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❘❙❚ ledare

Var går gränsen?

I DETTA NUMMER AV SVT, som för övrigt hade presstopp runt Alla
hjärtans dag, publiceras en högintressant artikel om pacemaker -
behandling av hundar. Författaren konstaterar bland annat att vi i

Sverige bara har utfört ett fåtal pacemakeroperationer på hund men att
ingreppet blivit allt vanligare i andra länder. Utan att lägga någon värdering
i frågan måste den ändå ställas: var går gränsen för veterinärmedicinska
behandlingar i Sverige?

Tekniskt har vi idag fantastiska möjligheter att behandla sjuka djur både
medicinskt och kirurgiskt. Veterinärmedicinen ligger inte långt efter human-
medicinen i fråga om kompetens och utrustning, och kraven från djurägarna
på avancerade behandlingar ökar ständigt. Via internet och TV ser man hur
de amerikanska stjärnveterinärerna utför det ena miraklet efter det andra.
Det finns här liksom i andra länder djurägare som till varje pris vill hålla liv
i sin skyddsling, och som bländas av solskenshistorierna man hittar i medie -
rapporteringen. Då är det veterinärens ansvar att ställa sig på djuren sida och
fundera över vad som är ett värdigt djurliv.

Det här är av naturliga skäl ingen lätt fråga. Senast hösten 2008 tog
Fredrike Ritter upp den på ledarplats i veterinärtidningen (SVT nr 12/08)
men debatten har inte infunnit sig inom veterinärkåren. Åtminstone inte i
denna tidnings spalter. Det finns dock ett antal behandlingssituationer där
den etiska gränsdragningen inom svensk veterinärmedicin bör diskuteras.
Ett klassiskt exempel är benamputation på hundar, som för 20-talet år sedan
ansågs oförsvarligt av de flesta svenska veterinärer. Idag är acceptansen ofta
större men många faktorer påverkar fortfarande synen på ingreppet.
Patientens ålder, hull, dagliga livssituation, fram- eller bakben etc gör att
varje fall måste bedömas för sig.

Mer kontroversiell är kanske den radikalkirurgi för cancerbehandling som
förekommer i t ex USA. För en ökad livstid på någon månad eller två låter
man operera bort halva bäckenet på en hund, som dessutom måste stå på
kraftig smärtstillande medicinering fram till döden. Andra hundar förses
med proteser som skulle få kapten Krok att bli grön av avund. Bak dels för -
lamade hundar i rullstol ses allt oftare även i våra europeiska grannländer och
hjälpmedel för blinda hundar har en växande marknad i USA. En behand-
lingsmetod som det brittiska veterinärförbundet tagit avstånd ifrån men som
förekommer regelbundet på andra sidan Atlanten är njurtransplantation på
katt. Man använder då en frisk herrelös katt som donator till en sjuk katt
med njursvikt. I ett försök att rättfärdiga ingreppet har amerikanska veteri-
närer på senare år krävt att djurägaren tar hand om den herrelösa katten
också under resten av dess liv. Hur detta fungerar i praktiken är svårt att veta.

Frågorna är många och svaren få, men svenska veterinärer måste delta i
debatten för att bevara sin trovärdighet. Gränserna skjuts 
konstant framåt men finns ändå där. Det är veterinärens 
ansvar att vara tydlig med var vi har dem. Veterinär -
tidningen erbjuder en plattform där diskussionen 
kan föras. Hör av er!

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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Svenska Djurhälsovårdens nya vd
Sten-Olof Dimander har en intressant
blandning av ”fötterna i myllan” och
besök i maktens korridorer. Han är
uppväxt på en mjölkgård, han har
arbetat som veterinär i över tio år.
Men aldrig ”kalkat” en ko.

– JA, DET ÄR FAKTISKT SANT. Jag har aldrig
kvackat, säger Sten-Olof och berättar om sin
bakgrund och hur han hamnade på posten som
ny vd på Svenska Djurhälsovården. 

Sten-Olof är uppväxt i Tärnsjö, orten i norra
Uppland som är riksbekant på grund av myg-
gen. Han är barn nummer två i en syskonskara
på fem i en familj där föräldrarna efter 35 år
med mjölkproduktion nu varvat ned till att
föda upp kvigor åt en större mjölkproducent, så
kallat kvighotell.  

– Självklart hjälpte jag alltid till med korna
under sommarloven, säger Sten-Olof som var
helt inriktad på att jobba med lantbruk efter
grundskolan. 

Yrkesvägledaren tyckte att Sten-Olof, som
hade bra betyg, skulle satsa på någon ”tyngre”
utbildning, men Sten-Olof ville gå tvåårig jord-
brukslinje med målet att så småningom bli lant -
mästare, och jordbrukslinje blev det. Han hade
dessutom ytterligare ett intresse utöver korna,
ishockey.

– Jag kombinerade plugg och jobb med att
spela hockey i div I-laget Östervåla under flera
år. Som ett steg på vägen mot lantmästarutbild-
ningen i Alnarp gick jag en ettårig driftsledar-
kurs. 

Det var efter praktiken som förman i en ladu-
 gård med 110 mjölkkor som planerna ändrades.

– Ja, det var då ”det gick snett”, säger Sten-
Olof med ett skratt. Jag blev kvar i den ladu-
gården. Där fanns många kor i väl gott hull och
veterinären, Nina Roepstorff, kom dit mer än
en gång för att behandla kor med kalvningsför-
lamning. Hon öppnade ögonen för veterinär -
yrket på mig.  

LIKSOM MÅNGA ANDRA veterinärer har Sten-
Olof läst in naturvetenskapliga ämnen och efter
två år på Komvux sökte han veterinärprogram-
met. I december 1997 var han klar. Sommaren
efter årskurs fyra introducerades Sten-Olof i
Svenska Djurhälsovården. Han jobbade med
gris hälsoveterinärerna Gunnar Johansson och

Svenska Djurhälsovårdens nya vd gillar

kor, sport och politik
TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Sten-Olof gillar kor och han var helt inställd på att fortsätta med lantbruk efter
grundskolan. Praktiken i en stor mjölkbesättning ändrade planerna.
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Sten-Olof har god inblick
i hur det går till i maktens
korridorer efter att ha 
arbetat med lobbyverk-
samhet under flera år. 

Lena Eliasson-Selling och även efter årskurs
fem jobbade Sten-Olof med grishälsovård.

– Jag tyckte det var ett väldigt bra och intres-
sant jobb att vara rådgivare och arbeta förebyg-
gande, säger Sten-Olof som var lockad av  att
fortsätta inom Svenska Djurhälsovården efter
examen. Han fick en förfrågan om han ville
komma till Varberg som vikarie och tackade ja.
Ungefär samtidigt fick han se en annons i
Uppsala Nya Tidning om en doktorandtjänst
på parasitologen SLU/SVA. Det var egentligen
inte doktorerandet i sig som lockade utan själva
projektet och Sten-Olof sökte tjänsten.

– Jag satt på E6an norr om Varberg någon
vecka in på mitt nya jobb som grishälsoveteri-
när i Varberg. Då ringde Håkan Pallin från
SVA och berättade att jag fått det jobbet också.
Det var lite omtumlande och även om jag hade
varskott chefen Gunnar Bergström i Skara om
att jag sökt jobbet på parasitologen 
kändes det kymigt att tvingas 
tacka nej till vikariatet jag 
fått. Den sjunde mars 1997 
började jag på parasito-
logen, samma datum, 
sjunde mars fast fem år 
senare disputerade jag.  

– Åren på SVA var helt fantastiska under
handledarskap från Johan Höglund, Peter
Waller och Arvid Uggla. Projektet jag deltog i
handlade i korta ordalag om att utveckla och
utvärdera metoder för att skydda förstagångs-
betande kalvar mot betesparasiter, men utan
inslag av avmaskningsmedel, kommenterar
Sten-Olof.

Inom parentes kan nämnas att arbetet med
parasiterna var positivt även på det privata pla-
net. På avdelningen fanns Anna Larsson som
numera är Sten-Olofs sambo.

– Forskarutbildning är ett av de bättre val jag
gjort i livet. Den lärde mig vad kritiskt tänkande
innebär och att problemlösning ofta handlar
om att inte krångla till saker. En annan insikt
jag kommit till är att om du inte tänker själv,
räkna inte med att andra tänker åt dig. 

DESSA ERFARENHETER FICK HAN nytta av på
nästa jobb. LRF hade beslutat att göra en sats-
ning på veterinära frågor och anställde Sten-

Olof som näringspolitisk expert. 
– Att komma från tidigare arbetsplatser
med i stort sett bara veterinärer och börja
jobba med ytterligt kompetenta människor
inom helt andra områden ställde helt nya
krav. Politik är intressant och jag fick

inblick i hur man påverkar människor och
hur politiska beslut växer fram. Lobby verk -
samhet var en helt ny värld för mig. Det

hände rätt så mycket med en gång när jag
började på LRF, bland annat BSE-fall

och fågel influensa, och vi hade det
ofta hett om öronen. 

UNDER TRE ÅR JOBBADE Sten-
Olof på LRF, sedan sökte han sig
tillbaka till sina ”rötter”. Denna
gång blev det inte grishälso -
vård som var fallet under de
första sommarjobben, utan
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nöthälsovård på Svenska Djurhälsovården i
Kalmar.

– Jag hade inte speciellt mycket klinisk erfa-
renhet, men jag ville ut till bönderna och kor är
mitt stora intresse. Att vara djurhälsoveterinär
innebär ibland att vara djurägarens personliga
konsult i kniviga sammanhang. Vi sitter då på
samma sida av köksbordet. Att kunna stötta
djurägaren är en stimulerande och mycket vik-
tig del av vårt arbete inom djurhälsovården, på
samma gång som vi i andra sammanhang måste
ha kurage att agera mot brister i djurhållningen,
säger Sten-Olof. 

