaky.com

Dr. Baddakys skandinaviska
allergiprogram
Vår kompetens – din trygghet
Använder HESKA Allercept – den enda test som utnyttjar  
Fc mastcells receptorn med dess mycket höga specificitet.

Veterinära dermatologer med specialistutbildning 
kommenterar resultaten och kan rådfrågas.
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En åttaårig schäfertik blev halt på vänster fram-
ben efter att ha fastnat med tassen två veckor
innan veterinärbesöket. Fallet är tolkat av Tove
Hjorth, universitetsadjunkt vid Institutionen för
Kliniska Vetenskaper, Bilddiagnostik, SLU. 

Schäfer, tik, åtta år
ANAMNES: Hunden blev halt på vänster framben
efter att ha fastnat med tassen två veckor innan besö-
ket. Hältan har successivt försämrats och sista två
dagarna har hunden inte belastat benet alls. I övrigt
är hunden pigg, har god aptit men dricker kanske
något mer än vanligt.

STATUS: Temperatur 39,2°C. Hjärt- och lungauskul-
tation är utan anmärkning. Flertal juvertumörer på
båda sidor varav en i kaudala delen på vänster sida är
sprucken och infekterad. Blockhalt på vänster fram-

ben, muskelatrofisk över framför allt triceps- och
supraspinatusområdet. Breddad och svullen över
armbågen vänster fram, ömmar kraftigt vid extension
och flexion av armbågsleden.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Mediolateral (ML) (Figur
1) och kraniokaudal (KrKd) (Figur 2) projektion togs
av hundens vänstra armbågsled. Hur tolkar du bil-
derna?
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

FIGUR 1. Mediolateral (ML) projektion av vänster armbågs-
led hos en åttaårig, blockhalt schäfertik.

FIGUR 2. Kraniokaudal (KrKd) projektion av vänster
armbågsled hos en åttaårig, blockhalt schäfertik.

SVAR SE SIDAN 56

NSAID debatterat på FEI-
konferens

❘❙❚ FEI, det internationella hästsportförbun-
det, höll den 16–17 augusti en internatio-
nell konferens i Schweiz om användandet

av NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflamma-
tory Drugs) i hästtävlingar. Fenylbutazon
och flunixin är två av de mest använda
NSAID-substanserna inom hästmedicinen.
Anledningen till konferensen var att före-
trädare för främst USA och Kanada vill till-
låta NSAID i tävlingssammanhang, något
som idag är förbjudet. Frågan ska tas upp
till omröstning på FEIs generalförsamling
den 1–6 november.

Motståndare till förslaget att tillåta
NSAID i tävlingssammanhang är ett antal
europeiska länder, företrädda av Peter 
Kallings från Sverige och Christian Paillot
från Frankrike. Peter Kallings framhöll
bland annat att NSAID-behandling av täv-
lande hästar gör att hästen kan anstränga
sig trots en muskuloskeletal skada. Detta
utsätter hästen för stora risker att förvärra
skadan och för onödigt lidande.  ■

❘ ❙❚ noterat
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För femte året genomfördes en
Stenhammardag på det kungliga
godset i Södermanland, som ett
samarbete mellan kung Carl XVI
Gustaf och SLU. Årets tema var djur -
omsorg för en hållbar utveckling.

Stenhammars gård i Södermanland,
strax utanför Flen, har blivit en årig
träffpunkt för forskare och branschföre-
trädare inom lantbrukssektorn. Efter en

donation i början av 1900-talet blev
svenska staten ägare till egendomen.
Den arrenderas sedan 1965 av kung
Carl XVI Gustaf som 2006 startade ett
långsiktigt forskningssamarbete med
SLU kring köttdjursproduktion och
biologisk mångfald. Kungen och SLU
har de senaste fem åren tillsammans
arrangerat en Stenhammardag, där
inbjudna gäster träffas under lättsamma
former för kunskapsutbyte på ett givet
ämne.

Årets Stenhammardag ägde rum den

7 juni och temat var ”Djuromsorg för en
hållbar utveckling”. Bland de rekord-
många besökarna, 150 personer, fanns
ett stort antal djuromsorgsexperter från
såväl SLU som myndigheter, organisa-
tioner och näringslivet. På plats fanns
även ett 30-tal nyutexaminerade lant-
mästare från SLU i Alnarp som fått
särskild inbjudan via sin kurskamrat
prins Carl Philip.

MEDIAS ROLL
I sitt inledningsanförande underströk

Djuromsorg på årets Stenhammardag

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Rekordmånga personer deltog i Stenhammardagen, bland andra ett 30-tal nyutexaminerade lantmästare från SLU i Alnarp som fått
särskild inbjudan via sin kurskamrat prins Carl Philip.
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kungen vikten av en god djurhantering
för konsumenternas förtroende för den
svenska djurhållningen. 

– Det är tråkigt att höra rapporter om
vanvård av djur i media, producenterna
måste våga tala med varandra och på -
peka missförhållanden innan situatio -
nen gått för långt, sade kungen.

Christina Jutterström, tidigare chef
för Sveriges Television, gick mer i detalj
in i medias roll för bevakning av djur -
omsorg och djurskydd. Hon påminde
om att Astrid Lindgren fick en egen
djurskyddslag 1988 genom sina medie -
utspel. Den mer aktuella grisskandalen 
i slutet av förra året var ett annat exem-
pel som Jutterström använde. Drevet 
är obarm härtigt men en av journalisti-
kens viktigaste uppgifter är att avslöja
missför hållanden och makthavare som
inte sköter sig, poängterade hon. Även 
me dierna måste dock ständigt granskas,
tryckfriheten är ingen obegränsad rättig-
het, påpekade den tidigare TV-chefen.

HÄRPRODUCERAD MJÖLK
Lennart Bengtsson, vd för Wapnö AB i
Halland, berättade hur företaget aktivt
arbetar med djuromsorg för de 1 200
mjölk kor som finns på gården. Förutom
egen produktion av mejeriprodukter 

tar Wapnö emot cirka 50 000 besökare
varje år.

– Vi tycker det är bra när stadsbor
besöker oss och får ta del av gårdens
omsorg om djuren, sade Bengtsson. Vi
har valt att kalla våra produkter ”härpro-
ducerade” i stället för ”närproducerade”.

Djuren i transport och slakt belystes

av Åke Rutegård från Kött- och chark -
företagen. Han oroades över nerlägg-
ningen av stora slakterier i Sverige, efter-
som få slakterier innebär längre trans-
porter.

– Det börjar bli svårt att följa regeln
om maximalt åtta timmars transporttid
för slaktdjur inom landet, framhöll han.
En liten ljusning är att antalet småslak-
terier ökar tack vare statliga subventio-
ner av veterinärbesiktningsavgifterna,
påpekade Rutegård. 

DJUR SKA HA DET BRA
Dagen fortsatte med en exkursion i
Stenhammars beteshagar, där både växter
och djur kommenterades av deltagarna.
Till rundvandringen hade jordbruksmi-
nister Eskil Erlandsson anslutit sig, och
han höll ett kortare anförande i gröns-
kan. Erlandsson framhöll sin grundfilo-
sofi att djur ska ha det bra, och hävdade
att 99 procent av landets bönder reso -
nerar likadant. Det är roligare att jobba
med djur som har det bra, och mer lön-
samt också, sade ministern. Dock tycker
han att dagens djurskyddslag är föråld-
rad, vilket är orsaken till den pågående
utredningen om en ny lag.

– Min vilja är att en ny djurskyddslag
kan ta ett större helhetsgrepp än den
nuvarande lagen, sade Eskil Erlandsson.
Bland annat ska den mer än tidigare

Även medierna måste ständigt granskas, tryckfriheten är ingen obegränsad rättighet, 
påpekade Christina Jutterström.

Djur ska ha det bra, var jordbruksministerns budskap till Stenhammardagens besökare.
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inkludera våra sällskapsdjur och den ska
innehålla tydliga parametrar hur vi
mäter djurens välfärd.

RESPEKT FÖR DET ENSKILDA 
DJURET
I en stenrösbacke ordnades en diskus-
sionsstund, där både företrädare för
länsveterinärerna och SVF kom till tals.
Såväl kungen som prins Carl Philip lyss-
nade uppmärksamt på inläggen. Avslut -

ningsvis gav Helena Röcklinsberg, teo-
log från Lunds Universitet men på väg
till SLU, några etiska aspekter på relatio-
nen djur–människa.

Djuromsorg är vad vi utsätter djuren
för men djurvälfärd är vad djuren upp -
lever, förtydligade hon. Extrem djur -
omsorg kan vara lika lönsam som kon-
ventionell djuruppfödning, framhöll
hon vidare. Det är skötarens kompetens
som är avgörande för om djurhållningen

fungerar, inte vilket system man använ-
der. En djurskötare måste vara uppmärk-
sam och vaken på vad han eller hon ser.
Skötaren måste också ha respekt för 
det enskilda djuret och ha en vilja till
förbättringar för att verksamheten ska 
fungera bra. Helena Röcklinsbergs sam-
manfattning blev en passande avslutning
på dagen, i en besättning vars ägare ver-
kade uppfylla alla hennes kriterier på
god djuromsorg.  ■

➤
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I en stenrösbacke ordnades en diskussionsstund, där såväl kungen som prinsen lyssnade uppmärksamt på inläggen. Helena Röcklinsberg
talar om skötarens betydelse för djurens välfärd.

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

 

I Sorbact gel 

Sorbact gel

Finns att köpa hos din grossist!
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Inom veterinärmedicinen börjar
multiresistenta ”bokstavsbakterier”
bli ett vårdrelaterat problem, fram-
för allt hos hund och häst. Liksom
inom humanmedicinen behöver
effektiva vårdhygienrutiner införas
och förstärkas i den kliniska verk-
samheten.

Svenska veterinärer är generellt väl sko-
lade i smittskydd, men tiderna förändras
och i nuläget behövs en uppdatering av
vilket smittskyddstänkande som krävs
inom svensk veterinärmedicin. Vård hy -
gienrutiner är rutiner som ska förhindra
att en smitta sprids mellan patienter 
och mellan patienter och personal på
djur kliniker och djursjukhus. Redan
idag föres krivs sådana rutiner av arbets -
miljölagen, som tydliggör vilka skyldig-
heter arbetsgivaren och arbetstagaren
har för att minimera risken för mikro -
biell smitta (1).

Effektiva vårdhygienrutiner är troli-
gen det bästa sättet att förhindra sprid-
ningen av ”bokstavsbakterier”, dvs bak-
terier med särskilda resistenskaraktäristika
som oftast skrivs som akronymer. Dessa
är relativt nytillkomna i den veterinär-
medicinska vokabulären. De är ofta
multiresistenta och kan orsaka svårbe-
handlade infektioner hos både männi-
skor och djur.

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER
HOS MÄNNISKOR
Vårdrelaterade infektioner är ett be -
grepp som frekvent diskuteras inom
humanmedicinen. Där utvecklas dess -

utom olika system för att få reda på hur
vanligt problemet är. Varje år gör
Sveriges Kommuner och Landsting en
punktprevalensundersökning där fre-
kvensen vårdrelaterade infektioner upp-
skattas i Sverige. Ungefär var tionde
patient i svensk humanvård drabbas av
en smitta från vården, t ex infektioner 
i operationssår, lunginflammation och
blodförgiftning. Förutom lidandet för
patienten är kostnaden för samhället
stor. Problemet blir än allvarligare då
den vårdrelaterade infektionen orsakas

av ”bokstavsbakterier”. Tarmbakterier
som producerar betalaktamas med ut -
vidgat spektrum (ESBL) och meticillin-
resistent Staphylococcus aureus (MRSA)
är några exempel på sådana bakterier.
Tyvärr ökar förekomsten av dessa bakte-
rier i samhället vilket betyder att flera
patienter kommer att bära med sig dem
när de kommer in på sjukhuset (3).
Vårdhygienrutinerna är då det viktigaste
instrumentet för att undvika att någon
annan patient eller någon i personalen
smittas.

Vårdhygien – en allt viktigare del
av smittskyddet i Sverige

ULRIKA GRÖNLUND ANDERSSON, leg veterinär, VMD*

Vårdhygienrutiner är rutiner som ska förhindra att en smitta sprids mellan patienter och
mellan patienter och personal på djurkliniker och djursjukhus.

SvT 11-10 Kjell:Layout 1  10-08-29  09.10  Sida 30



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2010 31

➤

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER
HOS DJUR
Alla djurkliniker och djursjukhus har sin
egen bakterieflora och det finns en risk
att den överförs till patienterna. Pro ble -
met är att vi inte vet med vad eller med
vilken frekvens vi smittar våra patienter.
Alla postoperativa sårinfektioner borde
provtas, inte för att patienter behöver
antibiotika utan för att kliniken eller
sjukhuset ska få en idé om vilka bakterier
man sprider. Det kunde ske genom att
en ansvarig person sammanställer de
bakteriologiska analyserna och informe-
rar övriga i personalen. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA) övervakar resistensläget hos bak-
terier från djur och resultaten tyder på
att även inom veterinärmedicinen är
”bokstavsbakterier” ett vårdrelaterat
pro blem, framför allt hos hund och häst.
ESBL, MRSA och meticillinresistent
Staphyloccocus pseudintermedius (MRSP)
isoleras i stor utsträckning från postope-
rativa sårinfektioner vilket i sin tur indi-
kerar att det handlar om vårdrelaterade
infektioner. 

Infektioner med ESBL-bildande bak-
terier har framför allt orsakats av
Escherichia coli, olika varianter av Kleb -
siella spp eller Enterobacter spp. Förutom
resistens mot tredje generationens cefa-
losporiner, som ceftiofur och cefovecin,
som ESBL-produktionen ger, har dessa
bakterier varit okänsliga mot flera andra
antibiotikagrupper. Det får givetvis kli-

niska konsekvenser för en patient med
en livshotande infektion där antibiotika-
behandling är ett måste. Problemet blir
än tydligare för djurslaget häst där det
finns få antibiotikasorter att behandla
med. Hos häst har även ESBL-produce-
rande bakterier isolerats från livmoder-
prover.

En majoritet av de MRSA som kon-
staterats har isolerats från postoperativa
sårinfektioner. I de flesta fall har infektio -
nerna varit lindriga och antibiotikabe -
handling inte behövts utan infektionen
har läkt med konventionell sårvård.
Framför allt MRSA isolerade från häst
har varit känsliga för få antibiotikagrup-
per, vilket återigen visar att detta kan bli
en utmaning om djuret verkligen behö-
ver antibiotikabehandlas.

Djursjukhussmitta
Om MRSA brukar beskrivas som en
sjukhussmitta, är MRSP en djursjuk-
hussmitta. De första fallen kom 2006
och sedan har antalet drabbade hundar
och katter ökad markant med 129
MRSP anmälda till Jordbruksverket
under 2009. MRSP isoleras framför allt
från sår- och hudinfektioner. Meticillin -
resistens innebär att stafylokocken är
okänslig för alla betalaktamer inklusive
cefalosporiner (även tredje generatio-
nens cefalosporiner) och amoxicillin
med klavulansyra. Den variant av
MRSP som är vanligast i Sverige är
endast känslig för tetracyklin och fusi-
dinsyra, av de veterinärmedicinskt regi-
strerade preparaten. 

Alla djurkliniker och djursjukhus har sin egen bakterieflora och det finns en risk att den
överförs till patienterna. Desinfektion av ytor, instrument och inredning är en viktig 
skyddsåtgärd. 

KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION AV HUND
Tid:  8–12 november 2010

Plats: Nytorps Naturbruksgymnasium, Arbrå

Arrangör: CaniRep HB: 
• prof em i smådjursreproduktion Catharina Linde-Forsberg, leg veterinär, VMD, PhD, 

Dipl ECAR 
• prof em i klinisk reproduktionsendokrinologi Mats Forsberg, leg veterinär, VMD, PhD

Målgrupp: Legitimerade veterinärer med intresse för AI av hund

Antal deltagare: Maximerat till 10 st

Kursavgift: 15 000:–

Anmälan senast den 1 oktober via e-post till:
Catharina Linde-Forsberg, catharina.lindeforsberg@gmail.com

Upplysningar: Catharina Linde-Forsberg 0708/36 36 23
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Ytterligare information om ”bokstavs-
bakterier” inom veterinärmedicinen
finns på svenska i rapporten ”Anti bio -
tika och djur i Sverige 2009” (4) och på
engelska i SVARM 2009 (2).