– När det händer något som till exempel att
en gård drabbas av salmonella, blir det ofta 
väldigt dramatiskt. Djurägaren känner sig helt
ensam och upplever att gården är satt under för-
valtning. Det är inte så lätt att driva saker framåt
då, vilket det åligger djurägaren att göra. Det är
då vi kan komma in. Även om det inte är vår
uttalade uppgift så hjälper vi ofta till med vår
kunskap för att bekämpa utbrott. Alla inblandade
vinner på en sådan samverkan.

STEN-OLOF POÄNGTERAR flera gånger under
vårt samtal hur viktigt det är med djurhälso -
vete rinärernas förmåga att kommunicera med
djurägarna. Det ingår som en viktig del i det
koncept som Svenska Djurhälsovården säljer.
Sten-Olof har en fallenhet för att lägga fram sitt
budskap på ett enkelt och sakligt sätt. Det märks
att han umgåtts med beslutsfattare och media. 

Kanske är det en anledning till att den rekry-
terare som skulle hitta ersättare till Jan Åke
Robertsson, välkänd vd som nu går i pension,
plockade ut Sten-Olof som en tänkbar kandi-
dat. Hur gick det till när du fick jobbet?

– Jag fick ett samtal någon gång i början av
mars 2009 där jag fick veta att jag var en av flera
som stod på listan över tänkbara personer. Jag
tackade ja, ”jo jag var intresserad av jobbet” och
sedan vidtog flera möten och samtal. I juni fick
jag besked att jobbet var mitt, berättar Sten-Olof.

SÅ FORT BESLUTET VAR TAGET har han gradvis
introducerats i arbetet. Det finns många och
stora frågor att hugga tag i.

– Jan Åke har (vi går dubbelt fram till vår-
konferensen i mars) ett väldigt stort ansvar
ensam. Jag kommer att ha stor hjälp av att det
numera finns chefveterinärer för varje djurslag.
Som vd är det viktigt att inte hamna i en enda
stor fråga, utan jobba övergripande.

DET ÄR LÄTT ATT GISSA att Sten-Olof syftar på
den så kallade griskrisen. En sådan händelse

överskuggar lätt allt annat och efterverkningarna
pågår fortfarande. 

– Medarbetarna har behövt en återhämt-
ningsperiod, och vi arbetar med att gå igenom
våra bedömningsnormer. Just strömedelsfrågan
är ett bra exempel där det krävs kalibrering
mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna och oss.
Diskussioner pågår hur kravet på strö ska tolkas
så att inte uppfödningssystemen havererar och
att grisen i slutändan riskerar att må sämre.
Djur hälsoveterinärerna måste känna sig trygga
i sina bedömningar. Framförallt måste djur -
ägarna få tydliga besked om vad som är till-
räckligt med strö, säger Sten-Olof.  

”Vi sitter på samma sida av
köksbordet” är Sten-Olofs 
beskrivning av djurhälso -
vete rinärens relation till
djurägarna. På bilden får -
hälsoveterinären Andrea
Holmström (i mitten) som
pratar med tre djurägare.

”Ströfrågan är något som
måste samordnas så att
bedömningarna blir lika
från alla inblandade”,
kommenterar Sten-Olof
den så kallade griskrisen.
På bilden grishälsoveteri-
när Michael Stampe. 
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MITT I INTERVJUN måste Sten-Olof springa
iväg till ett möte. Några av punkterna på dag-
ordningen kräver hans närvaro. Under tiden
funderar reportern på arbetsplatsens utform-
ning. Hypermoderna, rätt sterila, rum hos Scan
i Stockholm är vad som gäller just idag. Det
känns fjärran från verksamheten på fältet. Här
finns bara djur i form av tusentals recept på
korvgryta i hyllorna.

När Sten-Olof kommer tillbaka från mötet
blir arbetsplatsfrågan den avslutande.

– Jag ”lurade” ju iväg min sambo Anna till
Kalmar. Anna arbetar som ansvarig för slakt-
djurstillförseln på KLS Ugglarps. Vi har villa
utanför Kalmar och trivs bra där så det blir

pendling för min del några dagar i veckan.
Huvudkontoret ligger här i Stockholm efter-
som det är viktigt att ha kontakt med alla
samarbetspartners, men jag kommer även att
ha kvar min arbetsplats på regionkontoret i
Kalmar. Längre än så har jag inte kommit
ännu, säger Sten-Olof. 

Har du tid över för något annat än arbete
just nu? 

– Friskis&Svettis fungerar som mental ven-
til. Gillar sport, La liga på TV har hög prioritet.
Frågar du min sambo så säger hon nog att jag
ligger farligt nära ”fotbollsidiot”.

Egna djur?
– Fyra katter, Fritz, Aska, Alice och Molly.  ■
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• Valet 2010 avser: 
– Vice ordförande och tre övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen
– Vice ordförande i SVS
– 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till res-
 pektive organ kan nominera kandidater till för tro ende  -
posterna och är också valbara. Mandatperioden för
samt liga poster är två år med tillträde den 1 januari
2011.

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post)
och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:
– Namn på den nominerade kandidaten, personnum-

mer och alla kontakt- och adressuppgifter.
– Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses. 
– Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att 

hon/han accepterar att kandidera till den aktuella 
posten för den gällande mandatperioden. 

– Kontaktadresser till den person som står bakom 
nomineringen.

För att underlätta nomineringsförfarandet finns en
särskild blankett som bifogas SVT nummer 2, 5 och 7.
Blanketten finns också på veterinärförbundets hem -
sida www.svf.se

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan
naturligtvis nomineras för omval om de accepterar det.

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS
kollegium finns publicerade i varje nummer av SVT.
Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på
den lösenordsskyddade delen på förbundets hemsida
www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds
val 2009) och medlemmar kan även få den informa tio-
nen från förbundskansliet.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda
senast den 1 juli 2010.

Nominera kandidater 
till förtroendeposter senast 1 juli 

Sedan 2005 ska veterinärförbundets medlemmar 
direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och fullmäktige 

samt ordförande och vice ordförande i SVS. 
Valet sker under hösten men kandidater till posterna 

skall nomineras senast den 1 juli.

Nominering – hur gör man?
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Internationellt har pacemaker -
implantation hos hund blivit allt
vanligare. Indikationer är främst
symtomatiska bradyarytmier. Hos
hund används vanligtvis en pace-
makermodell där pacemakerns
impuls inhiberas vid spontan depo-
larisering av kammaren. Den mest
frekvent använda implantationstek-
niken är en transvenös endokardiell
metod. Numera har komplikations -
frekvensen minskat och därmed får
pacemaker anses vara ett fullgott
behandlingsalternativ vid brady -
arytmier hos hund. 

INLEDNING
För mer än 40 år sedan genomfördes
den första pacemakerimplantationen hos
hund (6). Sedan dess har pacemakermo-
deller mångfaldigats (7, 20, 27, 28, 31),
kirurgisk implantationsteknik utvecklats
och förfinats (17, 31, 36) och prognosen
efter implantation förbättrats (11, 22,
31, 36, 39). I Sverige har endast ett fåtal
pacemakeroperationer utförts på hund
(30). Internationellt har ingreppet dock
blivit allt vanligare (21). Syftet med denna
litteraturstudie är att ge en översikt över
rådande indikationer, behandling och
prognos vid pacemakerimplantation hos
hund.

INDIKATION
Indikationer för pacemakerbehandling
hos hund är främst tredje gradens atrio-

ventrikulärt (AV) block (Figur 1) och
sick sinus-syndrom (SSS). Höggradigt
andra gradens AV-block, där en majori-
tet av impulser mellan förmak och kam-
mare blockeras, samt frånvaro av för-
maksdepolarisering, ”atrial standstill”, är
tillstånd som likaså kan behandlas med
pacemaker (5, 12, 31, 36, 39). I enstaka
fall förebyggs frekvent förekommande
vasovagala svimningar med pacemaker
(22).

AV-block
AV-block innebär en försening, alterna-
tivt ett totalt stopp, i överledningen av
elektriska impulser mellan förmak och
kammare. Tredje gradens AV-block
innebär att överledning mellan förmak
och kammare aldrig sker och kammaren

depolariserar enligt en autonom rytm,
kallad flyktrytm. Hos hund är flyktryt-
mens frekvens ofta mellan 30–60 slag/
minut. Trötthet, håglöshet, motionsin-
tolerans och svimning är symtom som
kan ses vid tredje gradens AV-block. Vid
en hjärtfrekvens under 40 slag/minut
kan hjärtsviktsymtom uppstå och under
25 slag/minut krävs vanligen akut pace-
makerbehandling (28). AV-block före-
kommer hos många hundraser, men
predisponering anses finnas för chow-
chow, cocker spaniel (35), labrador och
schäfer (31). Det är främst äldre hundar
som drabbas (35). Möjliga orsaker till
tredje gradens AV-block hos hund är
degeneration med fibrosbildning, kardio -
myopati (21), degenerativ klaffsjukdom,
defekter i Hiska bunten hos mops och
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FIGUR 1. EKG i avledning I, II och III som visar tredje gradens atrioventrikulärt block, dvs
totalt block för retledningen mellan förmak och kammare. Detta är en av de främsta indi-
kationerna för pacemakerbehandling hos hund. 
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dobermann pincher (26), myokardinfarkt
(18) samt inflammation som endokardit
och myokardit (21), varav ett fall med
antikroppar påvisade mot Borrelia be -
skrivits (23). Samband mellan tredje
gradens AV-block och myastenia gravis
(18), systemisk lupus erythematosus,
polymyosit (25) och hypoadrenokorti-
cism (19) har konstaterats. Prognosen
vid tredje gradens AV-block har rappor-
terats vara avvaktande och pacemaker -
behandling av tillståndet har förknippats
med högre överlevnad till skillnad från
medicinsk behandling (35). 