VÅRDHYGIENRUTINER
Karin Lundborg skrev i ledarspalten i
Svensk Veterinärtidning 8–9/10 att ”resi-
stensproblematiken är ett gemensamt
dilemma för veterinär- och humanmedi-
cinen” och att vi därför måste förhindra
smittspridning. Förutom att vi måste bli
klokare i våra antibiotikabehandlingar
behövs effektiva vårdhygienrutiner även
inom veterinärmedicinen. Vårdhygien -
rutiner minskar risken för patienten att
drabbas av en vårdrelaterad infektion
och förhindrar vidare spridning av smitt -
ämnen, även ”bokstavsbakterier”. Dessa
rutiner är basala och svårigheten ligger i
att all personal alltid måste följa dem för
alla patienter. De innefattar bland annat
handdesinfektion före och efter varje
patientkontakt, före handskpåtagning
och efter att handskarna tagits av, att
händerna tvättas före desinfektion om
de är synligt smutsiga samt att kort -
ärmad arbetsklädsel används vid patient -
kontakt. Givetvis ska klädsel bytas när
den blir smutsig och gärna dagligen.

Vård  hygienrutiner innefattar också ren-
göring och desinfektion av ytor, instru-
ment och inredning.

Positivt är att flera djursjukhus och
djurkliniker redan har diskuterat och
fastställt sina vårdhygienrutiner. Dess -

utom kommer SVS initiativärende inom
vårdhygien med nationella riktlinjer
2011. Det är dock viktigt att dessa ruti-
ner blir lokalt förankrade, att all perso-
nal känner sig delaktig och förstår hur
och varför åtgärderna ska göras. Oftast

➤

Vårdhygien innefattar bland annat handdesinfektion före och efter varje patientkontakt
och att kortärmad arbetsklädsel används vid patientkontakt. Annika Granström vid Univer-
sitetsdjursjukhuset i Uppsala demonstrerar.

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

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

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

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

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

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

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

Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@telia.com
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – hebbe@gotanet.se
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är det en fördel om en veterinär och en
djurvårdare blir huvudansvariga och kan
vara extra insatta och kunniga.

Avslutningsvis, det finns tyvärr inget
som indikerar att antalet patienter drab-
bade av ”bokstavsbakterier” kommer att
minska. För att undvika att dessa sprids
till andra djur eller människor inom 
vården gäller det att förbättra vårdhy -
gienrutinerna inom veterinärmedicinen.
Dess utom bör vi bli klokare i vår anti -
bio tikabehandling för att inte gynna
multiresistenta bakterier i onödan.

VÅRDHYGIENPROJEKT INOM 
HÄSTSJUKVÅRDEN
Stiftelsen Svensk Hästforskning finan -
sierar ett treårigt projekt där både 
fre kvensen bakteriella vårdrelaterade in -
fektioner ska undersökas och vårdhygien-
 rutiner för hästsjukvården klargöras.
Förutom detta utprovas metodik för att
undersöka följsamhet till fastställda ruti-
ner. I projektet är Karin Bergström, labo-
 ratorieveterinär vid SVA, anställd och
dessutom är hon antagen som dokto-
rand vid institutionen för husdjurens
miljö och hälsa, SLU i Skara. Häst kli -
niken vid Universitetsdjursjuk huset i
Uppsala, Regionhästsjukhuset Ströms -
holm, ATGs hästsjukhus i Skara och
Mälaren Hästklinik är också med och
arbetar i projektet.

SUMMARY
Infection control program – a
necessary part of infection prevention
Antimicrobial resistant bacteria like
Gram negatives that produce extended
spectrum betalactamases (ESBL) and
methicillin resistant staphylococci have
reached veterinary medicine, especially
pets and horses. The National Veteri -
nary Institute monitors antimicrobial
resistance in bacteria from animals and
does not see any tendencies for a decline
in the number of cases affected by these
bacteria. This is a problem that we share
with human medicine and we have to
prevent spread of these bacteria together.
Infection control programs at veterinary
clinics and hospitals are crucial to 
minimize spread between patients and
between patients and staff and thereby
also in the community. Disinfection of
hands before and after animal contact,

short-sleeved scrubs, cleaning and dis -
infection of premises and instruments
are examples of routines included in an
infection control program. Every animal
clinic or hospital should together discuss
and decide their own routines. Thereby
the compliance and the efficacy of the
program will increase.

R e f e r e n s e r

1. Arbetsmiljöverket. Mikrobiologiska
arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,
överkänslighet. Arbetsmiljöverkets för-
fattningssamling, föreskrift AFS 2005:01,
bilaga 3A, 2005.

2. Bengtsson B, Englund S, Greko C &
Grönlund Andersson U. SVARM 2009,
Swedish Veterinary Antimicrobial
Resistance Monitoring. SVA, Uppsala,
Sverige, 2010.

3. Dohnhammar U & Olsson-Liljequist B.
SWEDRES 2009, A Report on Swedish
Antimicrobial Utilisation and Resistance
in Human Medicine. Strama och SMI,
Solna, Sverige, 2010. 

4. Greko C & Nilsson O. Antibiotika och
djur i Sverige 2009, en rapport från
Strama VL. Strama VL, SVA, Uppsala,
Sverige, 2010.

*ULRIKA GRÖNLUND ANDERSSON, leg vete-
rinär, VMD, Strama VL, SVA, 751 89 Uppsala.

Efter avregleringen av apoteksmarknaden har nog många av landets ve te ri-
närer ställt frågan i rubriken. Sveriges Veterinärförbund har hört från många
medlemmar som upplevt problem och haft frågor om hur tillgängligheten
av djurläkemedel kommer att bli. Förbundet arbetar aktivt med dessa frå-
gor och har haft möten med såväl apoteks aktörer som myndigheter för
att påtala situationen. För bundet samarbetar också med Apotekarsocieteten
i deras sektion "Läkemedel för djur" för att informera och utbilda i frågor
som rör djurläkemedel. 

I samband med årets Läkemedelskongress, Apotekar socie tetens motsva-
righet till Veterinärkongressen, anordnar sektionen ett seminarium under
rubriken "Vem har makten över djurläkemedel". Programmet finns på:
www.swepharm.se och sessionen hålls måndagen den 8 november
klockan 13.30–17 på City Conference Center i Stockholm. 

Programmet innehåller föredrag från Socialdepartementet, Jordbruks -
departe  mentet, Läkemedelsverket och praktiserande veterinärer. Dagen
avslutas med en paneldebatt med deltagande av flera nya apoteksaktörer.
Moderator kommer att vara SVFs ord förande Evamari Lewin. Det kommer
att bli ett bra tillfälle att ställa frågor till de olika aktörerna och framföra
veterinärernas syn på tillgängligheten. 

För att öka antalet veterinära deltagare har sektionen utverkat en kraftigt
rabatterad deltagaravgift på 800 kronor för veterinärer som enbart önskar
delta i detta seminarium. Ordinarie dagspris är annars 1 800 kronor. 

Kom och gör din stämma hörd i den här viktiga frågan!

Christina Arosenius
Generalsekreterare, SVS

Vem har makten över djurläkemedel?
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Jubileumsseminarium
Kom och träffa några av jubileumsbokens författare 

som presenterar sina avsnitt i boken

Veterinär – yrke i förvandling
från manligt till kvinnligt, från ensamvarg till lagarbetare

den 6 oktober, 13:00–16:00 på gamla Veterinärhögskolan

Gröjersalen, Kräftriket, hus 3, ingång 3A
(rakt fram från infarten till området)

Roslagsvägen 101, Stockholm

Från 11:30 bjuder Sveriges Veterinärförbund på enklare lunchförtäring i foajén

Anmälan till Jubileumsseminarium sker senast den 15 september till office@svf.se eller 08-545 558 20.
Uppge namn, adress, tel, e-mail och om lunch önskas samt eventuella matallergier eller specialkost.

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.

Från veterinärläkare till specialistkompetens
Inledning av jubileumskommittén

Från dåtid till nutid – en klassresa
Göran Jönsson, professor emeritus

Från manligt till kvinnligt
Karin Östensson, Sveriges Lantbruksuniversitet

•
Paus med kaffe och mingel

•
Från kon i båset till hunden i sängen

Karl-Erik Hammarberg, ordförande i SVFs djurskyddskommitté

Från nu till sen
Evamari Lewin, ordförande i SVF

Program

Jubileumsseminarium med boksläpp

Veterinär – yrke i förvandling
6 oktober 2010, 13:00–16:00

Några av jubileumsbokens författare 

presenterar sina avsnitt i boken.

SVF 150 år den 6 oktober 2010
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Jubileumsmiddag med dans
den 6 oktober 2010, kl 18:30 i Gyllene Salen, Stockholms Stadshus

Klädsel: Mörk kostym

Alla hjärtligt välkomna!

Medlemmar i SVF betalar ett subventionerat pris på 600:– per kuvert, 
medföljande och övriga gäster betalar 1 250:– per kuvert.

Anmälan till Jubileumsmiddagen görs genom betalning 
till PlusGiro 83 80-8 eller Bankgiro 530-5222 senast den 15 september.

Ange namnen på de personer som tänker komma.
Plats kan ej garanteras vid försenad betalning.

Meddela SVFs kansli, office@svf.se eller 08-545 558 20,
eventuella matallergier eller specialkost.
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Författaren deltog i sommarens
internationella konferens om sam-
spelet mellan människa och djur,
som ägde rum i Stockholm. Han
sammanfattar några av de många
föredragen och delger läsaren sina
tankar kring ämnet. Denna och
andra reflektioner kring djur och
veterinärverksamhet återfinns på
bloggen ”urdjur.se”. Det är en av 
få veterinärmedicinskt inriktade
bloggar på svenska.

IAHAIO (International Association of
Human-Animal Interaction Organiza -
tions) är en paraplyorganisation för före-
ningar på antrozoologins område. Antro-
zoologi är benämningen på läran om
sambandet mellan människor och djur. 

En sådan förening i Sverige är
Manimalis, och de var årets värdar för
IAHAIOs stora konferens, som går av
stapeln vart tredje år. År 2010 hade allt-
så turen kommit till Stockholm, och
temat för konferensen – den tolfte i ord-
ningen – var ”People and Animals – for
Life”.

DISPARAT DJURETIK
Konferensen pågick i fyra dagar, 1–4 juli,
och bjöd totalt på uppåt 100 presenta-
tioner av de mest skilda slag. Längre ple-
numföredrag av bredare innehåll under
förmiddagen samsades med smalare
parallellsessioner under eftermiddagen.
Harold Herzog, professor vid Western
Carolina University, inledde med en
presentation kring människans till synes
disparata djuretik under rubriken ”Some
We Love, Some We Hate, Some We
Eat”. Vår syn på djur kan vara fullstän-
digt olikartad och ibland oförenlig,
beroende på vilket djur och vems åsikt

det handlar om. Herzogs tänkvärda pre-
sentation landade i individens behov att
syntetisera rationella och intuitiva etiska
överväganden.

Många föredrag kretsade kring att

sätta in antrozoologi i olika kulturella
sammanhang. IAHAIOs ordförande,
Dennis C Turner, presenterade en om -
fattande internationell studie av olika
uppfattningar kring djur och djurväl-
färd, korrelerade mot etnicitet, kön, reli-
giös övertygelse m m. Ett antal föreläsare
från Japan presenterade bland annat 
hur landets kulturhistoria format den
moderna djursynen, samt forskning
kring musikens betydelse för djur. Ett
annat föredrag granskade olika etniska
grupper i USA med avseende på upp-
fostran och djur–barn-relationer.

ATT ANDAS GENOM SUGRÖR
Djurens betydelse för människors hälsa
var också ett vanligt tema, t ex forskning
inom området ”Animal Assisted Acti -
vity”. Även människors roll för djurens

IAHAIO 2010
STEFAN LINDBERG, vet stud*

Harold Herzog konstaterade att vår syn på djur kan vara fullständigt olikartad och ibland
oförenlig, beroende på vilket djur och vems åsikt det handlar om.
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hälsa fanns på tablån. Bland annat pre-
senterade Eva Hertil och Johan Beck-
Friis problemen med den extrema hund -
aveln, och illustrerade på ett minnesvärt
sätt med hjälp av sugrör hur det känns
att andas som mops.

Konferensen var mitt första möte
med antrozoologi som ett vetenskapligt
område – vilket kan tyckas konstigt efter
fyra års veterinärutbildning. Att förstå
djurens, och därmed också veterinärens,
olika roller i samhället borde vara av
stort intresse för hela djuromsorgssek-
torn. När kraven på veterinäryrket ökar
är det viktigt med ett kulturellt sam-
manhang för att inte gå vilse i ett meka-
niskt synsätt av idel diagnoser och
behandlingar.

*STEFAN LINDBERG, vet stud, Morkulle-
vägen 74, 756 52 Uppsala.

Utredningsgång för den kliande hunden 
& 

praktiska tips vid cytologisk provtagning

När?

Måndag 11 okt, kl 17.30 på Scandic Star, Lund

Torsdag 14 okt, kl 17.30 på Scandic Infra City, Stockholm

Anmälan

Anmälan Stockholm: ellen.skarman@virbac.com

Anmälan Lund: monika.sedira@virbac.com

Har ni frågor om kursen? 

Ring oss på 0708-8148 44 eller 0708-8148 97.

Hjärtligt välkomna!

Virbac Animal Health 
inbjuder till kvällskurs i samarbete med Susanne Åhman

(Leg.Vet, Specialist i dermatologi för hund och katt, CertSAM, CertVD, DiplECVD)

den kliande hunden. 

utredningsschema med syfte att fungera som ett 

diagnostiskt verktyg. Susanne delar med sig av 

praktiska tips och egna erfarenheter samt upp-

märksammar deltagarna på de vanligaste felstegen.

exempelbilder och delar även här med sig av 

praktiska tips samt beskriver de vanligaste 

feltolkningarna. 

Kursen innefattar även en kort presentation av 

Virbacs dermatologiska sortiment och två ny-

komlingar presenteras- Megaderm® och Allerderm® 

Spot-on. 

Kursbeskrivning:

www.virbac.se

Konferensdeltagarna fick med hjälp av sugrör känna hur det är att andas som mops. 
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Svensk Mjölk gjorde förra året en
kartläggning bland svenska mjölk-
besättningar, som visade att ca 
40 procent hade köpt djur en eller
flera gånger. För att hantera de
smittrisker man löper i samband
med inköp av djur startar hösten
2010 en rådgivning för mjölkföre -
tagare i säker livdjurshandel.

Inköp av livdjur till en mjölkbe-
sättning utgör den största risken
för att få in nya smittämnen i
besättningen. Detta var orsaken till
att Svensk Mjölk hösten 2009 ini-
tierade ett projekt för säker liv-
djurshandel i nötkreaturshållningen
i sam arbete med Svenska Djur -
hälso vården. Exempel på smittor
som den köpande besättningen ris-
kerar att få in är Salmonella, BVD,
VTEC/EHEC, smitt samt klövek-
sem och smittsamma juverbakte -
rier som Staphylococcus aureus och
Strepto coccus agalactiae. 

Svensk Mjölk genomförde en
undersökning med hjälp av BVD-
programmet för att besvara fråge-
ställningen hur stor andel av mjölk -
besättningarna som köper in djur.
Cirka 40 procent av besättningarna
hade en eller flera gånger köpt djur
under 2009. Svensk Mjölks bedöm-
 ning är att andelen mjölkbesätt-
ningar som inte kan förlita sig på
den egna rekryteringen är hög och
tycker det är angeläget att hantera
de smittrisker man löper i samband
med inköp av djur. Därför startar

från landets husdjursföreningar hösten
2010 en rådgivning för mjölk företagare
i säker livdjurs handel. Råd givningen är
inom ramen för FRISKKO Smittskydd.

MÅLGRUPPEN ÄR KÖPANDE
BESÄTTNINGAR
Rådgivningen kommer att inrikta sig i
första hand på köpande besättningar.

Det viktigaste smittskyddsrådet är att
inte köpa några djur alls utan klara djur-
försörjningen med egen rekrytering.
Exempel på generella smittskyddsråd
om mjölkföretagaren ändå behöver köpa
livdjur är att hålla de inköpta djuren iso-
lerade från de andra djuren under en
månad och att köpa djur från så få
besättningar som möjligt. Vidare är det

viktigt att transportera djuren direkt
från säljande besättning i väl ren -
gjort och desinfekterat fordon och
att i första hand köpa ungdjur.
Besättningen bör också anslutas till
det frivilliga salmonella programmet
och köparen bör ställa krav på säl-
jande besättning att genomföra en
smittskyddsdeklaration.