Sick sinus-syndrom
Sick sinus-syndrom är en komplex dys-
funktion i sinusknutan samt eventuellt
även i hjärtats övriga överledningsväv-
nad. Denna kan leda till sinusbradykardi
och sinusarrest i kombination med för-
makstakykardi (bradykardi-takykardi
syn drom) och AV-block. Dessa rytmför-
ändringar ses i allmänhet intermittent
och kan leda till symtom som trötthet
och svimning (12). Predisponerade raser
är dvärgschnauzer, west highland white
terrier, tax och amerikansk cockerspa niel
(21) (Figur 2). Äldre tikar är mest fre -
kvent drabbade. På grund av åldern och
raspredisponeringen är samtidig för -
värvad kronisk klaffsjukdom vanlig (12, 
28, 29). Sick sinus-syndromet orsakas av

ischemisk hjärtsjukdom eller fibros i
atrioventrikulär vävnad och sinusknutan
(12, 21). Medicinering med vagolytiska
preparat kan ge effekt temporärt men
som regel fordras pacemaker (12).

DIAGNOSTIK
En fullständig klinisk undersökning,
analys av biokemiska och hematologiska
tester, EKG, toraxröntgen samt ekokar-
diografi bör ingå vid bedömning av
pacemakerpatienten (32). Ett atropintest
bör utföras för att differentiera mellan
vagusinducerad sinusbradykardi och
patologisk arytmi. Vagus inflytande på
hjärtfrekvensen varierar normalt med
ålder, ras och kroppsstorlek (12). Elektro-
lytrubbningar, centralnervösa sjukdo-
mar, hypotermi, metabola sjukdomar,
gastrointestinala störningar, intratorakala
neoplasier, ökat intrakraniellt tryck eller
lungsjukdom kan leda till ökad vagus -
tonus och bör ge ett normalt svar på
atropintest, vilket innebär en ökad hjärt-
frekvens vid atropinadministration. 

Eventuell medicinering med digoxin,
kalciumkanalblockare eller betablockare,
vilka kan påverka hjärtfrekvensen, ska
avbrytas före atropintestets utförande
(32). Med dygns-EKG, så kallad Holter-
registrering, erhålls information om
aryt mins frekvens, utbredning och signi-
fikans samt kan effekt av eventuell insatt

behandling bedömas. Vid misstanke om
intermittent bradykardi är ett dygns-
EKG alternativt en event-loop recorder,
som spelar in EKG när den är aktiverad,
nödvändigt (33). 

Ett tydligt samband ska ses mellan
arytmin och kliniska symtom. Kliniska
symtom beror på om arytmin är kon-
stant eller intermittent, hjärtfrekvens,
övrig hälsa samt eventuell underliggande
hjärtsjukdom (28). Symtom såsom
trötthet, håglöshet, motionsintolerans
och svimning (28, 31, 32, 35) uppkom-
mer på grund av den minskade hjärt -
minutvolymen och hypoperfusionen
som uppstår i hjärtat, hjärnan och ske-
lettmuskulaturen vid bradyarytmi (29).
Om hjärtsvikt föreligger, framför allt om
den beror på annan hjärtsjukdom och
inte endast på bradykardin, bör den
behandlas inför implantation av pace-
maker (9, 22, 31). 

PACEMAKER
En pacemaker består av en pulsgenerator
och ett uni- eller bipolärt ledningssys -
tem (28), som överför elektriska impul-
ser till och från myokardiet (31). I det
unipolära systemet leds impulsen från
generatorn till apex via ledaren, depola-
riserar myokardiet och transporteras till-
baka till generatorn via den icke-isolerade
delen av ledaren i kontakt med vävna-
den (9). I ett bipolärt system sker impuls -
överföringen från generatorn till myo-
kardiet via en ledare, rör sig en kort bit i
vävnaden, för att sedan ledas tillbaka via
en andra ledare till generatorn (9, 28).
Kompatibiliteten mellan generator och
ledningssystem bör alltid kontrolleras
inför en operation (28). En pacemaker -
analysator (PSA) kan användas för ända-
målet, ställa in olika parametrar och
kontrollera batteritid (20, 28). 

Ledaren klassificeras som endokardiell
eller epikardiell. Endokardiella ledare är
i kontakt med endokardytan i höger
kammare alternativt höger förmak och
implanteras via en transvenös teknik.
Epikardiella ledare implanteras via tora-
kotomi eller celiotomi och är i kontakt
med den epikardiella ytan i vänster kam-
mare. 

Ledaren är försedd med en passiv eller
aktiv fixeringsanordning. Passiv fixering
innebär att en tandad ledarspets placeras

➤

FIGUR 2. Predisponerad ras för sick sinus-syndrom är bland annat west highland white
terrier. 
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i kammarens trabekelverk. Aktiv fixering
innebär att ledarspetsen består av en
skruv som fästs i kammarväggen (28,
32). Med kortisoninnehållande ledar-
spetsar minskar den inflammatoriska
process som uppstår vid förankring (27). 

Pacemakers är kodade enligt ett bok-
stavssystem. Första bokstaven betecknar
mottagaren av impulsen (A=förmak,
V=kammare, D=båda). Andra boksta-
ven betecknar vilken del av hjärtat som
pacemakern känner av impulser från (A,
V, D) (20). Tredje bokstaven beskriver
pacemakerns svar på den impuls som
urskiljts (I=hämmad, T=utlösande,
D=båda, 0=ingen) och fjärde bokstaven
betecknar programmeringsmöjligheter
(P=enkelt program, M=multiprogram,
C=kommunikativt, R=hastighetsanpas-
sat, 0=ingen) (28). 

Pacemakermodeller
Den vanligaste pacemakern för hund är
en kammarstyrd modell, där pacema-
kerns impuls inhiberas om kammaren
kontraherar spontant (VVI) (31) (Figur
3). Hastigheten fixeras till cirka 100 slag/
minut (15). 

Hastighetsanpassning (R) kan vara 
en programmeringsparameter. Omställ -
ningar av hastigheten kan ske beroende
på olika fysiologiska faktorer såsom syre-
mättnad i blodet (4) alternativt vid acce-
leration eller annan rörelse (13, 27).
Både fysisk aktivitet och emotionell
stress beaktas med en pacemaker som
innehåller en aktivitetssensor, vilken
registrerar rörelse, och en QT-intervall-
sensor (kammardepolariseringens start –
kammarrepolariseringens slut). Ökad
hjärtfrekvens vid katekolamininsönd-
ring orsakad av fysisk eller emotionell
stress förkortar QT-intervallen (13, 34). 

En fysiologisk pacemaker (DDD)
regleras av både förmaks- och kammar-
aktivitet (28). Hänsyn tas till synkronise-
 ringen mellan förmakets och kammarens
kontraktioner (2), där förmakskontraktio -
nen utgör 15–25 procent av hjärt minut   -
volymen. Vid endast kammar av känning
uppstår risk för retrograd depolarisering
med hemodynamiska förändringar som
ökat förmakstryck, minskat arteriellt
blodtryck och sänkt hjärtfrekvens (28),
så kallat pacemakersyn drom (28). En
fysiologisk pacemaker har dock en mer

komplex uppbyggnad och kräver im -
plan tation av ledare i både förmak och
kammare (31). 

Numera finns pacemakers där synkro-
niseringen mellan förmak och kammare
beaktas genom att kombinera en flytande
förmakselektrod, som inte kräver kontakt
med förmaksväggen för att kunna känna
dess aktivitet, med kammar styr ning
(VDD). Förmaksaktiviteten upp fattas i
detta fall trots endast en ledare (7).

Pacemakerimplantation
Epikardiell implantation i vänster kam-
mare var tidigare den vanligaste implan-
tationsmetoden (35). Den genomförs i
de flesta fall via ventral abdominal trans-
diafragmatisk teknik med placering av
generatorn i flank alternativt i buk (17).
Numera föredras endokardiell transvenös
teknik, med undantag för mycket små
hundar, om venen är svårtillgänglig, om
persisterande vänstersidig kraniala vena
cava påträffas (20) eller komplikationer
med endokardiell teknik uppkommer av
annan anledning (9). Fördelar med
endokardiell teknik är undvikandet av
omfattande bröstkirurgi, kortare opera-
tionstid och att generatorn som regel är
tillgänglig från utsidan för kontroller
och omprogrammering (3).  

Endokardiell transvenös teknik inne-
bär kortfattat att en ledare utgående från
mittcervikalt område förs ner, med hjälp

av fluoroskopi, via jugularvenen till höger
kammare (eller höger förmak). Gene ra -
torn placeras vanligen dorsalt på halsen 
i en subkutan ficka och en subkutan
tunnel sammanför generator och ledare
(20). Två uppsättningar av pacemakers
bör finnas tillgängliga under operatio-
nen om kontamination skulle ske eller
annan defekt upptäckas (9, 21). 

Postoperativt sker EKG-övervakning
under första dygnet och pacemakerleda-
rens läge kontrolleras med röntgen
(Figur 4). Burvila rekommenderas de
första dagarna och aktivitetsrestriktioner
samt användning av sele förordas de
första månaderna (11, 31, 36, 39).
Återbesök, inkluderande röntgen och
EKG, rekommenderas efter den initiala
fasen varje halvår till år (9, 21, 32 ). 

Implantation via kostocervikalvenen
kan utföras om hunden är stor och
mycket aktiv så att risk för att ledaren
ska förflytta sig ur läge föreligger.
Nackdelen är att torakotomi krävs (16).

Temporär pacemaker
Temporär pacemaker används för kort-
tidsbruk hos hund för stabilisering av
patienten alternativt under induktionen
av anestesin inför implantation av en
permanent pacemaker. Den erbjuder
möjlighet att ställa in parametrar som
hastighet och spänning korrekt inför
permanent implantation (28). Den krä-
ver vanligen inte fullständig narkos och
minskar risken för plötsligt hjärtstille-
stånd och död under operation (9). 

Hos hund sker implantation framför
allt på transvenös väg. Via jugularvenen,
femoralvenen eller vena safena förs en
temporär ledare till höger kammare (9).
Nackdelar med temporär pacemaker är
längre operationstid, behov av kraftig
sedering och vid användande av jugular-
venen kan denna inte brukas för perma-
nent implantation (28). 

Ett alternativ till transvenös teknik är
ett transtorakalt system där elektroder
placeras på sidorna av bröstet. Dessa
kopplas ihop med en enhet som avger
elektriska impulser. Nackdelar är att 
narkos krävs på grund av den upplevda
smärtan och att skelettmuskelryckningar
kan uppstå och försvåra implantation av
permanent pacemaker. Fördel är att det
är en icke-invasiv metod (10). 
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FIGUR 3. Modern enkammarspacemaker.
Den vanligaste pacemakern för hund är 
en kammarstyrd modell, där pacemakerns
impuls inhiberas om kammaren kontrahe-
rar spontant. 
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KOMPLIKATIONER
Komplikationsfrekvensen vid pacemaker -
implantation hos hund har successivt
minskat under de senaste årtiondena (5,
22, 36, 39). Senare retrospektiva studier
visar att större komplikationer, såsom
livshotande tillstånd alternativt kompli-
kationer vilka kräver kirurgiskt ingrepp,
drabbar mellan 13 och 33 procent av
patienterna och att mindre komplikatio-
ner inträffar i elva procent till 31 pro-
cent av fallen (11, 22, 31, 39). 

Den mest frekvent förekommande
komplikationen är lägesförändring av
ledarspetsen i kammaren, vilket drabbar
mellan fem och tio procent av patienterna
(11, 22, 31, 39). Komplikationen sker
vanligen inom de första veckorna och
beror på kirurgens erfarenhet av ingrep-
pet, hundens storlek, överdriven nack -
rörelse postoperativt, ledarlängd, gene-
ratorrörelse, frånvaron av trabekler i
höger kammare alternativt en förstorad
kammare (11, 28, 31, 36, 39). Det har
inte påvisats något samband mellan
ledarens fixeringstyp och andel ledarför-
flyttningar (31, 39). Behandling består
av en ny operation för att repositionera

ledaren (28). Risken för denna kompli-
kation kan förebyggas genom att använda
en kostocervikal metod på stora aktiva
hundar, antingen initialt eller då kom-
plikationen uppstår (16), alternativt kan
epikardiell implantation genomföras (32).
Strikt vila bör iakttas efter operation
(11). Sedering under första dygnet efter
implantationen ger möjlighet till fibrin -
ansamling runt ledarspetsen, vilket med-
för mindre risk för lägesförändring (3). 

En mindre allvarlig men vanlig kom-
plikation är serombildning i den sub -
kutana fickan (11, 22, 31, 36). Serom
kan orsakas av otillräcklig hemostas,
vävnads  trauma, överdrivet utrymme för
generatorn eller otillräcklig suturering av
vävnaden eller generatorn. Preventiv ban-
 dagering av nacken rekommenderas efter
implantation (28). Generator rörelse, med
eventuell huderosion som följd, kan
undvikas genom mindre generatorer,
bättre suturering av generatorn till väv-
naden och placering av generatorn längs
bröstväggen eller i buken (5, 11). 

Batterifel och diverse andra genera-
torfel kan uppstå och få allvarliga konse-
kvenser (11, 22, 28, 31, 36, 39). 

Skelettstimulering, vilket framför allt
förekommer med unipolär ledare på
grund av kontakten med vävnaden (28,
31, 36), kan åtgärdas genom att sänka
effekten. Stimuleringen kan upphöra
själv mant när en fibrös kapsel utvecklats
runt pacemakern (32).

Hjärtsvikt kan uppstå efter implanta-
tion (31, 39). Samtidig kardiomyopati
eller klaffdegeneration är möjliga orsa-
ker. Hjärtsvikt, på grund av pulmonär
venös regurgitation, kan uppstå med
kammarstyrd pacemaker, om förmaks-
kontraktion sker trots slutna atrioven -
trikulära klaffar (pacemakersyndromet)
(28). 

Arytmi efter implantation (31, 36, 39)
kan bero på underliggande hjärtsjuk-
dom, påverkan på myokardiet av ledaren,
ökad sympatikuston eller narkos (5). 

Risken för infektion ökar med upp -
repade operationer eller vid generator -
rörelse med huderosion som följd (36).
Ingen ökad infektionsfrekvens har
obser verats hos hundar som implante-
rats med temporär pacemaker (31).
Infektion resulterar vanligen i att samtlig
utrustning måste ersättas. Denna åtgärd
bör ske i kombination med antibiotika-
behandling (14, 28, 32). Perioperativ
anti biotikaanvändning minskar infek-
tionsfrekvensen (31).                                             

Plötslig död efter pacemakerimplan-
tation inträffar hos cirka fem procent av
patienterna (22, 31, 38). Orsaker kan
vara arytmi eller annan bakomliggande
sjukdom (22, 31, 39, 40).

Komplikationer såsom brott på eller
inlindning av ledaren kan uppstå (31).
Likaså har i enstaka fall kammarperfora-
tion (1), tromb eller fibrosbildning i vena
cava (38) samt fibrosarkom vid implan-
tationsområdet rapporterats (22). 

PROGNOS
Prognosen vid pacemakerimplantation
har förbättrats de senaste årtiondena
(11, 22, 31, 36, 39). Två retrospektiva
studier har beräknat överlevnaden ett,
två och tre år efter implantation till 85
procent, 70 procent och 55 procent (38)
respektive 70 procent, 57 procent och
45 procent (31). En tredje retrospektiv
studie presenterade en förväntad över-
levnad efter ett, tre och fem år på 86
procent, 65 procent och 39 procent.

➤

FIGUR 4. Postoperativt kontrolleras pacemakerledarens läge med röntgen. Röntgenbilden
visar en pacemakerelektrod implanterad i höger kammare och pacemakern placerad sub-
kutant i halsregionen.
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Den sistnämnda rapporten visade att 90
procent av patienterna hade inga sym-
tom eller kraftig förbättring av symtom
efter implantation (22). I en studie,
omfattande 154 patienter från sju olika
kliniker, var tillfredsställelsen med in -
greppet hög hos 80 procent av djur -
ägarna (31). Flera undersökningar visar
att majoriteten av hundar som genom-
gått pacemakerimplantation avlider av
andra skäl än hjärtrelaterad sjukdom,
inkluderande direkt pacemakerrelaterade
orsaker (11, 31, 36, 39). 

DISKUSSION
Pacemakerimplantation hos hund har
tidigare varit ett ingrepp med hög kom-
plikationsrisk och avvaktande prognos
(5). Flera studier visar nu en lägre kom-
plikationsfrekvens och en förbättrad
prognos vid detta ingrepp (11, 22, 31,
39). 

Huvudindikationer för pacemaker -
implantation hos hund är tredje gradens
AV-block samt SSS, där medicinsk
behandling inte är tillfredsställande (5,
31, 36, 39). En nackdel med pacema-
kerbehandling vid dessa tillstånd är att
patienterna oftast är äldre samt har
underliggande hjärtsjukdom (12, 29,
35). En mindre vanlig indikation är
vasovagala svimningar. Pacemaker kan
vara indicerat om patienten har frekvent
förekommande svimningar med en sam-
tidig betydande bradykardi. Dock före-
kommer både bradykardi samt hypoten-
sion vid svimning. Endast bradykardin
vid anfallet åtgärdas med pacemaker och
en majoritet av patienterna kan därför
förväntas ha kvarstående symtom trots
denna behandling (22). 

Inom humanvården finns numera även
andra indikationer än bradyaryt mier.
Hjärtsjukdom, hjärtsvikt, förmaks flim -
mer och kammartakykardi är exempel
på detta (37) (Figur 5). Inom veterinär-
medicinen har endast enstaka fall av
icke-bradykardiorsakad pacemakerbe-
handling skett och generella slutsatser av
resultaten går därför inte att dra (31). 

Utvecklingen för att optimera val av
pacemakermodell vid olika indikationer
fortgår inom humanmedicinen. Implan -
tabel defibrillator används exempelvis
vid kammartakykardi (37). Inom veteri-
närmedicinen används främst en kam-

marstyrd pacemaker. Förmakets aktivi-
tet förbises därmed, vilket ökar risken
för pacemakersyndrom (7, 31). Inom
humanmedicinen är pacemakerrelaterad
död vanligare vid enbart kammarstyr-
ning i jämförelse med fysiologisk styr-
ning (41). Människor med fysiologiskt
styrda pacemakers är mer nöjda jämfört
med patienter med endast kammarstyrda
pacemakers (24). En ökad risk för kom-
plikationer i form av infektion och
lägesförändring av ledarspetsen har dock
konstaterats hos människor med fysiolo-
giskt styrd pacemaker (8). Inom veteri-
närmedicinen måste likaså den högre
kostnad en fysiologisk pacemaker inne-
bär samt den ökade komplexiteten vid
programmering och vid implantation av
två ledare hos en hund av liten storlek
beaktas (31). De kliniska symtom djur -
ägaren uppfattat upphör dessutom ofta
vid användning av en kammarstyrd
pacemaker. En bidragande orsak till
detta är att patienten oftast är äldre (31),
och därmed troligen mindre aktiv med
mindre belastning på hjärtat som följd.
Fysiologisk pacemaker kan därmed i
huvudsak anses vara indikerad för unga
och aktiva hundar av större storlek eller

hundar med bakomliggande hjärtsjuk-
dom. 