Svensk Mjölk tar först fram en
smittskyddsdeklaration på minimi-
nivå för säljande besättningar som
är med i kokontrollen. I ett senare
läge kommer smittskyddsdeklara-
tionen att utökas för att kunna han-
tera flera smittsamma sjukdomar. I
smittskyddsdeklaration på minimi-
nivå intygas BVD-frihet och det
erbjuds provtagning på besättnings-
nivå för Salmonella men även för
Streptococcus agalactiae, som orsakar
en mycket smittsam mastit. Dessa
smitt ämnen prioriteras i ett inled-
ningsskede då de orsakar omfattande
kostnader för en mjölkbesättning
som nyinfekteras.

*JONAS CARLSSON, leg veterinär, VMD,
djurhälsoveterinär, Svensk Mjölk, c/o Freja
husdjur, Afsengatan 4, 532 37 Skara.

Rådgivning för säker livdjurs -
handel i mjölkproduktionen

Svensk Mjölk startar hösten 2010 en rådgivning för
mjölkföretagare i säker livdjurshandel.

JONAS CARLSSON, leg veterinär, VMD, djurhälsoveterinär*
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Författaren har sammanfattat och
tolkat den aktuella lagstiftningen
gällande veterinär sekretess, i en
första artikel av två som berör 
tystnadsplikt för veterinärer. Genom-
 gången visar bland annat att den
veterinära sekretessen är mer långt-
gående än vad den veterinära
ansvarsnämnden tidigare angivit.

Den veterinära sekretessens omfattning
har länge varit ett ämne för diskussion.
Gränserna är allt annat än klara, och fall
i Ansvarsnämnden har slutat med på -
följder för att uppgifter som kan ha om -
fattats av sekretess inte har uppgivits.
Ansvarsnämnden har på detta sätt givit
veterinärer en plikt att informera om
uppgifter – en upplysningsplikt – om
potentiellt sekretessbelagda uppgifter. 

Denna artikel är den första i en artikel-
serie om två delar. Första delen behand-
lar veterinär sekretess och den andra
veterinär upplysningsplikt och hur den
förhåller sig till sekretessen. Grunden till
artiklarna finns i författarens examens-
arbete på juris kandidatprogrammet
(handledare Ulla Björkman, Juridiska
institutionen vid Uppsala Universitet),
som publicerades 2009. Sedan dess har
de författningar som grundar sekretes-
sen för veterinärer ersatts av nya, och
artiklarna behandlar de idag aktuella
författningarna. Observera att artiklarna
vad gäller statliga veterinärer endast
omfattar sekretessen i uppdragsverksam-
het, alltså åtgärder som sker på uppdrag
av enskild.

YTTRANDEFRIHET OCH 
OFFENTLIGHET
I regeringsformen (RF) 2 kap 1 § garan-
teras varje medborgare gentemot det all-

männa bland annat yttrandefrihet. RF 2
kap 12 § ger dock en möjlighet att
begränsa yttrandefriheten, vilket ska
göras av riksdagen i lag. På detta sätt
möjl iggörs stadganden om tystnadsplikt
eller sekretess. I tryckfrihetsförordningen
(TF) 2 kap 1 § slås fast att varje svensk
medborgare har rätt att ta del av allmän
handling till främjande av ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplys-
ning (offentlighets principen). En hand-
ling är ”en form för att lagra och bevara
upplysningar” (rättsfall, RÅ 1971, ref
15) och behöver således inte nödvän-
digtvis vara skriven utan kan även vara
en upptagning (TF 2 kap 3 § 1 st) som
enbart kan avlyssnas med hjälp av tek-
niska hjälpmedel. En allmän handling är
en handling som förvaras hos myndig-
het och är inkommen till eller upprättad

hos myndighet. Detta medför att samt-
liga handlingar inkomna till eller upp-
rättade hos Distriktsveterinärerna (Jord -
bruksverket) och som dessutom förvaras
där är allmänna handlingar, och allmänna
handlingar är som huvudregel offentliga.
Mer om begreppen handling, inkom-
men till och upprättad hos, se Lillieroth
eller Strömberg (4, 6).

Någon motsvarande bestämmelse om
offentlighet för handlingar finns inte 
för privata aktörer (veterinärer). Som
grund regel är det med andra ord bara
myndigheter som har en skyldighet att
lämna ut handlingar.

Rätten att ta del av allmänna hand-
lingar får enligt TF 2 kap 2 § begränsas
om det är påkallat med hänsyn till vissa
intressen, bland annat intresset att före-
bygga eller beivra brott och skyddet för ➤

Veterinär sekretess
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LOTTA TERNSTRÖM-HOFVERBERG, leg veterinär, jur kand*

Den veterinära sekretessens omfattning har länge varit ett ämne för diskussion och grän-
serna för vad som får föras vidare har varit oklara. 
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enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden. Begränsningen ska anges
noga i en särskild lag eller i annan lag
som den särskilda lagen hänvisar till (2
kap 2 § 2 st). Den särskilda lagen är i
detta fall offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), som nedan benämns OSL.

VETERINÄR SEKRETESS
Privata och statliga veterinärer har skilda
sekretessbestämmelser. I lag (2009:302)
om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård 2 kap 4 § stadgas om sekretess
för veterinärer i enskild tjänst, dvs pri -
vata veterinärer. I stycke 3 klargörs att
för veterinärer i allmän tjänst gäller

sekretesslagen (1980:100), nedan SekrL.
SekrL har emellertid upphört och ersatts
av OSL, som alltså är den lag som regle-
rar de statliga veterinärernas sekretess
idag. 

I en tidigare omarbetning av den
bestämmelse som nu ligger i lag
(2009:302) 2 kap 4 § betonades att syf-
tet var att likställa sekretessen för de 
privata och de statliga veterinärerna.
Genom de åtgärder som gjordes då kom
sekretessen för veterinärer i allmän tjänst
och för privatpraktiserande veterinärer
att bli i princip lika. Som beskrivs i föl-
jande stycken är det tveksamt om denna
likhet fortfarande kvarstår.

Med sekretess menas förbud att röja
uppgift, vare sig det sker muntligen eller
genom att allmän handling lämnas ut
eller på annat sätt (OSL 3 kap 1 §). OSL
behandlar med andra ord såväl tyst-
nadsplikt som handlingssekretess. I lag
(2009:302) står att en veterinär inte
obehörigen får röja eller utnyttja vad
han eller hon har fått veta. På vilket sätt
röjandet eller utnyttjandet av uppgiften
sker regleras inte, så även här gäller såväl
tystnadsplikt som handlingssekretess.

Sekretess oavsett mottagare
Sekretessbelagda uppgifter får inte röjas
oavsett vem mottagaren är, om inte en
sekretessbrytande bestämmelse finns
som medger det i vissa fall eller till vissa
personer. Som huvudregel gäller sekre-
tessen således gentemot alla, även mot
andra veterinärer. En veterinär bör där-
för inte identifiera vilka personer eller
vilka djur ett fall handlar om när han
eller hon diskuterar det med kolleger,
om han eller hon inte har ett medgivande
till det. Det är emellertid inte utforskat
hur långt sekretessen går inom en klinik
– sannolikt bör definitionen av upp-
dragstagaren ha betydelse.

Gäller inte mot den som skyddas 
Ett generellt undantag är att sekretessen
inte gäller mot den som skyddas av den.
Det framgår för veterinärer i allmän
tjänst av OSL 12 kap 1 §, och för privata
veterinärer av allmänna rättsprinciper.
Detta innebär i praktiken att den som
skyddas av sekretessen – t ex djurägaren
– får ta del av uppgifterna även om de
omfattas av sekretess. Om uppdragsgiva-
ren är en annan än den som skyddas av
sekretessen, t ex en medhjälpare, kan
sekretess föreligga mot uppdragsgiva-
ren/medhjälparen. I många fall borde
dock en sådan medhjälpare anses ha en
fullmakt, vilket gör att sekretessen bryts.
Sekretessen bryts även i andra fall om ett
medgivande föreligger från den som
skyddas.

Om ett djur har flera ägare torde nor-
malfallet vara att båda skyddas av sekre-
tessen, och att sekretess därmed inte
föreligger mot någon av dem även om
det endast är en som närvarar vid veteri-
närbesöket. Undantag, där endast en
ägare är skyddad, kan dock förekomma.

➤
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Som grundregel är det bara myndigheter, här illustrerade med tjänstemän från dåvarande
Djurskyddsmyndigheten, som har en skyldighet att lämna ut handlingar. 
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Det är viktigt att se att sekretessen är
kopplad till den som skyddas av sekre-
tessen och inte till djuret. Om ett djurs
ägare skyddas av sekretess och djuret
byter ägare följer inte rätten att ta del av
uppgifterna med – det är fortfarande
den gamla ägaren som skyddas.

Medgivande
Enligt OSL 12 kap 2 § kan person som
skyddas av sekretess helt eller delvis
medge att uppgifterna lämnas ut, om
inte annat anges i lagen. Samma sak gäl-
ler för privata veterinärer, då det inte
kan vara ett obehörigt röjande om per-
sonen medger att uppgifterna lämnas ut.

VETERINÄR I ALLMÄN TJÄNST
I OSL 31 kap 12 § regleras sekretess som
kan uppstå till förmån för enskild när
denne har anlitat en myndighet/veterinär,
s k uppdragssekretess. Stadgandet lyder: 
Sekretess gäller för uppgift som avser prov-
ning, bestämning av egenskaper eller
myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk,
ekonomisk eller statistisk undersökning
eller annat sådant uppdrag som myndig -
heten utför för en enskilds räkning, om det
måste antas att uppdraget har lämnats
under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretessen omfattar i stort sett all

verksamhet som kan utföras på annans
uppdrag – om uppgiften inte faller in
under uppräkningen kan den vanligen i
alla fall vara att se som ”annat sådant
uppdrag”. Givetvis måste en prövning

göras i varje enskilt fall. Enligt förarbe-
ten gäller sekretessen inte enbart då det
har lämnats ett formellt uppdrag, utan
även sådana uppgifter som har samband
med att ett sådant uppdrag, t ex vid dess
förberedande, anses falla inom sekretes-
sen (9). 

Att uppdraget ska göras för enskilds
räkning innebär att något som sker på
uppdrag av annan myndighet inte
omfattas av denna sekretess. Enskild kan
dock vara såväl företag som en privat-
person (3).

Det mest kritiska rekvisitet är det
sista: sekretessen gäller om det måste
antas att uppdraget har lämnats under
förutsättning att uppgiften inte röjs. 
Det måste inte ha förekommit någon
uttrycklig begäran om sekretess, men det
krävs att sekretessen måste vara så viktig
för uppdragsgivaren att denne utan
sekretesskyddet skulle ha avstått från att
anlita myndigheten (10). I RÅ 1993 not
184 gick man så långt att man frågade
uppdragsgivaren om han skulle ha läm-
nat uppdraget om uppgifterna inte hade
blivit sekretesskyddade – på det svarade
han nekande, och därför förelåg sekre-
tess. Det är inte ens nödvändigt att 
faktiskt fråga på detta sätt, utan ett anta- ➤
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Den som skyddas av sekretessen – t ex djurägaren – får ta del av uppgifterna även om de
omfattas av sekretess. 
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Sekretessen för veterinärer i allmän tjänst omfattar i stort sett all verksamhet som kan 
utföras på annans uppdrag. 
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gande grundat på de föreliggande om -
ständigheterna anses räcka. Ett positivt
utfall på ett hypotetiskt test är således till-
räckligt.

Krav på ekonomiska konsekvenser?
När OSL skapades fördes bestämmelsen
om uppdragssekretess över i sin helhet
från SekrL. Rubriksättningen har dock
ändrats åtskilligt. Stadgandet i SekrL
fanns i 8 kapitlet som hade rubriken
”sekretess med hänsyn främst till skyd-
det för enskilds ekonomiska förhållan-
den”. Bestämmelserna i kapitlet tog allt-
så i första hand sikte på att skydda upp-
dragsgivarens ekonomiska förhållanden. 

Att sekretessen i SekrL gällde uppgif-
ter som påtagligt hade kunnat ha ekono-
miska konsekvenser om de kom ut, t ex
uppgifter om behandling av en värdefull
travhäst eller om sjukdomar i en kennel,
är uppenbart. Huvuddelen av den prak-
tiska veterinära verksamheten är dock

inte av den karaktären. Man kan argu-
mentera för att uppgifter om behandling
av en sjuk sällskapshund eller -katt inte
kan ge ekonomiska konsekvenser för
uppdragsgivaren (djurägaren). Före koms -
ten eller frånvaron av sekretess i fall som
inte påverkade ekonomiska förhållanden
har diskuterats frekvent (1, 5). Djur är
emellertid egendom i lagens mening,
och tillståndet hos egendom påverkar
dess ekonomiska värde. Det ringa värdet
hos en huskatt även i fullständigt ”fel-
fritt” tillstånd gör att de ekonomiska
konsekvenserna är minimala, men något
krav på omfattningen ställs inte. Och
även om de ekonomiska konsekvenserna
är obefintliga ger rubrikens formulering
(”främst till skyddet för enskilds ekono-
miska förhållanden”) utrymme även för
andra skyddsintressen – t ex personliga
förhållanden. 

I flera fall där betydelsen av eventuella
ekonomiska konsekvenser har diskute-

rats har det hypotetiska testet i vilket fall
varit det avgörande. Man har i vissa fall
lagt till ytterligare en hypotes: det är mer
sannolikt att djurägaren förutsätter
sekretess när dess frånvaro skulle kunna
få ekonomiska konsekvenser. Eventuella
ekonomiska konsekvenser skulle med
andra ord tala för ett positivt utslag i det
hypotetiska testet (1). Denna typ av
hypotetiska pålagor på hypotetiska reso-
nemang känns långsökta, och det torde
inte vara förenligt med den svenska
lagstiftarens krav på klarhet, tydlighet
och förutsägbarhet att tillämpa en sådan
konstruktion.

I OSL ligger uppdragssekretessen i 31
kap, ”sekretess till skydd för enskild i
annan verksamhet med anknytning till
näringslivet”. Kapitlet ligger under den
femte avdelningen, som har rubriken
”sekretess till skydd för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden”. Enligt propositionen är det i

➤
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första hand tänkt att rubrikerna ska läsas
i ett sammanhang i lagens inledande
innehållsförteckning (1 kap 6 §), och att
rubrikerna därför tillåts anknyta till
varandra (12). Rubriken till 31 kap ska
alltså läsas i samband med rubriken till
kapitel 30. ”Annan verksamhet” syftar
således på annan verksamhet än 30
kapitlets verksamhet som avser tillsyn 
m m avseende näringslivet.

Underrubriken lyder ”uppdragsverk-
samhet för enskilds räkning” och para-
grafens rubrik ”provning, värdering,
undersökning m m”. Dessa nya rubrik-
sättningar kastar inte något ytterligare
ljus på frågan om betydelsen av even -
tuella ekonomiska konsekvenser. Vi kan
dock konstatera att skyddet inte längre
är ”främst” till skydd för ekonomiska
förhållanden, utan att det i kapitelrubri-
ken är jämställt med personliga förhål-
landen. 

Sammantaget kan sägas att ett gene-
rellt krav på ekonomiska konsekvenser
inte kan uppställas för att sekretess ska
vara för handen, utan även uppgifter
vars röjande inte leder till sådana kan
omfattas av sekretess. Utslagsgivande är i
stället utfallet av det hypotetiska testet.
Hade uppdragsgivaren avstått från att
anlita myndigheten om han visste att
uppgifterna inte blev sekretesskyddade
föreligger sekretess.

PRIVATA VETERINÄRER
För veterinärer som inte är i allmän
tjänst, dvs privatpraktiserande veterinärer
eller veterinärer anställda på klinik/prak-
tik (undantaget SLU som är en myn -
dighet), grundas sekretessen på lagen
(2009:302) om verksamhet inom dju-
rens hälso- och sjukvård 2 kap 4 §, som
lyder: 

”Den som inom enskild verksamhet
tillhör eller har tillhört djurhälsoperso-
nalen eller är eller har varit medhjälpare
till sådan personal får inte obehörigen
röja eller utnyttja vad han eller hon i sin
yrkesutövning har fått veta om enskildas
affärs- eller driftsförhållanden. Som obe-
hörigt röjande anses inte att någon full-
gör sådan uppgiftsskyldighet som följer
av lag eller förordning. I det allmännas
verksamhet gäller be stäm melserna i
sekretesslagen (1980: 100).”

Personkretsen som omfattas är de som

tillhör eller har tillhört djurhälso per so -
nalen, eller är eller har varit medhjälpare
till sådan personal. Djur hälso personal är
de som är legitimerade eller godkända i
enlighet med lag (2009:302), däribland
veterinärer, de som har särskilt tillstånd
att utöva veterinäryrket och de som till-
fälligt utövar det i Sverige. Sekretessen
gäller bara vad personen har fått veta i
sin yrkesutövning.

Innan lag (2009:302) trädde i kraft
fanns motsvarande bestämmelse i Lag
(1994:844) om behörighet att utöva
veterinäryrket (LBV) 9 §. Avsikten vid
införandet av rekvisitet ”obehörigen”,
som gjordes vid omarbetningen av LBV
1980, var att det skulle likställa de pri-
vata veterinärernas sekretess med det
som gällde för veterinärer i allmän tjänst
(8), dvs SekrL. Obehörigt utnyttjande
av en uppgift anses med andra ord vara
om uppdragsgivaren har lämnat uppdra-
get under förutsättning att uppgiften
inte röjs.

Om man gör en snäv tolkning av
uttalandet i propositionen om att tyst-
nadspliktens omfattning i princip skulle
bli densamma för veterinärer i allmän
och i enskild tjänst bör ”affärs- eller
driftsförhållanden” tolkas som till skydd
för enskilds ekonomiska förhållanden.

Samma oklarheter angående betydelsen
av eventuella ekonomiska konsekvenser
för utfallet av det hypotetiska provet
torde med andra ord finnas. I lag
(2009:302) har man dock ett rekvisit i
lagtexten som begränsar sekretessen på
så sätt att enbart uppgifter om affärs-
och driftsförhållanden avses, vilket är en
betydligt starkare exkluderande faktor
än en kapitelrubrik i OSL som inte ute-
sluter andra uppgifter. Med OSL har vi
dessutom en formulering som försvagar
kravet på ekonomiska konsekvenser
ytterligare. Det finns med andra ord fak- ➤
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torer som talar för att den privatprakti-
serande veterinärens sekretess i dagsläget
är mindre omfattande och starkare knu-
ten till ekonomiska konsekvenser än den
statligt anställdes.

SEKRETESSBRYTANDE 
BESTÄMMELSER
I OSL finns ett flertal sekretessbrytande
bestämmelser, många av dem i 10 kap.
Några av dessa har motsvarigheter i lag
(2009:30), medan andra endast gäller
offentliga veterinärer. Bestämmelserna
medför att sekretessen bryts, och annars
sekretessbelagda uppgifter kan därmed
röjas. Några av dessa kommer att
beröras i del 2 i artikelserien. På grund
av utrymmesskäl kommer dock inte
sekretess vid anmälan till åklagare, polis
eller annan myndighet som har att ingri-
pa mot brott att beröras, och inte heller
vid förundersökning eller i domstol.

BROTT MOT TYSTNADSPLIKTEN
Brottsbalken (BrB) 20 kap 3 § straff -
belägger brott mot tystnadsplikt. Detta
definieras som att någon röjer uppgift
som han är pliktig att hemlighålla enligt
lag eller annan författning eller enligt
förordnande eller förbehåll som har
meddelats med stöd av lag eller annan
författning, eller om någon olovligen
utnyttjar sådan hemlighet. Detta är med
andra ord tillämpligt på såväl statliga
som privata veterinärer. Straffskalan är
bestämd till böter eller fängelse i högst
ett år. I andra stycket straffbeläggs även
oaktsamhetsbrottet, vilket åtföljs av
böter om det inte är ringa, då det inte
ska dömas till ansvar.

Straff enligt BrB 20 kap 3 § kan bara
komma ifråga då en uppgift röjs som är
skyddad med stöd i lag, vilket även fast-
slås i RF 2 kap 12 §. Åsidosättande av
företagsinterna ”sekretesspolicies” kan
med andra ord inte leda till ansvar enligt
BrB 20 kap 3 §. Det finns då inte heller
underlag för ett disciplinärt förfarande
(7). Bestämmelserna i RF torde också
medföra att det inte är möjligt att påföra
tystnadsplikt genom avtal i offentliga
anställningar (2). Det finns dock inget
som hindrar att det allmänna avtalar om
sekretess med enskild.

SAMMANFATTNING
Sekretess innebär ett förbud att röja
uppgifter som omfattas av sekretessen.
Huvudregeln är att uppgifterna inte får
röjas för någon, men uppgifterna kan
ges till den som skyddas av sekretessen
eller till annan person om den som skyd-
das av sekretessen medger att uppgifterna
lämnas ut. Utöver detta finns det ett
antal sekretessbrytande bestämmelser,
som inte har berörts här. Se mer om
detta i nästa artikel.

För statliga veterinärer är det tydligt
att det inte enbart är uppgifter som, om
de röjs, medför ekonomiska konsekven-
ser för uppdragsgivaren som omfattas av
sekretess. För privata veterinärer är detta
inte lika tydligt. Den privatpraktiserande
veterinärens sekretess torde därför vara
mindre omfattande än den offentlige
veterinärens, trots lagstiftarens ut tryck liga
önskan att likställa de två (dåvarande)
bestämmelsernas omfattning. 

Om svaret på den hypotetiska frågan

har uppdraget lämnats under förutsätt-
ning att uppgifterna är sekretessbelagda?
är jakande, är uppgifterna sekretess -
belagda. Ett hypotetiskt test av uppdrags-
givarens inställning är således av görande.
I fall där uppdragsgivaren hävdar att en
veterinär har brutit sekretessen torde
sannolikheten för att sekretess faktiskt
föreligger vara hög, i och med att det är
en hypotetisk bedömning av uppdrags-
givarens tro som grundar sekretessen.

En rimlig utgångspunkt i veterinärens
vardag är att sekretess gäller så länge inte
uppdragsgivaren uttryckligen medger 
att uppgifterna får lämnas. Veterinären
kommer, med denna utgångspunkt som
grund, sannolikt att vara överdrivet för-
siktig i många fall, men kan vara säker
på att agera på rätt sida av lagen. För att
det ska bli tillämpbart i praktiken kan
ett medgivande efterfrågas rutinmässigt,
t ex på den mottagningsblankett som är
vanlig på kliniker och djursjukhus.
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Efterspelet till den häftiga debatten
kring svensk grishållning som blos-
sade upp i vintras innehåller bland
annat ”Djurskyddsdeklaration –
grisproduktion”. Deklarationen
introducerades i april och är sedan
första juni ett krav för villkorad
läkemedelsanvändning. Men kom-
mer en ny blankett att spela någon
roll? Ja, om alla som fyller i den 
har samma utgångspunkt. 

UNDER VÅREN har sammanlagt 400
personer på olika håll i landet lärt sig
”allt” om observationspunkter och
gräns dragningar i bedömningen av en
grisbesättning. Den sista kursen hölls i
Stockholm och intresset var överväldi-
gande med 115 deltagare, såväl veterinä-
rer som djurskyddshandläggare.

– Vi beställde kursen av SLU med
målet att uppnå en samsyn där djur-
skyddsdeklarationen är ett verktyg, inte
en ny kontroll. Före introduktionen var
många veterinärer oroliga att det skulle

bli för mycket ”Ja, Nej” i deklarationen,
men så stelbent är den inte. Det finns
utrymme för åtgärder innan läkemedels-
delegeringen blir indragen, kommen-
terar Leif Denneberg, chefveterinär på
Jordbruksverket och närvarande vid kur-
sen i Stockholm.

MATS SJÖQUIST, Nationellt Centrum
för Djurvälfärd och Kalle Hammarberg,
inhyrd som konsult har haft ansvaret för
genomförandet av utbildningen där
tyngdpunkten under kursens två dagar

400 personer redo att göra en
djurskyddsdeklaration
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

När den sista kursen om den nya djurskyddsdekalrationen hölls i Stockholm före sommaren var intresset stort och 115 kunskapstörstande
personer deltog.

➤
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låg på bedömningar och gränsdragningar
vid upprättandet av en djurskyddsdekla-
ration. 

GUNNAR PALMQVIST, byggnadsingen-
jör och Alexandre Barchiesi, agronom,
som båda är anställda på Jordbruks ver -
ket, gick igenom alla observations punkter
som ska ligga till grund för deklaratio-
nen ”länkade” till respektive lagparagra-
fer eller föreskrifter. Men de underströk
att djurskyddsdeklarationen inte utgör
en offentlig kontroll enligt djurskydds-
lagstiftningen. Om syftet med deklara-
tionen ska uppnås är det viktigt att
besättningsveterinären och kontrollper-
sonalen har en bra dialog. 

– I genomsnitt får grisproducenten
besök av den offentliga kontrollen en
gång vart femte år, veterinären är där var
femte vecka. En inspektion är en ögon-
blicksbild och det kan vara bra för djur-
hållaren att kunna visa upp kopior på
den förskrivande veterinärens deklara-
tioner, menade Alexandre Barchiesi och
fortsatte: 

– Det är viktigt att se proportioner
och vid ett besök kunna avgöra om en
brist är tillfällig eller systematisk. Lagen
är skriven för det enskilda djuret och ett
systematiskt fel måste stoppas även om
det ”bara” berör enstaka djur. 

Alexandre tillade också att för lant-
brukaren upplevs det värre att få läke-
medelsförskrivningen indragen än att bli
ådömd ett vite.

VID UPPRÄTTANDET av djurskyddsde-
klarationen ska följande åtta observa-
tions punkter gås igenom: grisarnas hull,
klövstatus, hantering av sjuka, skadade
och döda grisar, rörelsefrihet, hygien i
boxar och på grisar, strömedel för hygien,
sysselsättning och komfort samt övriga
observationer. 

GUNNAR PALMQVIST tog bland annat
upp ströfrågan som typexempel. Hur
mycket eller lite strö som ska användas
är en fråga som alltid diskuteras, inte
minst i media. 

– Det finns ingen bestämmelse som
säger exakt hur mycket strö som ska
användas, men för att tillgodose syssel-
sättningsbehovet är det bättre att ströa
lite och ofta dagtid när grisarna är aktiva
än att slänga in en stor klump strö
varannan dag, sade Gunnar och lade
samtidigt till att länsstyrelsen inte kan för-
pröva hur ett golv kommer att fungera,
det visar sig först när det börjar använ-
das. Djurägaren kan alltså inte säga ”det
här har länsstyrelsen godkänt” om golvet
fungerar dåligt med strö. 

Frågor och diskussioner under genom-

Leif Denneberg är mycket nöjd med det stora engagemang som både veterinärer och 
djurskyddshandläggare visat vid införandet av den nya djurskyddsdeklarationen.  

Gunnar Palmqvist, Alexandre Barchiesi, Lena Eliasson-Selling och Mats Sjöquist har sett till
att landets veterinärer och djurskyddshandläggare fått möjlighet att lära sig mer om hur
det bör se ut hos svenska grisar.  

➤
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gången visade att det nästan aldrig
handlar om ”svart eller vitt”, speciellt
inte efter en diskussion med djurhål -
laren. Efter Gunnars och Alexandres
utförliga genomgång var det dags att
testa kunskaperna i grupparbeten.  Delta -
garna delades in i 19 grupper som med
hjälp av ett beskrivet scenario, observa-
tioner, bilder och ritningar skulle upp-
rätta en djurskyddsdeklaration hos en
fingerad slaktgrisproducent eller små -
gris producent. Exemplen innehöll det
mesta som tagits upp tidigare under
dagen, en del invävt i samtal med djur-
hållaren som ”grisarna skulle egentligen
ha fått strö idag men det hann vi inte
med på grund av snöröjning, annars
skulle du inte ha kunnat ta dig hit. Nu
är det ingen idé för dagen är snart slut så
det får bli i morgon förmiddag i stället.
I år har vi inte fått tag på bra halmströ
eftersom det varit så regnigt under hös-
ten, så vi måste strö med måtta”.

GRUPPREDOVISNINGEN visade att djur-
skyddshandläggare och veterinärer inte
alltid ser saker ur samma perspektiv. 

– Vi ser mer till enskilda djur än vad
veterinärerna gör, även om vi kom över-

ens gällande djurskyddsdeklarationen,
sade Jenny Eliasson som är djurskydds -
handläggare i Stockholm. 

Lena Eliasson-Selling, erfaren besätt-
ningsveterinär hos Svenska Djurhälso -
vården som varit rådgivare vid utform-
ningen av djurskyddsdeklarationen, gav
också exempel på de olika perspektiven
när scenariot ”hos smågrisproducenten”
redovisades. Lena påpekade övergripande
åtgärder för framtiden som gällde foder-
rutiner: ”smala gyltor ger smala suggor”. 

ATT DELTAGARNA TYCKTE det var svårt
med gränsdragningarna framgick tydligt,
men Björn Dahlén, Jordbruks verkets
djurskyddschef, stärkte deltagarna med
orden ”att använda sunt förnuft är inte
att frångå bestämmelserna”.  ■

”Ni anser att anmälningsplikten träder i kraft här, inget utrymme för åtgärder?” Kalle
Hammarberg, kursledare, diskuterar med Torsten Jakobsson och övriga medlemmar i en
grupp som råkade innehålla enbart kontrollpersonal.

Till salu
• Beg. röntgenapparat Plermobil 308 

med takskena
• Stort röntgenbord med flytande 

skiva
• Framkallningsmaskin CeaPro

Kontakta Susanna Hultberg
Väntorps Smådjursmottagning 
0524-23375, 0524-23078
vantorps.smadjursmottagning@telia.com

Exempel på hur blanketten
”Djurskyddsdeklaration –
grisproduktion” är uppbyggd.
Blanketten med tillhörande
anvisningar finns i pdf-format 
på www.sjv.se 
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Mer information och anmälan finns på www.vetabolaget.se

Röntgendiagnostik för smådjurspraktiker*

25 - 26 Okt 2010, Göteborg, Anmälan senast 2010-09-16

Röntgenteknik, -anatomi, hund och katt, grund
29 - 30 Okt 2010, Göteborg, Anmälan senast 2010-09-27

Anestesiologi steg 2, hund och katt*

17 - 19 Nov 2010, Knivsta, Anmälan senast 2010-10-14

Dermatologi steg 2*

19 - 20 Nov 2010, Knivsta, Anmälan senast 2010-10-11

Sårvård steg 1
19 - 20 Nov 2010, Halmstad, Anmälan senast 2010-10-11

* Kurserna är godkända av SVS

Stor spridning av sorkfeber
befaras i höst

❘❙❚ Skogssorkarna tycks i år bli många, 
rapporterar SLU i ett pressmeddelande
den 13 juli. Därmed finns stor risk för att
sorkfeber sprids till människor. Redan
under första halvåret 2010 har 111 fall
rapporterats.

Skogssork är den enda kända reser -
voaren för Puumalavirus och infekterade
sorkar utsöndrar viruset via saliv, avföring
och urin. Smitta till människa sker sannolikt
oftast via inandning av virus i luftburen
form. I Sverige är sorkfeber anmälnings -
pliktig sedan 1989 med tillförlitlig statistik
sedan dess. Antalet rapporterade fall i
Sverige varierar mellan säsonger mycket
beroende på om det är ”sorkår” eller inte. 

Under vinterhalvåret är risken att komma
i kontakt med skogssorkar störst, eftersom
de då ofta söker skydd och föda i närheten

av eller i människans bostäder. Flest fall av
sorkfeber, ca 90 procent, anmäls från de
fyra nordligaste länen: Jämtland, Väster -
norrland, Västerbotten och Norrbotten.
Men forskarna vill varna för att sjukdomen
kan förekomma även i andra delar av
Sverige. 

Sorkfeber tillhör gruppen blödarfebrar

med njurpåverkan och sjukdomen karak-
teriseras oftast av akut hög feber, huvud-
och muskelvärk samt påverkat allmäntill-
stånd. I det typiska fallet tillkommer sedan
buksmärtor och njurpåverkan. Sorkfeber
kan ge en varierande sjukdomsbild med
alltifrån lindriga influensaliknande symtom
till livshotande tillstånd.  ■

❘ ❙❚ noterat

Skogssork kan sprida sorkfeber, nephropathia epidemica, som orsakas av Puumalavirus. 
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FVE-möte i tropisk hetta i alpland
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS OCH MARGARETA WIDELL

Värd för årets FVE-generalförsam-
ling den 10–12 juni var det schwei-
ziska veterinärförbundet, Bundesamt
für Veterinärwesen, som förlagt
mötet till Basel. Basel är en vänlig
stad som genomkorsas av ett om -
fattande spårvagnsnät. Delega terna
möttes av fuktig sommarvärme som
under andra dagen steg till 38 gra-
der. Temperaturen på mötet var
dock normal fram till frågan om
simultantolkning kom upp till dis-
kussion. Då steg även debattem -
peraturen avsevärt. 