Utveckling av pacemakermodeller där
endast en kammarledare används, men
möjlighet att registrera förmaksaktivitet
erhålls, har givit förhoppningar för
framtiden. Nackdelen är, liksom vid
enkla kammarstyrda pacemakers, att en
fungerande sinusknuta krävs för optimal
effekt, såsom vid AV-block (7). En enkel
förmaksledare utan manövrering av
kammaren skulle kunna vara ett alterna-
tiv vid SSS, men då både sinusknutan
och AV-knutan kan vara dysfunktionella
vid detta tillstånd föredras kammarstyr-
ning eller dubbelstyrning som regel även
vid SSS (29). 

Komplikationsfrekvensen i samband
med pacemakerimplantation hos hund
har minskat (5, 22, 36, 39), men är fort-
satt högre än inom humanmedicinen
(37). Kirurgens erfarenhet har uppvisat
signifikant betydelse för prognos och
minskad komplikationsrisk (22, 39).
Med ett färre antal implantationer per
kirurg inom veterinärmedicinen följer
mindre rutin och erfarenhet (31). Den
högre andelen komplikationer är i sin
tur en trolig orsak till att ingreppet inte
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FIGUR 5. Pacemaker på människa. Inom humanvården finns numera även andra indika-
tioner än bradyarytmier. Hjärtsjukdom, hjärtsvikt, förmaksflimmer och kammartakykardi
är exempel på detta.
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utförs mer frekvent på djursjukhus.
Färre antal indikationer, och delvis skild
underliggande patogenes, kan vara andra
bidragande orsaker till det låga antalet
pacemakerimplantationer på hund i
jämförelse med humansidan (5, 12, 36,
39, 41). Därtill leder lägre efterfrågan på
pacemakers och tillhörande diagnostik-
och analysapparater inom veterinärme-
dicinen till att utrustningen fortsatt
endast är anpassad till humanmedici-
nen. Detta försvårar diagnostik, implan-
tation samt uppföljning efter pace -
makerimplantation på hund. (33). Ökad
erfarenhet av detta ingrepp, förbättrade
inköpsmöjligheter av pacemakers och
utökad övervakningsutrustning utfor-
mad för veterinärmedicinskt bruk, inne-
fattande bland annat dygns-EKG och
pacemakeranalysator (PSA), är insatser
som sannolikt kan bidra till fortsatt
minskning av antalet komplikationer
och en fortsatt ökning av antalet pace-
makerimplantationer hos hund. 

Med blicken riktad mot humanmedi-
cin blir möjligheterna inom veterinär-
medicin många. Med bättre prognos
även för hund blir det kirurgens erfaren-
het, tillgänglig utrustning, ägarens eko-
nomiska intressen, hundens bedömda
livskvalitet, ålder och kliniska status som
avgör om pacemakerbehandling kom-
mer att erbjudas patienter på alla stora
djursjukhus i framtiden.

SUMMARY
Pacemaker treatment in the dog –
indications, treatment and prognosis
Indications for pacemaker implantation
in the dog are mainly systemic brady -
arrhythmias. Third degree atrioventricu-
lar block and sick sinus syndrome are
the most frequently occurring indica-
tions. The normal pacemaker model in
the dog is one where the impulse of the
pacemaker is inhibited by spontaneous
depolarization of the ventricle. In human
medicine, pacemakers that consider
metabolic and physiological needs are
increasingly used. The most frequent ly
used implantation technique is a trans-
venous endocardial method, where the
most commonly seen complication is a
change of the ventricular lead tip position.
Nowadays, the frequency of compli ca -
tions has gone down and pacemakers

must thus be considered a fully func -
tional alternative for treatment of brady-
arrhyth mias in the dog. Clinical status
and age of the patient, available equip-
ment, costs and the experience of the
surgeon should decide if pacemaker 
treatment is recommended.
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Zoonosen Q-feber har fått ökad
uppmärksamhet nationellt och
internationellt under senare tid,
bland annat på grund av ett på -
gående utbrott i Holland. Vid en
nyligen genomförd besättningsut-
redning i Sverige påvisades smitt -
ämnet Coxiella burnetii i maginne-
håll från en aborterad kalv. Detta
utgör det första bekräftade fallet
hos nöt i Sverige där infektion 
med Q-feber kopplats till en klinisk
problematik.

Q-FEBER 
Q-feber är en zoonos som förorsakas 
av bakterien Coxiella (C) burnetii. Sjuk -
do men har fått ökad uppmärksamhet
nationellt och internationellt under
senare tid, vilket bland annat refererats 
i denna tidning (6). I dagsläget har
Holland stora problem med Q-feber 
hos människa (23). Utbrottet började
2007 och under 2009 bekräftades mer
än 2 300 fall hos människa. Smittkällan
bedöms vara större mjölkgetbesättningar,
en näring som expanderat mycket starkt
i Holland under senare år. Efter som stora
mängder smittämne utskiljs vid förloss-
ning har myndigheterna tagit det dras-
tiska beslutet att slakta alla dräktiga djur
i smittade besättningar för att förhindra
en ny våg av fall under 2010 (13). 

Det pågår en hetsig debatt i Holland,
där budskapet är att utbrottet hade kun-

nat förebyggas om de abortproblem som
upptäcktes på getgårdarna redan 2006
hade kommunicerats bättre mellan vete-
rinär- och humanmedicin (18). Nöt -
besätt ningar tycks inte vara inblandade i
det holländska utbrottet, tvärtom skiljer
sig den variant av C burnetii som på -
träffats hos mjölkgetterna genetiskt från
stammar som isolerats från nöt i
Holland (21). Det är möjligt att det rör
sig om en mer virulent variant men man
menar att gethållningens karaktär och
landets populationstäthet också har
bidragit till utbrottets omfattning.

Patogenes
C burnetii är intressant på så sätt att den
är mycket motståndskraftig mot yttre
miljöfaktorer och därför kan leva länge 

i det fria. Smittdosen är dessutom låg.
Många djur, bland annat nötboskap, får
och getter utgör potentiella reservoarer
(15). Infekterade djur är ofta symtom-
fria men infektionen kan också framkalla
abort, omlöpningar och dödfödslar/
svag födda avkommor (Figur 1). Den
främsta orsaken till fosterpåverkan är
placentit, vilken makroskopiskt kan
variera mycket i utseende (3).  

När infekterade hondjur föder utskiljs
stora mängder bakterier, vilket medför
smittrisk för lantbrukare, veterinärer och
andra personer som kommer i kontakt
med djuren (12). Till skillnad från får
och getter tycks nötkreatur i första hand
utsöndra bakterien via mjölk (19). Ut -
söndring i mjölk förekommer emeller tid
även från får och get. Intag av opastöri-

ANN LINDBERG, leg veterinär, VMD, docent, ERIKA CHENAIS, leg veterinär,
MALIN GRANT, leg veterinär och KRISTINA MIEZIEWSKA, leg veterinär, PhD*

Q-feber som orsak till reproduktions -
störningar hos svenska nötkreatur

❘❙❚ vetenskap

➤

FIGUR 1. Aborter är ett av de symtom som kan uppstå vid klinisk manifestation av 
Q-feber hos nötkreatur.

FO
TO

: B
EN

G
T

EK
BE

RG
, S

VA
.

från fältet

SvT 3-10 final:Layout 1  10-02-20  11.53  Sida 17



18 N U M M E R  3 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ serad mjölk bedöms därför vara en risk-
faktor vad gäller smitta, även om detta
inte är helt oomtvistat (5). Vanligast är
dock att smittöverföring till människa
sker via luftburen aerosol (damm) i
områden som förorenats av placentaväv-
nad, fostervätskor och exkrementer från
djur. Smitta kan också ske via direkt-
kontakt med infekterade djur och för -
orenade djurprodukter som ull, hö och
gödsel och med t ex smutstvätt från
infekterade personer (12). 

Sjukdomsbilden hos människa varierar
mycket, såväl avseende symtom som
lång varighet, bland annat beroende på
aktuell bakteriestam och smittväg. Helt
symtomfria infektioner förekommer, lik-
 som akut insjuknande med en influensa-
liknande bild med huvud- och muskel -
värk. Atypisk lunginflammation ses
ibland med hosta, bröstsmärtor och
andningsbesvär. Sjukdomen varar i regel
en till tre veckor. Komplikationer i form
av leverförstoring och gulsot förekommer.
I den mindre vanliga, men allvar liga
kroniska formen av sjukdomen före-
kommer att hjärtklaffarna angrips och
gravida kvinnor kan få missfall. Den
kroniska formen av sjukdomen kan
också blossa upp igen efter flera år (15).
Kroniskt trötthetssyndrom har också
associerats med Q-feber (13).

FÖREKOMST I SVERIGE
En svensk studie från början av 1990-
talet indikerade att Q-feber kunde finnas
hos djur i landet eftersom man kunde
påvisa antikroppar mot bakterien hos 29
procent av fårägare, hos 13 procent av
veterinärer och hos sex procent av en
kontrollgrupp (värnpliktiga), och hos
sju procent av en annan kontrollgrupp
(sjukhuspersonal) (14). En serosurvey
riktad mot får och get utfördes av SVA
1993, vilken påvisade antikroppar hos
0,3 procent av fåren och 1,3 procent av
nötkreaturen. C burnetii har också isole-
rats i Sverige från placenta från friska får
vid två tillfällen i två olika besättningar
på Gotland. I de besättningarna hade
också djurägarna antikroppar mot smitt-
ämnet (26). Enstaka fall av inhemsk
smitta hos människa finns beskrivna, ett
med möjlig koppling till en djuraffär
och ett annat där smittkällan var en strö-
bädd i en lada (22). År 2007 anmäldes

ytterligare ett fall, en äldre man som in -
sjuknat efter att ha rensat källaren, utan
känd djurkoppling (Marika Hjertqvist,
SMI, personligt meddelande, 2010).