NORDISKT ORDFÖRANDEMÖTE
Dagen innan FVE-mötena startar träffas
alltid de nordiska förbunden för att dis-
kutera gemensamma frågor och gå ige-
nom agendan för generalförsamlingen.
Som i alla EU-sammanhang brukar det

behövas lobbying och strategiska samar-
beten om man vill få igenom sina frågor
och sådant behöver förberedas. Island,
Estland och Litauen deltog inte men
Lettland fanns med. Estland hade i år
överlåtit sina röster till Sverige vid röst-
ningar under FVE-mötet och några
extra röster kan alltid vara bra. Till detta
möte hade de nordiska länderna gemen-
samt skickat in två frågor att ta upp, dels
om märkning av djur som slaktats utan
bedövning och dels om framtiden för
den oerhört dyra simultantolkning som
nu görs under en och en halv dag på
FVEs generalförsamling. Kostnaden för
detta är avskräckande för de mindre län-
derna om de vill vara värdar för general-
församlingen. Frågan om tolkning är

oerhört känslig och Finlands ordförande
Sanna Hellström utsågs att presentera
den under huvudmötet. 

Det förslag till strategiplan som FVE
presenterat diskuterades ingående. På
flera punkter var de nordiska förbunden
missnöjda med planen och här utsågs
Karin Östensson att föra vår talan. Vi
ville ha mer fokus på veterinärens roll
och inte bara på tekniska frågor.
Veterinäryrket måste göras mer synligt i
offentliga sammanhang och det nuva-
rande dokumentet lyfter mer veterinära
arbetsområden än veterinärerna som
utför arbetet. FVE måste också arbeta
mer för kvalitén på utbildningen, ackre-
diteringen av olika utbildningsplatser
måste få en laglig betydelse. Detta är
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Basel är en vänlig stad som bjöd de dit -
resta veterinärerna på varmt sommarvä-
der och välunderhållna kulturbyggnader.

Summer in the city – de nordiska och baltiska veterinärförbundens representanter samlas
på en het takterass i Basel inför FVE-mötet.
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➤ dock svårt eftersom allting som förhind-
rar fri rörlighet inom EU motarbetas. 

UEVP – PRAKTIKERUTSKOTTET
Liksom de nordiska länderna träffas
FVEs underutskott innan generalför-
samlingen. I praktikersektionen UEVP
fanns inga kontroversiella frågor på dag-
ordningen. Till ny medlem invaldes
Bulgarien och därmed är 26 länder med-
lemmar. Rapporter lämnades från de
möten som styrelsen deltagit i eller där
UEVP/FVE varit engagerade. 

Ett möte rörande griskastration hölls 
i Bryssel den 2 juni med deltagande av
ca 45 personer från alla berörda intresse-
grupper, lantbrukare, industri, djur-
skydd, genetiker, veterinärer och konsu-
menter. En observation från detta möte
var att alla var överens om behovet av att
åtgärda det nuvarande systemet. Undan -
taget var lantbrukarnas representanter
som tyckte det var helt OK att fortsätta
kastrera utan bedövning. Intressanta
föredrag om galtlukt hölls under mötet,
där sades att vid kokning/stekning av
köttet är lukten hemsk men efteråt finns
varken lukt eller smak i maten. Enligt
uppgift använder McDonalds i Tyskland
bara kött från okastrerade grisar i sina
produkter. 

En enkät rörande ”puppy trade”, valp-
smuggling, hade skickats ut och 400
praktiker i 17 länder samt åtta offentliga
veterinärer svarade, något som visar att
frågan engagerar kåren. Fokus låg på
djurvälfärd och djurhälsa, inte på illegala
transporter, men djurskydd är en fråga
som ska behandlas av medlemsstaterna
själva. EU ingriper bara om det inte fun-
gerar någonstans. 

Djurläkemedelsfrågor diskuterades
också. Inom EU finns en gemensam
marknad för mat men inte för medici-
ner. Frågan är vilken mening det har att
godkänna ett läkemedel i land A men
inte i land B när maten från land A äts i
land B? Internetförsäljning av läkemedel
är också svår att kontrollera. UEVP vill
ha en sant gemensam marknad för alla
veterinärmediciner med ett effektivt
regleringssystem. Det skulle medföra
minskad tid och kostnad för att registrera
läkemedel på marknaden. Alla produk-
ter ska också finnas tillgängliga i samt -
liga medlemsländer. 

Holländarna vill behålla 
försäljningsrätt
Även antibiotika och resistensproblema-
tiken berördes. Denna kan inte bara lösas
genom att förbjuda veterinär använd-
ning av vissa substanser. Från Holland
rapporterades att regeringen beslutat
minska antibiotikaförsäljningen genom
att skilja på förskrivning och försäljning,
något som veterinärerna protesterat vilt
mot eftersom försäljningen är en stor del
av deras inkomst. Ett nyval i Holland
satte dock (tyvärr!) stopp för lagförlaget
och man får behålla nuvarande system
med vissa regler om bättre registrering av
förbrukningen. Om de holländska vete-
 rinärerna inte till 2012 minskat försälj-
ningen av antibiotika med 50 procent
kommer dock försäljningsrätten att tas
bort. 

En gästföreläsare hade inbjudits, pro-
fessor Muriel Surdez från Freiburg uni ver-
 sitetet, som talade om ”Feminiseringen
av veterinärprofessionen”. Före år 2000
fanns ingen statistik i Schweiz men år
2000 var fördelningen 1 600 manliga

och 733 kvinnliga veterinärer. 2006 var
fördelningen 1 576 manliga och 1 018
kvinnliga. I Schweiz är denna ökning
större än vad man sett inom human -
medicinen eller andra tidigare manliga
yrken. Frågan var varför männen förlorat
intresset för veterinäryrket. De kvinnliga
veterinärerna arbetade mest med säll-
skapsdjur och brist på veterinärer förelåg
för lantbrukets djur. Vid intervjuer fram-
gick att kvinnor blev veterinärer för att
de ”älskade djur” medan männen hade en
mer pragmatisk inställning, de valde yrket
för att de ”hade kännedom om djur”.
Val av djurslagsinriktning var sällan för-
bestämt utan uppstod under studietiden
eller efter de första arbetserfarenheterna. 

UEVH – HYGIENIKERUTSKOTTET
Hygienikerutskottet, UEVH, genom-
förde sin traditionella rundabordsrap-
portering från medlemsländerna. Bland
annat rapporterade Lettland om pro-
blem med rituell slakt, Polen om över-
svämningar som medfört stora problem
med djurskydd och Finland om att man

50 N U M M E R  11 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Muriel Surdez (till vänster) konstaterade att feminiseringen av veterinäryrket är lika uttalad
i Schweiz som i de flesta andra länder. Här i samspråk med Karin de Lange från Frankrike.
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➤
har allmän brist på veterinärer. Från
Tysk land rapporterades att veterinärer
inte vill jobba med köttkontroll på
grund av för lågt löneläge.

Jorunn Vormeland Dalen redovisade
hur långt FVEs arbetsgrupp om djur -
transporter kommit i arbetet med ett
policydokument. Hittills har man kon-
staterat att tillämpningen av gällande
lagstiftning varierar mellan länder. Det
finns brister i utbildning och kunskap
hos djurtransportörer. Även veterinärer-
nas engagemang varierar och här behövs
insatser för att åstadkomma förbättringar.

Modernisering av köttkontrollen
UEVH och FVE har i ett policydoku-
ment fastställt att modernisering är nöd-
vändig och att den bland annat ska
grundas på vetenskap och vara riskbase-
rad. I mars deltog Margareta Widell i
egenskap av ordförande i FVEs Hygien -
arbetsgrupp tillsammans med flera
andra företrädare för FVE i ett infor-
mellt möte med Kris de Smet vid DG
Sanco. Huvudfrågan nu är vad som ska
kontrolleras och hur, snarare än vem
som ska göra kontrollerna. Den pågående
översynen ska bidra till att köttkontrol-
len beaktar relevanta risker, använder
moderna metoder och samtidigt stödjer
internationell handel med kött och kött-
produkter. EFSA är ombedd att ge

vetenskapliga synpunkter på köttkon-
troll och risker för olika djurslag under
2011. Nästa steg blir att arbeta fram för-
slag till ändringar av befintlig lagstift-
ning med förhoppning om ikraftträdande
2015. Moderniseringen innebär inte av -
reglering – UEVH vill avveckla stelbenta
krav och ersätta dem med metoder som
bättre är anpassade till aktuella och nya
risker.

Företagsanställd besiktningspersonal
Jason Aldiss redovisade utfallet av en
enkät om Plant Inspection Assistant
(PIA), dvs företagsanställd besiktnings -
personal. Resultatet visar att mer än hälf-
ten av medlemsländerna använder PIA,
huvudsakligen för fjäderfäslakt men att
de i de flesta fall inte utför andra kon-
trolluppgifter. Antalet personer styrs i
allmänhet av bandhastigheten och lokala
förutsättningar. I mer än hälften av fal-
len genomförs utbildningen av den
ansvariga myndigheten och den officiella
veterinären är nästan alltid involverad i
träningen som i samtliga fall är begrän-
sad och anpassad till de faktiska kontroll -
uppgifter som ska utföras. En intressant
fråga var om man trodde att användan-
det kunde tänkas utvidgas till andra
djurslag. Bara en tredjedel svarade att
detta kanske var möjligt och då företrä-
desvis för gris. De flesta länder har ännu

inte fått sina PIA-system reviderade av
kommissionen. Överlag är man nöjd
eller mycket nöjd med hur det fungerar
även om system för internrevision sak-
nas i de flesta fall.

Intressant var frågan om kassations -
frekvensen var högre eller lägre när före-
tagsanställd besiktningspersonal används.
Tyvärr svarade hälften att de inte visste
men 25 procent svarade att kassationerna
var fler jämfört med om officiell veterinär
eller assistent genomförde besiktningen.
Mötet konstaterade att det saknas gemen-
 samma regler för utvärdering av hur
systemen fungerar i praktiken och att
FVE bör uppmana kommissionen att
följa upp frågan.

Veterinär expertis för bättre 
folkhälsa
I en gemensam sittning med UEVH 
och utskottet för officiella veterinärer,
EASVO, presenterade Kenneth Clarke
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Margareta Widell (till vänster) deltog under våren i egenskap av ordförande i FVEs Hygien -
arbetsgrupp i ett informellt möte med EU-kommissionen och förstärkte i Basel den svenska
delegationen.

HEROFONDEN
pensionsfond för

veterinärer
Herofonden är en privat pensions -
fond för veterinärer inom Sveriges
Veterinärförbund. Veterinärer som
är över 60 år kan idag få del av

fondens avkastning. De krav som
ställs är att veterinären under tio
år ska ha betalat en årlig premie
till fonden och under samma tid

ha varit medlem i SVF. 

Idag uppgår premien till Hero -
fonden till 200 kronor per år. 

När veterinären fyllt 60 år får inte
fler premier betalas, vilket inne-
bär att den person som vill få del
av medlen måste börja betala till
fonden senast vid 50 års ålder.

Till del  ningen beräknas på avkast-
ningens stor lek och på hur länge
veteri  nären har betalat till fonden.

Ytterligare upplysning om Hero -
fonden finns på veterinärförbun-

dets hemsida www.svf.se. 
Ring 08-545 558 20 eller skriv till
Sveriges Veterinärförbund om du

vill gå med i Herofonden.
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➤ från Veterinary Public Health Asso cia -
tion, Storbritannien, en rapport om
veterinär expertkunskap inom animalie-
produktionen. Förhållandena i Stor -
britannien kanske inte är direkt jämför-
bara med Sverige, men tendensen mot
färre men större besättningar känner vi
igen liksom vikten av förebyggande råd-
givning. Det krävs mer specialistkun-
skap och det är kvaliteten på besöken,
inte kvantiteten, som är viktigast. Sam -
manfattningsvis konstaterades att den
viktigaste funktionen för en veterinär

inom animalieproduktionen är att skydda
folkhälsan och att arbeta för att säker-
ställa livsmedelssäkerhet och redlighet.

Jakob Zinsstag, chef för the Epi de -
miology and Public Health (EPH) Unit
of the Swiss Tropical and Public Health
Institute, Basel, gjorde en inspirerande
presentation av konceptet One Health.
Han betonade vikten av nära samarbete
mellan veterinär- och humanmedicin
och gav exempel på hur vaccinations -
program bland djur drastiskt förbättrat
folkhälsoläget bland annat hos nomad -

stammar i Afrika. Han betonade också
att det borde finnas sammanslagna regis-
ter för t ex övervakning av infektions -
sjukdomar, antibiotikaresistens och till
och med för cancerrapportering. Anled -
ningen är att man snabbare skulle kunna
se samband och därmed tidigt kunna
sätta in åtgärder.

GENERALFÖRSAMLINGEN I FVE
Årets generalförsamling karakteriserades
av ovanligt många inbjudna talare och
gästföreläsare. Mötet invigdes av ordfö-
randen i det schweiziska veterinärför-
bundet Charles Trollier, av ordföranden
i FVE Walter Winding och av Hans
Wyss från Bundesamt für Veterinär -
wesen. Gästtalare var Juan Lubroth från
FAO, Simone Magnino från WHO,
Frans Huizenga som talade om hur man
utvecklar en organisations ”arkitektur”,
Frans van Knapen från European
College of Public Health och Phillipe
Craig som talade om Echinococcus multi-
locularis. 

Ordförande i WVA (World Veterinary
Association), Tjerd Joorna, fick också
informera om vilka aktiviteter som pla-
neras för nästa år som är veterinärmedi-
cinens 250-årsjubileum. Festligheterna
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Konceptet ”One health” diskuterades både i utskotten och i generalförsamlingen. Här samlas alla mötesdeltagare för att visualisera bud-
skapet.

Unikt tillfälle att förvärva ändamålsenliga 
lokaler för hästklinik vid Visby Travbana. 

Fastigheten är utrustad med kontor, löpargång, boxar,  
behandlingsspilta och operationssal.

 
För mer information kontakta: 

ATG Hästklinikerna AB, Gunilla Forsberg, 0705-144 149 
alt. 0511-275 85, gunilla.forsberg@skara.nshorse.se 

ATG Hästklinikerna  
försäljer 

Klinikfastigheten i Visby
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kommer att inledas i januari i Paris, i
maj blir det möte i Lyon och i oktober
hålls världsveterinärkongressen i Kap -
staden.

Infekterad tolkfråga
Denna generalförsamling i Basel bestod
nu av 160 delegater från 32 länder, nytt
rekord. Efter sedvanliga formalia rörande
protokoll, ekonomisk redovisning och
budgetjusteringar samt inval av Bul ga -
rien även här kom så punkten om simul-
tantolkning upp. Fram till dess, inklu -
sive under de engelska föredragen, hade
bara ca 8–10 personer i församlingen
suttit med hörlurar på, men nu kom de
plötsligt fram. Alla som tidigare talat
engelska utan problem övergick till sina
modersmål, tyska och franska. Debatten
blev som vanligt hätsk och särskilt frans-
männens ”grand old man” Christian
Rondeau lyckades förolämpa så gott
som samtliga deltagare. Han hävdade att
man inte kunde framföra sina synpunk-
ter och åsikter på ett begripligt sätt om
man inte fick tala sitt modersmål, att om

man var tvungen att skicka delegater
som var bra på engelska så kunde man
inte skicka de mest kompetenta man
hade etc. Detta föranledde Hans Petter
Bugge från Norge att ställa sig upp och
på norska säga att det var smärtsamt att
höra att man var så okvalificerad när
man var tvungen att uttrycka sig på eng-
elska, något som utlöste jubel i försam-
lingen. Som vanligt slutade den anime-
rade diskussionen i att en arbetsgrupp
skulle tillsättas för att hitta en lämplig
kompromisslösning. I själva verket är i
stort sett alla länder införstådda med att
tolkningen är ett otroligt slöseri med
FVE-medel som skulle kunna användas
bättre. 

Även frågan om strategiplanen bord-
lades efter diskussion, texten behöver
omarbetas på vissa ställen för att bättre
belysa veterinärprofessionens betydelse.
Frågan om märkning av kött från djur
som slaktas utan bedövning, det andra
ärende som de nordiska länderna vill ta
upp, blev skjutet till höstens möte i
Bryssel.  ■
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Finlands ordförande Sanna Hellström väckte starka känslor när hon på nordiskt mandat
föreslog att simultantolkningen skulle slopas av ekonomiska skäl.

Box 9, 265 21 Åstorp

Tel. 042-676 03

Fax 042-676 04

www.vetoquinol-scandinavia.com

Zentonil®

Understödjer
levern

Till hundar
och katter

Smaksatta och
delbara tabletter

Zentonil Plus, SAMe

Zentonil Advanced,

SAMe och Silybin.

Receptfritt
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Insändaren konstaterar att djur-
skyddet blivit en central fråga för
allmänhet och politiker, men menar
att den utvecklingen varit ointressant
för stora dela av veterinärkåren.
Han önskar bland annat fler djur-
skyddsrelaterade inlägg i Svensk
Veterinärtidning.

Djurskydd berör alla veterinärer. Vär -
nan det av en sund djurhållning och ett
gott djurskydd har varit en självklarhet i
veterinärhistorien. Djurlidande vid trans-
porter, slakt och infektionssjukdomar
har tidigt starkt begränsats. Under senare
år har etologer lyft fram vårt ansvar för att
även beakta djurens genetiskt grundade
behov. När gränserna ungefär samtidigt
öppnades för konkurrerande import vid
EU-anslutningen och konsumenterna
exponerades för billiga livsmedel från
länder, där djuren uppföddes under
andra förhållanden än vi ansåg riktiga,
blev djurskyddet en central fråga även
för allmänhet och politiker. 

Denna för djuren positiva utveckling
verkar tyvärr varit ointressant för stora
delar av veterinärkåren. Engagemanget
för djurskyddet hos lantbrukets djur har
blivit en fråga för endast en begränsad
del av kåren, biologer och en ökande
skara av engagerad allmänhet. Det åter-
speglas också i djurskyddslagstiftningen
och inte minst dess tillämpning genom
att vissa krav synes mer förankrade i

mänskliga värderingar än en allsidig och
sakligt grundad bedömning av djurens
behov och situation.

INGA ENKLA SVAR
Samtidigt verkar delar av djurhållningen,
ofta med stöd av veterinärer, nöjt sig med

Djurskyddet behöver en 
befriande debatt 

❘❙❚ insänt

insänt
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Engagemanget för djurskyddet hos lantbrukets djur har blivit en fråga för endast en 
be gränsad del av veterinärkåren, anser insändaren. En sådan fråga är slakt utan bedöv-
ning, där bilden visar exempel från Österrike.

SvT 11-10 final:Layout 1  10-08-29  14.24  Sida 54



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2010 55

att hävda att vi har världens strängaste
djurskyddslag. Man har hävdat detta
utan att reflektera över hur lagen efter-
levs, särskilt vid avsaknaden av resultat
från en strukturerad tillsyn. 

Många års erfarenhet av dessa frågor
inte minst inom EU har lärt mig att
hanteringen av djurskyddsfrågorna i den
praktiska verkligheten oftast inte har
några enkla svar. Det krävs stor kunskap
för att kunna bedöma djurens situation
och såväl lagstiftare, tillsynspersonal
som djurägare ställs inför svåra bedöm-
ningar och gränsdragningar. Därför är det
viktigt att dessa frågor fokuseras på i den
veterinära debatten. Vi måste säkerställa
att regelverket och dess tillämpning på
ett förtroendefullt och respektingivande
sätt baseras på sakliga grunder. 

VÄLKOMMEN BOKDEBATT I SVT
Tyvärr har detta inte skett när det gäller
lantbrukets djur. Var fanns till exempel
den veterinära debatten under den så
kallade grisskandalen? Till och med den
symboliskt stora frågan om behovet av
ligghallar på KC Ranch, som ledde till
rättegångar och stor uppmärksamhet i
alla media och i riksdagen, och som

bidrog till att Djurskyddsmyndigheten
lades ner, berördes knappast i Svensk
Veterinärtidning. Noteras kan även att
ranchen engagerat och skickligt leddes
av vår kollega Kerstin Dahlgren, vars
synpunkter och erfarenheter borde vara
intressanta och värdefulla att ta del av i
en sådan debatt.

Därför är det välkommet att kollegan
Per Michanek, tillsammans med två
medförfattare lyfter dessa frågor i den
bok som tidigare kommenterats av kol-
legerna Hans Boström och Dag Hulte -
fors i denna tidskrift. Som engagerad
veterinär skulle jag önska att fler veteri-
närer tog del av boken och debatten och
att Svensk Veterinärtidning frikostigt ger
plats för dessa diskussioner. Behovet av en
sådan diskussion kan naturligtvis enkelt
avfärdas genom att hävda att ut sedda
myndighetspersoner utan ifråga sättande
ska kunna kontrollera efterlevnaden av
lagstiftningen. En troligen mer frukt -
bärande väg vore att lyfta fram de veteri-
närmedicinska frågeställningarna. Man
kunde söka få till stånd en lagstiftning
med tillhörande tillämpning och tillsyn
som på ett allsidigt sätt är förankrad på
vetenskapligt baserade grunder och för

djurens bästa. Det skulle vara ett stöd
för både djurägare, veterinärer och till-
synsmyndigheter. 

KSLA-SEMINARIER
Områdets betydelse belyses genom att
Kungliga Skogs- och Lantbruksakade -
mien efter sommaren genomför två semi-
 narier som ska behandla strategierna för
djurskyddet inom EU (10 september)
och i Sverige (13 oktober). Inför den
pågående översynen av djurskyddslagens
tillämpning i Sverige kan det vara värde-
fullt att reflektera över dess relation till
det omfattande arbete som pågår inom
EU. Målet bör vara att få till stånd ett på
vetenskapliga grunder baserat djurskydd
och en djurbaserad tillsyn. Marit Paulsen,
som drivit dessa frågor inom EU-parla-
mentet, kommer att medverka.

Men, vi kan inte bara vara åskådare.
För att det viktiga djurskyddsområdet
inte ska glida ur veterinärernas händer
krävs att vi alla engagerar oss. Djur -
skyddet förtjänar och behöver ett veteri-
närt ledarskap.

MARTIN WIERUP

Det är glädjande att Martin Wierup vill
öka fokus på djurskyddsarbetet inom
den svenska veterinärkåren och få en 
livligare djurskyddsdebatt i veterinärtid-
ningen. Svensk Veterinärtidning har
dock inte legat på latsidan i detta ämne.
Om man går igenom alla publicerade
debattartiklar i SVT under de senaste
tio åren har en överväldigande majoritet
handlat om djurskydd. T ex ”grisskan -

dalen” kommenterades med tre artiklar
bara i SVT nummer 1/10, varav två tex-
ter var skrivna av disputerade veterinärer.
Det är t o m så att en insändare (SVT
10/05) har ansett att det är ”obalanserat
mycket” djurskydd i veterinärtidningen.

Djurskyddsfrågor ligger nära hjärtat
för de flesta veterinärer, vilket avspeglas
i tidningens innehåll. Inget engagemang
är dock så bra att det inte kan bli bättre,

och definitionen av begreppet ”djur-
skydd” varierar mycket. Frågorna behö-
ver därför diskuteras så mycket som
möjligt och från veterinärt håll är då de
vetenskapliga grunderna viktiga. SVT
erbjuder med glädje en plattform för att
sprida dessa diskussioner.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör, Svensk Veterinärtidning 

Redaktionell kommentar

• Snabba och säkra leveranser 

• Brett sortiment 

• Bästa service 
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RÖNTGENUTLÅTANDE
I ML-projektionen (Figur 3) kan ses att proximala delen
av ulna, från olecranons proximala kant och ca 5 cm
distalt om denna, har en heterogen bentäthet med om -
råden av både ökad och minskad täthet. Som jämförelse
visas armbågen i motsvarande projektion hos en frisk
schäfer (Figur 4). De områden i Figur 3 som har en ned-
satt täthet är omgivna av skleros. Ulnas kaudala kortex

uppvisar över samma sträckning fokala områden av ned-
satt röntgentäthet och kortex har en ojämn utlinjering
orsakad av enstaka partier av fokal, diffus periostal reak-
tion. En sklerotisk zon kan också ses snett genom proxi-
mala delen av radius strax distalt om armbågsleden.
Zonen sträcker sig i kaudoproximal-kraniodistal riktning.
I KrKd-projektionen (Figur 5) ses en pallisadliknande
periostal reaktion längs mittdiafysära humerus på både
lateral- och medialsidan samt ett fokalt område med en
liknande periostal reaktion medialt på ulna. En kraftig
mjukdelsansvällning kan ses kring armbågsleden, tydligast
medialt. 

För att bättre kunna bedöma omfattningen av föränd-
ringarna och komma närmare diagnos kompletterades stu-
 dien med kraniomedial-kaudolateral-oblik (KrMKaL-O)
och kraniolateral-kaudomedial-oblik (KrLKaM-O) (Figur
6) projektion av armbågsleden samt humerus mediolateral
(ML) projektion (Figur 7). Även toraxbilder togs vilka var
inom normalvariation. 

Längs ulnas kaudolaterala yta framträder i KrLKaM-O-

Vilken är din diagnos? – Svar
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FIGUR 5. KrKd-projektion av vänster armbågsled, samma
som Figur 2. Notera den periostala reaktionen längs mitt -
diafysära humerus (markerat med svarta pilar) och fokalt
på mediala ulna (markerat med vit pil).

FIGUR 3. ML-projektion av vänster armbågsled, samma som
Figur 1. Notera den heterogent ökade tätheten i proximala
ulna (markerad med svarta pilar) samt de lytiska områdena
i ulnas kaudala kortex (markerat med vita pilar). I kanten
på bilden anas också den periostala reaktionen på humerus
(vitt pilhuvud) som framträder tydligt på KrKd-projektionen
av armbågsleden.   

FIGUR 4. ML-projektion av armbågen hos en frisk, treårig
schäfer som jämförelse till Figur 3. Notera skillnaderna 
i bentäthet i proximala ulna samt den jämnare tätheten
och utlinjeringen av ulnas kaudala kortex.
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projektionen (Figur 6) tydligt en pallisadliknande perio -
stal reaktion, samma typ av förändring som ses mittdiafy-
särt på humerus. KrMKdL-O-projektionen tillförde ingen
ytterligare information och är därför inte inkluderad i pre-
sentationen av fallet.

RADIOLOGISK DIAGNOS
Tänkbara differentialdiagnoser är malign skelettneoplasi,
osteomyelit och hypertrofisk (pulmonär) osteopati. När
det gäller maligna skelettneoplasier så är metastatisk neo-
plasi mer trolig än primär neoplasi i det här fallet då flera
ben på var sida om leden är involverade. Dessutom finns
en möjlig primärhärd i form av juvertumörerna. Ytter li -
gare stöd för valet mellan primär tumör och metastas är att
primära neoplasier i ulna är vanliga distalt men ovanliga
proximalt. En multifokal osteomyelit kan inte differentie-
ras från malign neoplasi radiologiskt men tänkbara agens,
t ex leishmania, eller någon form av fungal infektion
ansågs osannolikt då inga utlandsvistelser fanns med i
anamnesen. Lokalisationen är inte typisk för hypertrofisk
(pulmonär) osteopati och toraxröntgen var utan anmärk-
ning. För säker diagnos i detta fall krävs dock histopatologi.

UTGÅNG AV FALLET 
Ägaren ville inte gå vidare med biopsitagning varför hun-
den i stället avlivades. Obduktionen visade ett anaplastiskt
karcinom i juvret med metastaser till regionala lymfknu-
tor och den subkutana vävnaden kring vänster armbågsled.
I skelettet sågs en periostal och endostal benpålagring som
liknar den som ses vid hypertrofisk (pulmonär) osteo pati.

DISKUSSION
Uppkomsten av hypertrofisk (pulmonär) osteopati är inte
helt klarlagd. Förändringarna ses oftast som pallisadlik-
nande periostala reaktioner kring metakarpal- och meta-
tarsalbenen, som sedan sprids i proximal och distal riktning.
Det uppstår mindre vanligt på andra ställen i skelettet. Den
primära sjukdomen som inducerat hypertrofisk osteopati
är ofta lungtumörer (primära eller metastatiska) eller
andra intratorakala processer, t ex megaesofagus, bronkiell
främmande kropp eller pneumoni. Det har även rappor-
terats i samband med infektiös endokardit. Patogenesen är
inte helt klarlagd, man har sett ett ökat blodflöde till de
distala extremiteterna vilket leder till en bindvävstillväxt
och periostal benbildning. 

I fallet med schäfertiken var toraxröntgen utan anmärk-
ning. Man kunde inte heller se några neoplastiska celler i
skelettet eller den periostala benreaktionen men däremot i
omkringliggande vävnad. Troligen uppstod skelettföränd-
ringarna som en reaktion på metastaserna i de subkutana
vävnaderna i området. 

Fallet illustrerar hur man enkelt kan få mer information
om en förändring genom att komplettera sin initiala rönt-
genundersökning med fler projektioner. I det här fallet
sågs de periostala reaktionerna kring ulna tydligast i

KrLKdM-O projek-
tion av armbågsle-
den. Det visar också
hur viktigt det är att
noggrant studera alla
i bilden inkluderade
delar. Reaktionen
kring humerus hade
lätt kunnat förbises
med endast ML-pro-
jektionen och det
faktum att denna
process involverade
flera ben är viktig
information.   
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FIGUR 6. Kraniolateral-kaudomedial-oblik (KrLKaM-O) 
projektion av vänster armbågsled. Notera den periostala 
reaktionen längs kaudolaterala ulna och kraniomedialt 
på humerus (markerat med vita pilar). Kraniomedialt om
armbågsleden kan den kraftiga mjukdelsansvällningen 
ses (markerat med svarta pilar).

FIGUR 7. Mediolateral
(ML) projektion av 
humerus på vänster
framben. Mitt på 
humerusdiafysen kra -
nialt ses ett område
med ökad bentäthet
och pallisadliknande
periostal reaktion.
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Rekordmånga hundar
smugglas in med färjorna

❘❙❚ Smugglingen av hundar till Sverige ökar
stort. I år har Tullverket redan tagit 53

hundar i beslag jämfört med 18 i fjol, 
rapporterade Trelleborgs Allehanda den 
5 augusti.

– Hanteringen av hundarna är fullstän-
digt vidrig, säger Margareta Persson, tull -
inspektör vid tullkriminalen i Karlshamn.
De som gör det här bryr sig inte om dju-
ren. Det är som om de kör en last med

skor eller potatis, fortsätter hon. Hundarna
kommer främst till Skåne och Blekinge via
färja från Polen. De vanligaste raserna som
smugglas är småhundar som chihuahua
och fransk bulldogg. Hundarna säljs ofta
via annonssajter på internet.

Måndagen den 26 juli beslagtogs nio
blandrasvalpar vid färjeterminalen i Karl-
skrona. Två personer greps. Alla hundarna
fick avlivas efter beslut av veterinär. Den 2
juni beslagtogs 22 hundar, varav 19 valpar,
på samma ställe. Även dessa fick avlivas.
Fyra personer kommer att åtalas. 

Tullverket driver nu tillsammans med
länsstyrelsen i Skåne och Djurens vänner
en informationskampanj om smugglingen.
Det är okunskap som gör att folk köper
smuggelhundar, och att informera 
köparna och därmed få bort efterfrågan 
är Tullverkets bästa medicin mot smugg-
lingen.  ■

Salmonella på strutsfarm 
❘❙❚ Samtliga fjäderfän på en mindre struts-
farm i nordvästra Skåne har avlivats efter
ett salmonellafynd på gården, rapporte-
rade tidningen ATL den 17 augusti. Struts -
kropparna omhändertogs av Svensk Lant-
  brukstjänst för destruktion på sterilise -
ringsanläggning. En smittskyddsutredning
kommer att göras och tills vidare är går-
den spärrad.  ■

Veterinärer varnar för dåligt
utbildade hovslagare
❘❙❚ Lägstanivån på hovslagarkompetensen
måste upp, säger Göran Åkerström, vete -
rinär på Jordbruksverkets hästenhet till 
Sveriges Radio Östergötland. Det finns
många som är villiga att utföra hovslag-
ning, men alltför få som har de kunskaper
som krävs. Ännu färre har kompetens att
ta hand om högpresterande hästar, eller
djur med särskilda problem. Göran Åker-
ström bedömer att ett antal hästar far illa
varje vecka på grund av dåligt utbildade
hovslagare.