Stark regional förskjutning 
Diagnostiken av C burnetii har utveck-
lats mycket sedan början av 1990-talet
och de antikroppstester som används
idag är både känsligare och mer specifika
(20). Dessutom finns idag bra moleky -
lärbiologiska tekniker för att påvisa
smittämnet vilket är en fördel eftersom
odling, av många skäl, inte är möjlig i
rutin (1).  

Under 2008/2009 gjorde SVA en
tankmjölksscreening avseende antikrop-
par mot C burnetii. Totalt testades mjölk
från 1 537 slumpmässigt utvalda besätt-
ningar. Resultaten visar att prevalensen
av antikroppspositiva mjölkbesättningar
idag är ca åtta procent (95 % konfidens -
intervall 6,3–9,8 %). Det finns en stark
regional förskjutning med högst preva-
lens på Gotland (ca 60 % positiva) och
betydande förekomst även i Skåne,
Kalmar och Hallands län. I en uppföl-
jande studie togs omprov på tankmjölk
från 41 av de antikroppspositiva går -
darna, vilka analyserades med avseende
både på antikroppar med ELISA och
arvsmassa från bakterien med PCR. Det
kunde då konstateras att om antikrop-
par påvisas i tankmjölk är sannolikheten
mycket hög att man också kan påvisa
bakterien: mer än 80 procent av de anti -
kroppspositiva proverna var även PCR-
positiva. 

Q-feber är anmälningspliktig hos djur
i de fall man påvisar bakterien, men
anmä lan medför inga åtgärder utöver
detta. Fram till 2009 fanns inga anmälda
fall av sjukdomen hos svenska djur.
Sjukdomen är också sedan 2004 anmäl-
ningspliktig hos människa. Endast ett
fåtal fall (mellan 1–7 personer årligen)
har rapporterats och samtliga, med ett
undantag, har smittats utomlands (24).
Men eftersom symtomen kan vara vaga
och dessutom läka utan behandling
finns det antagligen ett visst mörkertal,
som på djursidan. Trots att det varit känt
sedan länge att Q-feber finns i Sverige
har sjukdomen aldrig uppmärksammats
som ett kliniskt problem i idisslarbesätt-
ningar.

FALLBESKRIVNING
Bakgrund
Ett antal djurägare i nötbesättningar
(både kött- och mjölkproducenter) rap-
porterade under våren 2009 till Jord -
bruks verket att de efter vaccinations -
kam panjen mot bluetongue hösten
2008 upplevde reproduktionsproblem i
sin besättning. De associerade proble-
men med vaccinationen. Störningarna
som rapporterades var aborter i sen
dräktighet, dödfödda kalvar och hög
andel värksvaga kor. Jordbruksverket
inledde med anledning av detta utred-
ningar på gårdar som rapporterat större
problem.

Inför vaccinationsomgången hösten
2009 aktualiserades frågan då dessa
djurägare var mycket tveksamma till att
återigen låta vaccinera sina djur. Både
SVA och Jordbruksverket hävdar liksom
internationell expertis att vaccinationen
är säker. Vaccinering med inaktiverat
vaccin mot bluetongue serotyp 8 (BTV-
8) har pågått i Europa sedan 2008 och
under denna tid har ett enormt antal får,
getter och nötkreatur vaccinerats. Trots
det stora antalet administrerade vaccin-
doser har ett mycket lågt antal biverk-
ningar rapporterats. Vaccinations biverk -
ningar som reproduktionsstörningar i
form av aborter och dödfödslar saknar
stöd både i litteraturen och från rappor-
terade biverkningar (7, 8, 9, 11, 17).
Vaccinering ger ett gott skydd mot
infektion vilket märkts i en dramatisk
nedgång av antalet fall av BTV-8 från
2008 till 2009. 

Senare under hösten 2009 uppdagades
att fyra av de besättningar som rappor -
terat problem var med bland de 1 537
besättningar som ingått i SVAs Q-feber-
studie 2008–09, och att tre av dessa var
positiva med avseende på förekomst av
antikroppar mot C burnetii i tankmjölk.
Detta föranledde misstankar om att
reproduktionsstörningarna kunde vara
orsakade av Q-feber.

Det aktuella fallet
I en av de aktuella besättningarna, en
mjölkgård med 200 mjölkande kor belä-
gen i Hallands län, födde under våren
2009 nio kor dödfödda kalvar (Tabell
1). Viss utredning genomfördes. Den 30
juni 2009 (11–81 (genomsnitt 32) dagar
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efter dödfödsel) togs blodprov från de
nio moderdjuren och analyser utfördes
avseende  anti kroppar mot brucella, lep-
tospira, neospora, BVDV och IBR. Den
12 juni obdu cerades en av de dödfödda
kalvarna och även denna provtogs för
brucella (odling). Samtliga analyser
utföll negativt och ingen specifik orsak
till dödfödseln kunde heller hittas vid
obduktionen.

Senare i utredningen framkom att
djurägaren upplevt reproduktionspro-
blem med försämrade inseminationsre-
sultat under flera års tid. Det uppdagades
att denna besättning ingått i nämnda
studie för Q-feber och att tankmjölken
varit positiv för antikroppar mot C bur-
netii. Därför undersöktes sparat serum
från de nio korna även för antikroppar
mot C burnetii och för ett av de nio pro-
verna utföll testet positivt.  

Tidigt under 2010 togs nya prover
(individuella mjölkprover) från fem av
de ursprungliga nio samt ytterligare nio
kor som fött dödfödda kalvar under hös-
ten 2009. Fyra av de fem korna som
tidigare provtagits hade nu serokonverte-
rat mot C burnetii. I två av dessa prover
påvisades dessutom bakteriegenom. Av
de nio korna som provtogs för första
gången var åtta positiva för antikroppar
mot Q-feber och bakteriegenom påvisa-
des i sex av de nio proverna. Dessa djur
var provtagna 11–163 (genomsnitt 90)
dagar efter dödfödsel. 

Den 25 januari 2010 aborterade en
ko i besättningen i dräktighetens andra
trimester. Serum och sintidssekret togs
från moderdjuret samt maginnehåll från
kalven. I serum och sintidssekret påvisa-
des antikroppar mot C burnetii och i
sintidssekret och maginnehåll från kal-

ven även bakteriegenom. I och med att
bakterigenom från C burnetii påvisas i
maginnehåll från en aborterad kalv är
det rimligen fastställt att denna abort
orsakats av Q-feber. Likaså stärks miss-
tanken att de övriga nio dödfödslarna
som skedde under hösten 2009 och i
januari 2010 vållats av Q-feber. Orsaken
till de nio dödfödslarna under våren 2009
där antikroppar mot C burnetii påvisa-
des endast hos en av nio kor kan dock
inte fastslås med hjälp av dessa data.

Detta utgör därmed det första bekräf-
tade fallet hos nöt i Sverige där infektion
med Q-feber kopplats till en klinisk pro-
blematik. Fallet stödjer tidigare miss -
tankar om att sjukdomen antagligen är
underrapporterad och att abortproblem
orsakade av Q-feber kan vara en orsak
till fruktsamhetsstörningar i svenska
nötbesättningar. ➤

Tabell 1. SAMMANSTÄLLNING AV REPRODUKTIONSPROBLEM OCH PROVTAGNINGSRESULTAT FRÅN DEN FÖRSTA SVENSKA NÖTBESÄTTNING DÄR KLINISKA PROBLEM FÖR-
ORSAKADE AV COXIELLA BURNETII KONSTATERATS I BÖRJAN AV 2010.

prov född symtom tidpunkt 2009-06-02 2009-06-30 2010-01-15 2010-01-25
år för problem ELISA ELISA ELISA PCR ELISA PCR

serum mjölk mjölk

ko 1 2004 dödfödsel Vår 2009 negativ positiv negativ
ko 2 2006 dödfödsel Vår 2009 positiv - -
ko 3 2003 dödfödsel Vår 2009 negativ positiv positiv
ko 4 2004 dödfödsel Vår 2009 negativ - -
ko 5 2007 dödfödsel Vår 2009 negativ - -
ko 6 2007 dödfödsel Vår 2009 negativ negativ negativ
ko 7 2006 dödfödsel Vår 2009 negativ positiv positiv
ko 8 2007 dödfödsel Vår 2009 negativ - -
ko 9 2007 dödfödsel Vår 2009 negativ positiv negativ
ko 10 2005 dödfödsel Höst 2009 - negativ negativ
ko 11 2006 dödfödsel Höst 2009 - positiv positiv
ko 12 2006 dödfödsel Höst 2009 - positiv positiv
ko 13 2003 tvillingar Höst 2009 - positiv positiv

en dödfödd, 
en dog efter 

10 dagar
ko 14 2007 dödfödsel Höst 2009 - positiv negativ
ko 15 2007 dödfödsel Höst 2009 - positiv negativ
ko 16 2007 dödfödsel Höst 2009 - positiv positiv
ko 17 2007 dödfödsel Höst 2009 - positiv positiv
ko 18 2007 dödfödsel Januari 2010 - positiv positiv
ko 19 2006 kastning i 2:a Januari 2010
serum trimestern - positiv
ko 19 
sintidssekret positiv positiv
foster ko 19
maginnehåll positiv

tankmjölk
tank 1 positiv
tankmjölk
tank 1 positiv positiv
tankmjölk
tank 2 positiv positiv
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REKOMMENDATIONER
Vid utredning av nötbesättningar med
fruktsamhetsstörningar (omlöpningar,
aborter, kastningar, dödfödslar och svag-
födda kalvar) ska Q-feber finnas med
som en differentialdiagnos. Diagnos ställs
i mjölkbesättningar enklast genom att ta
ett prov på tankmjölk, vilket i så fall ska
analyseras både med avseende på anti -
kroppar (ELISA) och arvsmassa (PCR).
Påvisande av agens i tankmjölken är en
stark indikation men eftersom det finns
många fler orsaker till aborter, och nöt-
kreatur kan ha Q-feber utan att uppvisa
symtom, krävs påvisande av bakterien i
aborterat material (placenta, fostervat-
ten, maginnehåll från foster) för konfir-
mering. Serokonversion i parprover i
anslutning till abort är också starkt indi-
kativt. Eftersom serum inte är ett bra
material för påvisande av bakterien är
det bästa alternativet i köttdjursbesätt-
ningar att i tillägg till blodprov i serum-
rör ta vaginalsvabbar, såvida det inte går
att ta mjölkprover. Särskilda svabbar krävs
för PCR och det är lämpligt att kon -
sultera SVA, Enhet för bakteriologi, för
instruktioner.

I dagsläget finns inte tillräcklig kun-

skap om i vilken grad det går att aktivt
sanera en besättning från Q-feber och
inte heller om i vilken grad infektionen
kan gå över av sig själv. Med tanke på
smittämnets natur tycks de flesta utgå
från att sanering inte är möjlig och pre-
ventionen inriktar sig därför på hygien -
åtgärder i samband med kalvning, samt
vaccination, för att reducera smittrycket.
I dagsläget finns inget vaccin att tillgå i
Sverige.

Förebyggande åtgärder och
behandling
De hygienåtgärder som rekommenderas
i samband med kalvning är att ha sepa-
rat/a kalvningsbox/ar som rengörs och
desinficeras mellan varje kalvning (Figur
2) samt att systematiskt undanskaffa och
destruera placentor (och eventuella kas-
tade foster). Oxiderande desinfektions -
medel och natriumhypoklorit uppges
kunna ha effekt mot C burnetii (2) lik-
som glutaraldehyd, etanol och formalin.
Det kan vara lämpligt att omgående iso-
lera djur som har aborterat/håller på att
abortera och hålla dem i isolering i fyra
till fem dagar. Besättningar med akuta
problem bör inte sälja djur till liv och

bör också undvika att köpa in djur, då
detta kan resultera i ökad smittspridning
inom besättningen om de inköpta dju-
ren är mottagliga för infektionen. 

Behandling av nötkreatur med tetra-
cyklin i slutet av dräktigheten (vid sin-
läggning) är en vanlig strategi i vissa 
länder där Q-feber är endemiskt, men
huruvida det egentligen har någon effekt
vad gäller risken att abortera och/eller
utsöndring av bakterien är inte känt.
Detta är mer studerat hos små idisslare
och där är den sammantagna slutsatsen
att sådan behandling inte förmår före-
bygga vare sig aborter eller reducera bak-
terieutsöndring (10). 

Bakterien utsöndras i gödsel och en
rekommendation som ges i Frankrike
där sjukdomen är endemisk är därför att
undvika att sprida gödsel när det är 
blåsigt ute. Man misstänker att det kan
öka risken för spridning via aerosoler,
både till andra djur och till människa
(10). Det ska påpekas att effekten av här
nämnda smittskyddsåtgärder är ofull-
ständigt studerad och mer kunskap
behövs om vad som krävs för att bryta
infektionen och för att förhindra smitt -
spridning. Med den begränsade kunskap

➤

FIGUR 2. God kalvningshygien med kalvningsboxar som rengörs och desinficeras mellan varje kalvning är viktig i besättningar där Q-feber-
infektion föreligger.
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vi har idag vad gäller den svenska situa-
tionen finns trots allt indikationer på att
sjukdomen har en viss dynamik och att
infektionen inte med nödvändighet blir
beständig. Vilka faktorer som i så fall
påverkar en sådan eventuell ”självsane -
ring” är emellertid inte känt.

Zoonosaspekten
Som veterinär hör det tyvärr nästan till
yrket att exponeras för smittämnen som
kan vara zoonoser, och en hög prevalens
av antikroppar mot Q-feber bland vete-
rinärer är ett vanligt fynd där undersök-
ningar har genomförts (4, 14, 16, 25).
Grundläggande arbetsskydd är att vidta
normala hygienåtgärder vid besättnings-
besök. Om man har symtom som kan
tyda på Q-feber och har varit exponerad
(t ex förlöst djur i besättning med abort -
problem) kan det vara lämpligt att kon-
takta vården. Sjukdomen svarar väl på
antibiotika. Under graviditet är det
lämpligt att avstå från att arbeta i besätt-
ningar med abortproblem, inte bara på
grund av Q-feber.

Information om Q-feber riktad till
lantbrukare och framtagen tillsammans
med Smittskyddsinstitutet, Social styrel -
sen, Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket
och Livsmedelsverket finns på SVAs
hemsida, www.sva.se.
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MYNDIGHETSÖVERGRIPANDE 
Q-FEBERÖVNING
Inom området säkerhet och krisberedskap på går
ett nära samarbete mellan de mikrobiologiska
laboratorierna vid Livsmedelsverket, Smitt -
skyddsinstitutet, SVA och Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut med syfte att stärka laboratorie -
beredskapen. Forum för beredskapsdiagnostik
(FBD) har bildats för att skapa förutsättningar
att harmonisera analysmetoder och att bättre
utnyttja landets samlade kapacitet och kompe-
tens när det gäller diagnostik av smittfarliga
ämnen.

En samverkansövning genomfördes den 26
januari 2010. Övningen var en simulering som
inte inbegrep laborativa moment och där syftet
var att utvärdera kapaciteten att analysera prover
inom respektive myndighet samt att utvärdera
beslutsvägar och intern och extern kommuni-
kation.

Scenariot utspelade sig på Gotland där
smittskyddsläkaren kontaktar Smittskydds -
institutet på grund av att ett 30-tal patienter
insjuknat med svåra luftvägssymtom. Prover
skickas för diagnostik varvid smitta av Coxiella
burnetii (Q-feber) påvisas. Smitt spår ning och

utredning initieras genom att länsveterinär, Jord-
bruksverket och SVA involveras. Social sty relsen
kallar till telefonkonferens med Nationella
Zoonossamverkansgruppen för enat agerande
och kommunikation med media.

Övningscenariot utspelade sig under ca en
vecka. Samverkan mellan human- och veteri-
närsidan fungerade bra och nyttiga erfarenheter
erhölls vid övningen. Under 2011 planeras en
diagnostikövning att utföras, då prover ska ana-
lyseras på säkerhetslaboratorierna.

BLUETONGUE
Uppföljande provtagning har genomförts i två
av de besättningar där misstankar om blue -
tongue (BT) rapporterades i föregående Epiztel
(SVT 2/10). Det gäller den besättning i Kalmar
län där ett tankmjölksprov inom övervakningen
utfallit positivt och den besättning i Öster -
götlands län, utanför vaccinationsområdet, där
en äldre ko testade positivt för antikroppar och
negativt för påvisande av virusgenom med PCR.
I båda fallen provtogs hela besättningarna indi-
viduellt med avseende på antikroppar och
samtliga prover utföll negativt. Misstankarna
kunde därför avskrivas.

■ ■  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.

❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om myndighetsöver -

gripande övning, bluetongue och salmonella. Epizteln

är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket

och är i det här numret sammanställd av Elisabeth Sjöberg, SVA och Lollo Alling,

Jordbruksverket.
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UTBROTT AV SALMONELLA HOS 
SLAKTKYCKLINGAR
Det var i rutinprovtagningen inför slakt som
Salmonella typhimurium påvisades hos slakt-
kyckling i åtta (eventuellt nio) besättningar i
södra Sverige. Alla smittade flockar, ca 380 000
kycklingar, är nu avlivade och sanering pågår 
i besättningarna. Jordbruksverket har i nära
samarbete med näringen och SVA genomfört
ett omfattande smittspårningsarbete där både
foderföretag som levererar foder och det 
kläckeri som levererar kycklingar till de drab -

bade besättningarna var föremål för omfattande
provtagningar. Alla foderprov och miljöprov
samt prov på alla föräldraflockar har hittills
varit negativa.  Sannolikt har smittan funnits på
kläckeriet under en period i december då de
aktuella flockarna kläcktes och på så sätt följt
med ut i besättningarna. Inga smittade flockar
har gått till slakt och därmed har inget smittat
kött nått ut till konsument. 

SALMONELLA PÅ FODERFABRIK
I början av året påvisades salmonella på så 
kallad ren sida av Lantmännens foderfabrik i
Åhus. Ett stort antal utlastningsprover analyse-
rades och i fyra kunde salmonella påvisas med
PCR, men inte vid odling. Däremot kunde sal-
monella påvisas även i odling i prov tagna på
ren sida inne i fabriken.

Det rör sig om samma typ av salmonella 
(S typhimurium fagtyp 120) som vid upprepade
tillfällen har isolerats i prov från den orena
sidan i foderfabriken under de senaste åren.
Samma salmonellatyp har också isolerats vid
enstaka tillfällen på ren sida i fabriken, senast
nu i januari. I höstas påvisades samma typ av
salmonella i en svinbesättning som köper foder
tillverkat i den aktuella foderfabriken. Efter
utredning i den besättningen kom SVA fram
till att smittan sannolikt kommit in med fod-
ret. Det är SVAs nulägesbedömning att det
finns en etablerad smitta i fabriksmiljön vilket
innebär att risken är stor att det ibland kan
”läcka över” till den rena sidan och därmed
kontaminera det foder som levereras ut från
fabriken. Arbete med att åtgärda problemet i
fabriken pågår.  ■

Vid rutinprovtagning inför
slakt påvisades Salmonella
typhimurium hos slaktkyck-
ling i åtta (eventuellt nio) 
besättningar i södra Sverige.