Maria Lendau, vd för ATG-hästklini-
kerna, ser ofta hästar som skulle behöva
bättre hovvård. Hon varnar för snabbkur-
ser där hästägarna själva ska lära sig att
sko. Det är ett växande problem, enligt
Maria Lendau. 

Källa: Tidningen ATL den 31 juli. ■

❘ ❙❚ noterat

Till divisionen Animal Health söker vi en regionansvarig läkemedelskonsulent 
till vårt södra distrikt.

Ansvarsområden Som regionansvarig läkemedelskonsulent ska du initiera
och genomföra försäljningsaktiviteter, kundbesök och presentationer av
Bayers veterinärprodukter i distriktet. Målgruppen är veterinärer, veterinär-
kliniker och apotek.

Du kommer att ingå i en grupp av 3 personer som rapporterar till Territory
Manager för Sverige. Distriktet består av Skåne, Småland, delar av Halland
och Östergötland samt delar av Norrland vilka du självständigt ansvarar för.
Lämplig bostadsort är någonstans i södra Sverige.

Din profil Du som söker bör ha några års erfarenhet av veterinärmedicin. 
Du ska vara utbildad veterinär, LIF utbildad djursjukvårdare eller djursjuk -
skötare. Som person har du en positiv attityd med stor social förmåga och
flexibilitet. Du är lugn och trygg i dig själv, prestigelös med förmågan att
skapa förtroendeingivande kundrelationer. Goda kunskaper i engelska, 
både skrift och tal är ett krav.

Skicka in din ansökan på engelska via http://www.mybayerjob-nordic.com/en.

Sista ansökningsdag är 20 september och intervjuer kommer att ske löpande.
För frågor kring tjänsten, kontakta gärna Peter Bjurling,
Nordic Sales Manager: 0709-392 437

Varmt välkommen med din ansökan!
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IN MEMORIAM

Lars-Åke Appelqvist 
in memoriam
Fil dr Lars-Åke Appelqvist, professor
emeritus i livsmedelskemi vid SLU, har
stilla insomnat i en ålder av 79 år. Han
kallades allmänt LÅA både av studenter
och medarbetare. 

Jag träffade LÅA första gången 1972.
Jag var nyanställd assistent vid Insti tu -
tionen för livsmedelshygien, Veterinär -
högskolan Stockholm och LÅA en av de
sökande till professuren i livsmedelskemi.
På den tiden avkrävdes de sökande för -
utom den sedvanliga interv jun av tjänste-
förslagsnämnd och sakkunniga också ett
praktiskt prov. Något ”gick åt skogen”
vid LÅAs praktiska prov, men LÅA var
full av tillförsikt och skämtsamhet.
”Honom vill vi ha” var det samstämmiga
omdömet från institutionens veterinä-
rer. Så blev det också och LÅA utnämn-
des till professor i livsmedelskemi vid
Veterinärhögskolan 1972. LÅA med
familj bosatte sig i Södertälje och bil-
pendlade varje dag till jobbet, först i
Stockholm och sedan i Uppsala efter 
bildandet av Sveriges Lant bruksuniver -
sitet. Jag minns LÅAs glädje när han
berättade att han under en av sina USA-
resor funnit och inköpt en kaffebryg gare
som kunde kopplas till bilens cigarett -
tändaruttag. 

LÅA disputerade vid Lunds universi-

tet 1968 på en doktorsavhandling med
titeln ”Lipid patterns in Cruciferae”.
Han blev sedan de ätbara lipiderna tro-
gen under sin fortsatta forskargärning.
Detta renderade honom smeknamnet
”Lipido” av veterinärstudenterna. Det är
många av de idag verksamma svenska
veterinärerna som fått sina livsmedels -
kunskaper av LÅA. Några av hans forsk-
ningsprojekt var fettsammansättning och
fetthärskning hos havre, förekomst av
kolesteroloxider i olika livsmedel och
förändring av fetter under lagring och
processning av livsmedel. LÅA var meto-
dologiskt mycket skicklig och utvecklade
en metod för separation och påvisande
av kolesteroloxider i livsmedel, som an -
vänds av forskare världen över även idag. 

Under sin tid vid Veterinärhögskolan/

SLU förde han fram sju forskarstude-
rande till filosofie doktorsexamen. LÅA
var internationellt mycket uppskattad
och aktiv och var ofta på resande fot.
Hans hjärta klappade varmt för U-län-
derna och han hade nära samarbete med
bland annat Bangladesh, Sudan och
Etiopien, där han hjälpte till att bygga
upp oljeväxtlaboratorier. Han erbjöd
lovande studenter från dessa länder att
komma till Sverige. Två av dem dispute-
rade för filosofie doktorsexamen vid
Institutionen för livsmedelshygien. Åren
1976–1985 var LÅA generalsekreterare i
Nordisk Metodikkommitté för livsmedel
(NMKL). Han var också mycket aktiv 
i Association of Official Agricultural
Chemists (AOAC) och SACO/SR.

LÅA var uppvuxen i Trädet (södra
Västergötland) och hans västgötska dia-
lekt kom särskilt fram när han berättade
historier. En av hans favorithistorier var
denna: ”Läraren: Man tar ett ihåligt rör.
Eleven: Magistern, magistern – är inte alla
rör ihåliga? Magistern: I den här klassen
kan man inte vara nog tydlig.” På ett
djupare plan avspeglar historien de pro-
blem som fanns med att undervisa livs-
medelskemi för veterinärstudenter. Kemi
har aldrig varit vare sig veterinärers eller
läkares största intresse.  

En frisk fläkt har för alltid mojnat.

Marie-Louise Danielsson-Tham
leg veterinär, professor i livsmedelshygien

fd prefekt Institutionen för livsmedelshygien

Vi är en väletablerad smådjursklinik med ca 7 000 
patient besök om året. Våra öppettider är vardagar 
8.00–16.30, men ibland har vi beredskap natte tid vid 
t ex valpningar. 

Djurkliniken har digitalröntgen, ultraljud, EKG, samt 
kvalificerad BMA med eget klin kem laboratorium. Vi 
gör medicinska utredningar samt utför mjukdelskirurgi.

Tjänsten kan vara heltid eller deltid beroende på önske-
 mål. Det finns också eventuellt möjlighet för framtida
delägarskap. Tillträde och övriga villkor enligt överens-
kommelse.

Intresserad?
Frågor besvaras av Gertrud Burman, 
e-mail: ka@gbdjurklinik.se

Mer information finns på hemsidan: www.gbdjurklinik.se

Välkommen med din ansökan per post eller e-mail
senast 2010-10-31.

Gertrud Burman 
Djurkliniken i Skellefteå
S:a Järnvägsgatan 50
931 32 Skellefteå

Djurkliniken i Skellefteå söker en smådjursintresserad veterinär

SvT 11-10 final:Layout 1  10-08-29  14.24  Sida 59



60 N U M M E R  11 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

IN MEMORIAM

Bengt Ehn in memoriam
Bengt Ehn var född 1923 i Gillstad utan-
för Skara och kom efter studentexamen
till Veterinärhögskolan där han tog 
examen 1949. Efter några års tjänst som
AI-veterinär kom han till Veterinär -
styrelsen 1957. Redan påföljande år 
tillträdde Bengt distriktsveterinärtjänst i
Härnösand, enligt honom själv den
tjänstgöring han värderade högst. Den
följdes av ytterligare sju år som distrikts-
veterinär, nu i Falköping. Han blev där -
efter veterinärråd och chef för allmänna
veterinärfrågor vid Lantbruksstyrelsen.

Som nybliven änkeman bröt Bengt
Ehn upp och lämnade Lantbruks sty -
relsen 1977. Han blev i stället länsvete-
rinär i Nyköping men redan efter någon
månad rekryterades han till Jordbruks -
departementet. I första hand var det för
sakkunniguppdrag vid beredningen av
den kommande omorganisationen av
distriktsveterinärväsendet. Bered ningen
baserades på den utredning i Lantbruks -
styrelsens regi där Bengts tankar och för-
slag fått stort genomslag. Han kom att
stanna på departementet i sju år och
under denna tid kom hans yrkeskun-
skap och administrativa begåvning att
utnyttjas inom en mängd olika områ-
den. Han kände så småningom ”att han
gjort sitt” och 1985 sökte han pension

och flyttade till Spanien. Banden till
Sverige och vännerna klipptes aldrig av
och efter millennieskiftet gick flytten
tillbaka.

Bengt Ehn var i flera år distriktsvete-
rinärföreningens ordförande och senare
hedersledamot. Strukturomvandlingen
inom animalieproduktionen parat med
veterinärernas behov av fortbildning,
specialisering och ordnad ledighet gjorde
dock att en omstrukturering av organi-
sationen var oundviklig. I det arbete som
följde tvingades Bengt många gånger att
ta ställning mellan samhällets långsiktiga
behov och konsekvenserna för enskilda
kolleger. För Bengt Ehn var detta ett
enkelt men smärtsamt val. Bedöm -
ningen av behovet skulle väljas.

Bland Bengts andra utredningsupp-
drag, i något fall som ordförande, kan
nämnas delaktighet i utredningar om
salmonella, djurhälsovården, SVA och
SLL, den regionala laboratorieverksam-
heten, SBL m fl.

Bengt Ehn var i flera år styrelseleda-
mot i ATG och ordförande i dess forsk-
nings- och utbildningskommitté. Under
denna tid var han initiativtagare till
ATGs hästkliniker. Han var också i
många år uppskattad ledamot och vice
ordförande i SVAs styrelse.

Bengt var i många år en intensiv golf-
spelare och uppskattad bridgepartner.
Dessa hobbies kan ha bidragit till att
han så sent som för ett halvår sedan
uppvisade en anmärkningsvärd fysisk
och intellektuell spänst. Bara två veckor
före sin död var han, märkt av en långt
gången cancersjukdom, i stånd att föra
sakliga samtal i veterinärhistoriska frå-
gor men även i existentiella frågor inklu-
derande livets slut. Den sanne realisten!

Bengt Ehn hade under flera år posi-
tivt inflytande på hur ramarna skulle se
ut för den veterinära organisationen.
När han nu inte längre finns bland oss
lämnar han efter sig en bild av en kun-
nig, klarsynt och driftig kollega med ett
betydande inslag av empati för djuren. 

Sten Hedner
Göran Hugoson

Holger Häggström

Bengt Ehn – ett vänporträtt

Mitt vänporträtt av Bengt Ehn börjar
redan under skolåren i Skara när vi dis-
kuterade veterinärkonsten inför vårt
yrkesval. Bengts klarsyn och lysande
intellekt gjorde att han som regel var
yngst när jämförelse gjordes. Den grun-
dades på en betydande realism, utmär-
kande för hela hans karriär. Bengt hade
en fast förankring i den skaraborgska
hembygden. Han kände för hus  djuren
och kände alltid en gemenskap med
jordbrukets folk. Bland olika karak tärs -
 egenskaper satte han själv kreativiteten
högst. Hans starka engagemang gjorde
honom efterfrågad i olika sammanhang.

Jag minns en liten episod. Efter ett
styrelsemöte i Svenska Distriktsveteri -

när  föreningen gjorde vi sällskap på
tågresan hem. Ordförande Bengt skulle
stiga av i Falköping och jag i Göteborg.
Först i trakten av Herrljunga upptäckte
vi att Falköping passerats under våra
vidlyftiga diskussioner.

Som alla vet övergick Sverige efter det
stora kriget från bondeland till industri-
land på kort tid. Det var en smärtsam
procedur. När t ex veterinärorganisatio-
nen skulle stöpas om växte den nuva-
rande indelningen fram efter långvariga
och svåra utredningar och förslag. Bengt
satte sin prägel på dessa förhandlingar.
Hans linje var att se till samhällets bästa.
Han insåg också att djurens välfärd var
den stora förloraren när en biologiskt
grun dad näring övertogs av teknik och
mass produktion. Han inledde den an  -

pass ning av djurskyddslagens detaljbe-
stämmelser som ännu inte är helt av  -
slutad. På detta känsliga område stod
Bengt som alltid på djurens sida när
detaljer avgjordes. När han som ansva-
rigt veterinärråd tjänstgjorde vid dåva-
rande Lantbruksstyrelsen tillsatte han
arbetsgrupper men såg också till att kos-
sorna fick en lagstadgad semester på
grönbete. Han förhandlade med fram-
gång om det utrymme som varje djur
behövde som livsrum.

När Bengt endast några dagar före sin
bortgång ringde mig hade han en tydlig
känsla av att utvecklingen givit honom
rätt i sak. Hans gärning får inte glöm-
mas bort inför de nya utmaningar som
väntar.

Sten Hedner
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 37

16–18/9 -10. TRAUMA – KÄKFRAKTURER,
Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 7/10)

v 39

29–30/9 -10. KURS UPDATE IN FELINE INFEC-
TIOUS DISEASES, Göteborg. Arr: SPUV,
Swevet Piab AB. (SVT 10/10)

29/9–1/10 -10. 3-D KASUSBASERT GRUNN-
KURS I LABORATORIEARBEID, HUND/KATT,

Hasselfors. Arr: Jan F. Andersen A/S.
(SVT 2/10)

30/9–1/10 -10. KURS LINEA ALBASNITT

– VAD GÖR JAG NU DÅ?, Göteborg. Arr:
SPUV, Swevet Piab AB. 
(SVT 2/10)

30/9–1/10 -10. KURS CRACKING THE CHEST,
Göteborg. Arr: SPUV, Swevet Piab AB.
(SVT 2/10)

1–3/10 -10. A PRACTICAL COURSE IN EQUINE

WOUND MANAGEMENT, Strömsholm. Arr:
Veterinary Wound Healing Association.
(SVT 10/10)

2–3/10 -10. HÄSTTANDVÅRD, Halmstad.
Arr: Accesia. (SVT 7/10)

v 40

NY 5–6/10 -10. KURS TTA TIBIAL TUBERCLE

ADVANCEMENT STIFLE SURGERY arrangeras i
Stockholm av SPUV, SweVet Piab AB.
Info: www.swevet.se under flik SPUV
(se annons i denna tidning)

NY 6/10 -10. JUBILEUMSSEMINARIUM, MED

PRESENTATION AV AVSNITT UR DEN NYUTKOM-
NA JUBILEUMSBOKEN “VETERINÄR – YRKE I

FÖRVANDLING”, arrangeras med anledning
av Sveriges Veterinärförbunds 150-års-
jubileum på gamla Veterinärhögskolan 

Kolmårdens Djurpark ligger vid Sveriges östkust, cirka 15 mil söder om Stockholm.
Närmaste större stad är Norrköping. Djurparken är Nordens största med 172 hek-
tar. Vi har 80 djurarter, varav 38 utrotningshotade. Kolmårdens Djurpark är en del
av koncernen Parks & Resorts Scandinavia AB, där också Gröna Lund, Skara
Sommar land, Aquaria, Furuviksparken och Vildmarkshotellet i Kolmården ingår.

Kolmårdens Djurpark AB söker en 
KLINIKVETERINÄR

Vill du jobba som veterinär i en helt unik, 
utmanande och varierande miljö med exotiska djur?

Arbetsuppgifter
Veterinärkliniken ansvarar primärt för den kliniska verk-
samheten, samt för smitt- och djurskyddet på Kol mår -
dens Djurpark.

Klinikveterinärens uppgifter omfattar främst kliniskt arbete
– sjukdomsdiagnostik, inklusive laboratoriediagnostik,
profylax, behandling, dokumentation och utredningsar-
bete på exotiska däggdjur. Detta utförs ambulerande i
stallar och på vår välutrustade klinik, i nära samarbete
med chefveterinären och veterinärassistenten. 

Övriga arbetsområden är undervisning och praktiskt
verkställande av djurparkens kollektionsplan (djurförflytt-
ningar och slakt av överskottsdjur). 

Kompetens
Vi söker en kreativ, allsidig och kunnig veterinär, med
god samarbets- och kommunikationsförmåga. En bred
klinisk erfarenhet, med praktisk kunskap i modern bild-

diagnostik är önskvärd. Du har kanske redan jobbat
med exotiska djurslag och bör ha jägarexamen (kl 1),
körkort, samt intresse för zoologi och bevarandearbete.

Varaktiget
Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2011-01-01.
Helgberedskap ingår.

Ansökningshandlingar med löneanspråk 
skickas senast 2010-09-28 till: 
Kolmårdens Djurpark AB 
Att: Ulrika Sildeus
618 92 Kolmården 
eller via mail till ulrika.sildeus@kolmarden.com.

Frågor ställs till:
Veterinär Torsten Möller, 011-249037;
torsten.moller@kolmarden.com
och/eller till HR chef Ulrika Sildeus, 011-249012.
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i Stockholm av Sveriges Veterinär -
förbund. Info: www.svf.se 
(se annons i denna tidning)

8–9/10 -10. ETIK INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN,
Näsby slott. Arr: SVS Smådjurssektion.
(SVT 10/10)

8–9/10 -10. KURS ADVANCES AND UPDATES IN

CANINE PHYSIOTHERAPY. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10)

v 41

NY 11/10 -10. KVÄLLSKURS UTREDNINGS GÅNG

FÖR DEN KLIANDE HUNDEN OCH PRAKTISKA

TIPS VID CYTOLOGISK PROVTAGNING arrange-
ras i Lund av Virbac Animal Health.
Info: Ring 0708-814844 eller 
0708-814897 
(se annons i denna tidning)

NY 14/10 -10. KVÄLLSKURS UTREDNINGSGÅNG

FÖR DEN KLIANDE HUNDEN OCH PRAKTISKA TIPS

VID CYTOLOGISK PROVTAGNING arrangeras i
Stockholm av Virbac Animal Health.
Info: Ring 0708-814844 eller 
0708-814897 
(se annons i denna tidning)

14–15/10 -10. KURS GETSJUKDOMAR,
Sundsvall. Arr: Svenska Djurhälso -
vården. (SVT 10/10)

15–16/10 -10. KURS ULTRALJUD GRUND,
SMÅDJUR, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 7/10)

15–16/10 -10. KURS TANDEXTRAKTION PÅ

HUND OCH KATT, Halmstad. Arr: Accesia.
(SVT 7/10)

v 42

22–23/10 -10. KURS HÄLTDIAGNOSTIK DEL 1,
Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

NY 23–24/10 -10. KURS OCULAR CONDITIONS

THAT NEED PROMT DIAGNOSIS AND TREATMENT

arrangeras i Stockholm av SPUV,
SweVet Piab AB. Info: 
www.swevet.se under flik SPUV 
(se annons i denna tidning)

v 43

25–26/10 -10. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 7/10)

26–27/10 -10. KURS RENENS BIOLOGI, 
SKÖTSEL OCH SJUKDOMAR, Uppsala. 
Arr: SLU m fl. (SVT 10/10)

28–29/10 -10. CHEFSDAGAR, Uppsala. 
Arr: AVF. (SVT 10/10)

29–30/10 -10. KURS RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI, HUND OCH KATT, GRUND,
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 7/10)

v 45

NY 8/11 -10. SEMINARIUM VEM HAR MAKTEN

ÖVER DJURLÄKEMEDEL arrangeras på årets
Läkemedelskongress i Stockholm av
Apotekarsocieteten. Info: 
www.swepharm.se 
(se annons i denna tidning)

NY 8–12/11 -10. KURS I ARTIFICIELL INSEMI-
NATION AV HUND arrangeras i Arbrå av
CaniRep HB. Info: www.canirep.com
(se annons i denna tidning)

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

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)

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 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 4, 2011

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

NY 28–29/1 -11. KURS TANDEXTRAKTION

PÅ HUND OCH KATT arrangeras i Halmstad
av Accesia. Info: www.accesia.se, 
tel 035-397 97

v 8

NY 25–26/2 -11. KURS DENTAL RÖNTGEN -
TEKNIK arrangeras i Halmstad av Accesia.
Info: www.accesia.se, tel 035-397 97

v 11

NY 14–15/3 -11. KURS AKUTTANDVÅRD

arrangeras i Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se, tel 035-397 97

v 14

NY 7–8/4 -11. KURS AVANCERAD ENDODONTI

arrangeras i Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se, tel 035-397 97

v 25

NY 20–22/6 -11. KURS ORTODONTI

arrangeras i Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se, tel 035-397 97

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 36

6–10/9 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
BEHAVIOURAL MEDICINE II, Luxemburg.
(SVT 4/10)

6–10/9 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
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REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY OF

SMALL ANIMALS I, Wien, Österrike. 
(SVT 4/10)

10–11/9 -10. GENERAL JOINT STABILISATION

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

11-12/9 -10. KURS HOVPLEIE, Hønefoss,
Norge. (SVT 2/10)

v 37

13–17/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: EXOTIC PETS MEDICINE & SURGERY

COURSE WITH WET LAB, Brno, Tjeckien.
(SVT 4/10)

15–18/9 -10. 22ND ANNUAL MEETING OF

EU-AI-VETS, Eger, Ungern. (SVT 3/10)

15–19/9 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE V – INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/10)

17–18/9 -10. 14TH ANNUAL CONFERENCE OF

THE EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIMAL

REPRODUCTION (ESDAR), Eger, Ungern.
(SVT 3/10)

18–19/9 -10. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE

DAYS, Weilerswist-Müggenhausen/
Bonn, Tyskland. (SVT 10/10)

v 38

20–21/9 -10. ADVANCED APPLICATIONS OF

ULTRASOUND IMAGING IN HORSES,
Weilerswist-Müggenhausen/Bonn,
Tyskland. (SVT 10/10)

20–24/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: SMALL ANIMAL REPRODUCTION II,
Hunenberg, Schweiz. (SVT 4/10)

22–24/9 -10. SENIORKURS 2010 – BLI SAMS

MED AMS!, Bornholm. (SVT 8–9/10)

23–25/9 -10. BVA CONGRESS 2010 
– VETS AND THE PUBLIC GOOD, Glasgow,
Scotland, UK. (SVT 3/10) 

24–25/9 -10. CHEMOTHERAPIE/MEDIZINISCHE

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

v 39

29/9 -10. ANÄSTHESIE FÜR KLEINTIERE.
INTENSIV-SEMINAR (PÅ TYSKA), Tuttlingen,
Tyskland. (SVT 8–9/10)

1–2/10 -10. RÖNTGEN THORAX (PÅ TYSKA),
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 8–9/10)

v 40

NY 8–9/10 -10. KURS TTA TIBIAL TUBERCLE

ADVANCEMENT STIFLE SURGERY arrangeras i
Köpenhamn av SPUV, SweVet Piab AB.
Info: www.swevet.se under flik SPUV
(se annons i denna tidning)

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

9–10/10 -10. TANNKURS HUND/KATT, 
GRUNNKURS, Viul, Norge. (SVT 3/10)

9–10/10 -10. THOROUGHBRED PREPURCHASE

EXAM DAYS, Chantilly, Frankrike. 
(SVT 10/10)

v 41

14–16/10 -10. BCVA CONGRESS 2010,
Torquay, England. (SVT 10/10)

15/10 -10. HÄUFIGE ZAHNPROBLEME BEI

DER KATZE UND DEREN BEHANDLUNGS -
MÖGLICHKEITEN – BASISKURSUS (PÅ TYSKA),
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 8–9/10)

v 42

20–24/10 -10. BASIC VETERINARY CHIRO -
PRACTIC COURSE SACROPELVIC (MODUL I),
Sittensen, Tyskland. (SVT 10/10)

NY 22–23/10 -10. 1ST INTERNATIONAL VETS

CONGRESS ”SHARE AND LEARN” arrangeras 
i Rotterdam, Nederländerna av Reed
Business Events i samarbete med
Vetsweb.com. Info: 
www.internationalvetscongress.com

23–24/10. KURS AKUTTMEDISIN HUND/KATT,
Viul, Norge. (SVT 4/10)

v 43

27/10 -10. GLAUKOM BEI HUND UND KATZE

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

29–30/10 -10. ZAHNBEHANDLUNG BEIM

SMÅDJURSVETERINÄR och RECEPTIONIST 
sökes till smådjursklinik i Uppsala!
Vi är en etablerad smådjursklinik i Uppsala som flyttar till nya lokaler och
utvecklar vår verksamhet. Vår nya klinik är mycket välutrustad med b la ny,
mycket avancerad ultraljudsutrustning, fullt utrustat blodlab, gas anestesi,
digitalröntgen etc.

Vi kommer att behandla alla slags smådjur och kommer att erbjuda 
dygnet runt akutmottagning inklusive nattliga operationer om nödvändigt.
Ni kommer att jobba med erfarna djursjukvårdare och kolleger. 

Vi söker en duktig VETERINÄR med minst 2 års erfarenhet, som är 
enga gerad och entusiastisk, har goda kunskaper samt bra självförtroende. 
Vi erbjuder mycket bra möjligheter till vidareutbildning, utveckling och
erfarenhet samt möjlighet till en bra lön. Tjänsten börjar efter överens -
kommelse under hösten. Sista ansökningsdag är den 27 september. 

Vi söker dessutom en RECEPTIONIST för tillsvidareanställning. Erfarenhet
inom djursjukvård alternativt av arbete som receptionist är önskvärt, men
inte absolut nödvändigt. Personlighet, engagemang, stresstålighet, ord-
ningssinne och bra på att kommunicera är kvaliteter som sökes. Tjänsten
tillträdes efter överenskommelse under hösten. Sista ansökningsdag är
den 27 september. 

För mer information kontakta Börje Rembacken på telefon 0702980313. 

Ansökan sker skriftligen via email eller post. Skicka en uppdaterad CV
samt ett brev där Ni presenterar Er till surferrem@msn.com alternativt
posta till Börje Rembacken, Diskusvägen 25, 743 63 Björklinge.
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PFERD (PÅ TYSKA), Tuttlingen, Tyskland.
(SVT 8–9/10)

31/10 -10. ZAHNBEHANDLUNG BEIM PFERD.
INTENSIVÜBUNGEN FÜR FORTGESCHRITTENE

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

v 44

1–6/11 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: ORTHOPAEDICS AND ANAESTHE -
SI OLOGY, Lissabon, Portugal.  (SVT 5/10)

5–6/11 -10. ORTHOPÄDIE FÜR KLEINTIERE

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

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

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)

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 – HAEMA -

TOLOGY 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

NY 27–29/1 -11. VETERINARY PRACTICE

MANAGEMENT ASSOCIATION (VPMA)
CONGRESS 2011 arrangeras i Kenilworth,
England. Info: www.vpma.co.uk

v 8

23–27/2 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

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

v 14

6–10/4 -11. BASIC VETERINARY CHIROPRACTIC

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

v 26

30/6–1/7 -11. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

RECENT ADVANCES IN THE WELFARE OF

LIVESTOCK AT SLAUGHTER, Portsmouth,
England. (SVT 10/10)
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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
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EN VIKARIESOMMAR tillbringade jag i Sveriges enda veteri-
närdistrikt med fyra k i namnet. Sarek och Padjelanta finns
inom dess domäner.

En dag kom det två lastbilslass med tremetersved till glas-
mästarens som bodde tvärs över gatan. Nästa dag kom halva
släkten med yxor och motorsågar och grep sig an vedhögen.
Det skulle bli vinterved. Runt alltihop sprang en strävhårstax.
Vedhögen rasade och taxen kom under. Hunden skrek hjärt-
skärande och man såg snabbt att ett bakben pekade ut på ett
konstigt sätt. En i vedgänget sprang över till den oerfarne
disktriktsveterinären för råd och dåd. Jag kunde snabbt konsta -
tera att skenbenet nog var brutet, kanske även någon mer skada.

Röntga utan röntgenapparat går ju inte. Så därför tog jag
hunden i famnen och gick ett par hundra meter till ortens
sjukstuga. Jag förklarade taxens läge för sköterskan. Hon insåg
snabbt det allvarliga läget och tog med raska steg taxen genom
det välfyllda väntrummet. Patienterna såg lite konfunderade
ut men ingen sa någonting. 

Röntgen visade ett brutet skenben, i övrigt var allt helt.
Gipsbindor kom fram och nu var sjukstugans hela personal-
styrka samlade runt hunden medan skenan lades på. Rätt
många, inklusive tjänstgörande läkare, stannade kvar och
begrundade taxens öde medan gipset brann. Det ordinarie
arbetet låg med andra ord nästan helt nere. 

NÄR GIPSET LÅG VÄL tackade jag för mig. Betalning var ej att
tänka på, landstinget skulle stå för fiolerna. Landstinget är ju 
till för folket tyckte läkaren och taxen tillhör folket.

Så jag tog taxen i famnen och passerade väntrummet. Där bad
jag om ursäkt att vi hade trängt oss förbi alla väntande. ”Ingen
fara” hörde jag från flera håll. Samt tusen frågor. Alla var otro-
ligt intresserade. I slutet hörde jag ett ”lycka till” och alla log. 

Tillbaka med taxen till glasmästarens. Efter ett par månader
var det full rulle på hunden.

ÅREN GICK och nu hade jag fått ett ordinarie jobb uppe i den
norrbottniska skogen. En eftermiddag ringde en översiggiven
kattägare och berättade att hans katt hade blivit överkörd av
en bil. Hur det exakt hade gått till visste han inte, men nu
tyckte han att katten var allvarligt skadad. Eftersom katten
fanns ett drygt dussintal mil bort gällde det att förhöra sig om
kattens tillstånd. Hade bilen tuschat katten eller hade ett hjul
gått över den? Ju mer jag frågade desto oroligare blev kattäga-
ren. Till slut beslutade vi att han skulle sätta sig i bilen och
komma till kliniken så att jag fick undersöka djuret. 

Ett par timmar senare ringde kattägaren igen. Nu är katten
död, och nu vill kattägaren avbeställa besöket tänkte jag. 

”Jo”, sa han, ”jag har fått tag på provinsialläkaren och 
han har tittat på katten och han säger att den kommer att
klara sig”.

BJÖRN WENNMAN
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FAC K P R E S S U P P L AG A 2009
– 3 100 E X

Födelsedagar i oktober 2010

GUNNAR MÖLLERMARK, Trångsund, 70 år
den 1/10
SÖREN GUSTAFSSON, Säter, 50 år den
1/10
MARIE SPORRHAGEN-SANDQVIST, Leksand,
60 år den 10/10
LARS DAHLGREN, Stockholm, 75 år den
13/10
SUZANNE SANDQUIST, Trekanten, 50 år
den 18/10

MUAYYED JAMIL, Norrköping, 50 år 
den 19/10
BO SOHTELL, Italien, 60 år den 20/10
HIKMET HADZIRESIC, Sundsvall, 50 år
den 20/10
ANDREA HOLMSTRÖM, Vaxholm, 50 år
den 20/10
BITTE BAMBERG-THALÉN, Åland, 50 år
den 24/10

Avlidna

F chefveterinär, f länsveterinär BENGT EHN

har avlidit den 19 juli 2010. Han föddes
i Gillstad 1923 och avlade studentexa-
men i Skara 1942 och veterinärexamen
1949. Se in memoriam på annan plats i
denna tidning.

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

Smådjursveterinär sökes
Har Du haft funderingar på att byta arbetsmiljö? Då kan Du ha en framtid
hos oss på Landskrona Smådjursklinik!

Vi söker en veterinär med välmeriterad erfarenhet inom smådjurssjuk -
vården och med goda kunskaper i och särskilt intresse för internmedicin.

Vår strävan är att tillhandahålla engagerad och högkvalitativ smådjurs-
 sjuk vård. Klinikens specialområde är ögon, hud och diabetes, men natur-
ligtvis är vardagen fylld av medicinska och kirurgiska utmaningar av skif-
tande slag.

Landskrona Smådjursklinik är en medelstor och välutrustad klinik under
ständig utveck ling. Kliniken, som har funnits i 35 år, erbjuder arbete till-
sammans med tio härliga kamrater i skiftande åldrar (varav tre är veteri-
närer) i ljusa och trivsamma lokaler.

Du önskas vara en öppen, varm och ansvarstagande person, som kan
arbeta effektivt både på egen hand och ingå i vårt väl fungerande veteri-
närteam. Du måste känna intresse och engagemang för såväl patienterna
som deras ägare.

Tjänsten är en tillsvidareanställning utan jourtjänstgöring med en arbets-
omfattning på 80–100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Du är välkommen med Din ansökan inklusive CV och löneanspråk
senast den 30 september 2010. Frågor angående tjänsten besvaras av
Thomas eller Ingrid Lindgren, telefon 0418-257 10.

Gå gärna in på vår hemsida www.landskrona-smadjur.se, där kliniken
presenteras närmare.

LANDSKRONA SMÅDJURSKLINIK AB
Föreningsgatan 165, 261 51 Landskrona
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