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM
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Mjölkkor på nätet 

❘❙❚ Nu ska mjölkbönder få möjlighet att via en webbtjänst på
Svensk Mjölk kontrollera hur de egna korna, och andras kor, mår.
Tjänsten kallas Signaler Djurvälfärd och baseras på nyckeltal från
kokontrollen, som har koppling till djurvälfärd och ekonomi. För -
utom att mjölkbönderna kan få reda på hur läget är på den egna
gården, kan de dessutom jämföra sina data med andra besätt-
ningar i samma storlek, av samma ras, mjölksystem, stalltyp eller
produktionsform. Allt enligt tidningen ATL den 25 januari.  ■

❘ ❙❚ noterat

Genom tjänsten Signaler Djurvälfärd kan mjölkbonden få en bild
över besättningens hälsostatus. 

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos hund och katt
EXAMINATION 2011
Måndag 3 maj 2010 Sista inlämningsdag för skriftligt examensarbete

Måndag 15 nov 2010 Sista anmälningsdag för examination 2011

Torsdag –Fredag 10–11 feb 2011 Examination

Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos häst
EXAMINATION 2011

Måndag 30 aug 2010 Sista inlämningsdag för skriftligt examensarbete

Måndag 20 dec 2010 Sista anmälningsdag för examination 2011

Torsdag 10 mars 2011 Examination

Examensarbetet
Både ESK-hund och katt och ESK-häst vill framhålla vikten av att examensarbetet som insänds är i
färdigt skick enligt instruk tionerna. Handledaren ska granska, godkänna och meddela att det är godkänt
via e-post till marianne.lundquist@svf.se. Det godkända skriftliga examens arbetet skickas i elektroniskt
format, t ex som en word-fil, till ovan angivna e-postadress eller på en CD-skiva alternativt på papper 
via vanlig post till Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm.

Vägledning för den skriftliga redovisningen finns att läsa på www.svf.se. Gå till rubriken SPECIALISTUT-
BILDNINGAR, klicka på underrubriken Specialist utbildningar, så hittar du länken till höger. 

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

TIDSSCHEMA
för aspiranter till examinationerna 2011 
inom nedan angivna specialistutbildningsprogram
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Vilken är din diagnos? – Epizootologi

FIGUR 1. Endast en kull spädgrisar affekterades, grisar från övriga kullar var alla friska. 

Utredning inleddes på grund av hög dödlighet 
i en spädgriskull. Av 19 födda grisar var till slut
endast tre kvar i livet. Fallet är presenterat av
Erika Chenais vid Enhet för sjukdomskontroll
och smittskydd, SVA.

Smågrisar, cirka tre veckor gamla
ANAMNES: I april månad föddes en kull med 19 friska
grisar hos en lantbrukare med 14 suggor i södra
Sverige. En efter en blev spädgrisarna sjuka: de blev
apatiska, gråa i ögonen, krampade och dog på två till
tre dagar. Detta hade pågått under två till tre veckor
tills endast tre grisar fanns kvar i kullen. Besätt nings -
veterinären blev då tillkallad, kunde inte hitta någon
direkt orsak till problemet, rekommenderade obduk-
tion och kontaktade SVAs sektion för epizootologi. 
I samråd med Jordbruksverket beslöts att avvakta
obduktionsresultat innan ytterligare åtgärder vidtogs.

Inga andra djur i besättningen, inklusive två andra
kullar med spädgrisar, var eller hade varit sjuka (Figur
1) förutom en sugga som varit lite slö. Senaste halv -

året till året hade en omlöpningsfrekvens på 14 pro-
cent noterats i besättningen. Inga djur hade köpts in
på två till tre månader och djurägaren angav att han
inte utfodrat grisarna med matavfall eller haft kon-
takt med andra grisbesättningar.

UTVIDGAD UNDERSÖKNING: Tre smågrisar kom in till
lokalt laboratorium för obduktion. Där noterades,
förutom de centralnervösa symtomen grisarna visat i
besättningen (grisarna anlände levande), cirkulations-
rubbingar med blåfärgning av huden samt kerato-
konjunktivit, generell lymfknuteförstoring, löst fibrin
i buken, bilaterala artriter och hyperemiska hjärnhin-
nor. På grundval av dessa fynd spärrades gården och
organ togs ut och skickades till SVA för undersök-
ning och provtagning. 

FRÅGA: Vilken/vilka diagnoser misstänker du?
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Vid sitt höstsammanträde 2009
hade SVFs djurskyddskommitté att
ta ställning till TNR som djurhåll-
ningsform. TNR (Trap, Neuter,
Return) innebär att man fångar in
förvildade katter inom ett område,
kastrerar dem och därefter släpper
tillbaka dem ut i sina revir. Målet 
är att de med stödutfodring ska
stanna där utan att föröka sig, 
samtidigt som de genom sitt revir-
bevakande håller andra katter på
avstånd. Resultatet ska bli ett lokalt
kattsamhälle i balans men utan 
produktion av nya katter. Metoden
finns rapporterad från många 
länder, bland annat Danmark och
Norge. I Sverige förekommer meto-
den i Göteborg och intresse finns 
i både Stockholm och Malmö.

De beskrivningar av TNR som djur-
skyddskommittén tagit del av ger ibland
alternativ till att släppa tillbaka djuren i
naturen. Katter som vid undersökning
efter infångande visar tecken på att inte
klara av ett liv som förvildade, främst 
på grund av nedsatt hull, sjukdomar,
päls problem eller sårskador, kan avlivas.
Katter som är sociala mot människor
kan också tas omhand av katthem för
utplacering i familj.

Efter att noggrant ha studerat lagstift-
ning och litteratur samt intervjuat vete-
rinärer, förespråkare och avståndstagare
gjorde kommittén den bedömningen att
TNR är en alltför riskfylld djurhållnings-
form för att få djurskyddskommitténs
stöd. Följande artikel avser att ge en över  -
blick över TNR och en bakgrund till
beslutet.

FÖRVILDAD REPRODUKTION
Förvildade katter är ett stort djurskydds -
problem i Sverige och andra länder, enligt
många länsveterinärer som djurskydds-
kommittén haft kontakt med (Figur 1).
En fertil förvildad honkatt kan producera
ett stort antal kattungar. En undersökning
redovisad i Journal of American Veteri -
nary Medicine Aassociation (11) visar att
en sådan katthona i USA i genomsnitt
föder 5,25 kullar med kattungar under
sin livstid. Dödligheten bland dessa är
hög, men i genomsnitt sex honkattungar/
katt växer upp till fertil ålder och produ-
cerar i sin tur 5,25 kullar under sin livs-
tid. Resultatet blir att en okastrerad för-
vildad honkatt på tolv år kan vara stam-
mor till 3 200 kattungar.

I Sverige har kommunernas kontroll

över antalet förvildade katter i Sverige
hittills huvudsakligen baserats på avliv-
ning, främst genom avskjutning, och i
mindre grad genom katthemsverksam-
het. Erfarenheterna av avlivning/av skju -
ning är att effekten är kortvarig. För att
hålla antalet födda kattungar på oför-
ändrad nivå måste man avliva minst 60
procent av de förvildade katterna årligen
(6). Vill man minska antalet kattungar
måste avskjutningen ökas. När möjlig-
heterna till jakt och annan avlivning av
förvildade katter nu reducerats (se nedan
under lagstiftning) bortfaller till vissa
delar den möjligheten.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Några frågor är väsentliga att ställa inför
ett ställningstagande rörande TNR: 

Veterinärförbundets djurskydds-
kommitté tar avstånd från TNR

➤

FIGUR 1. Förvildade katter är ett stort djurskyddsproblem i Sverige och andra länder, 
enligt många länsveterinärer som djurskyddskommittén haft kontakt med.
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Lagstiftning
Hur ser lagstiftningen på detta? Ska
TNR-katterna ses som förvildade utan
ägare, eller har de en ägare eftersom de
en gång tagits in och hållits i fången-
skap? Kan TNR anpassas till gällande
djurskyddslagstiftning? Som exempel kan
nämnas frågan: Får en djurägare släppa
ut ett djur med målet att det ska leva
förvildat?

Etologi
Fungerar TNR etologiskt och i övrigt
biologiskt? Håller de steriliserade katterna
andra, fertila katter på avstånd? Blir katt  -
populationen lugnare i TNR-områden?
Är TNR ett fungerande alternativ till
avlivning av förvildade katter? Nås målet
med starkt begränsad eller upphörd pro-
duktion av kattungar?

Klimat
Är klimat och miljö i Sverige lämpligt för
den här typen av djurhållning (Figur 2)?

Krav och ansvar
Vilka krav ska ställas på ansvariga och
deltagande människor, inklusive veteri-
närer?

LAGSTIFTNING
Djurskyddslagstiftningen
Både Djurskyddsmyndigheten och Jord -
bruksverket (SJV) har tittat på TNR och
yttrat sig över förhållandet TNR/svensk
djurskyddslagstiftning (2, 9). Båda myn-
digheterna konstaterar att om TNR-
djurhållningen sköts enligt gällande
lagstiftning kan den inte förbjudas. Det
är alltså tillåtet att släppa ut ett djur att
leva förvildat bara man i övrigt följer
djurskyddslagstiftningen. Men därefter
beskriver också båda myndigheterna vad
man anser att lagstiftningen kräver för
att djurskyddet ska vidmakthållas.
Sålunda skriver SJV bland annat:

”Den som fångar in en katt för att
kastrera och sedan släppa ut den har
tagit på sig ett ägaransvar för katten och
måste uppfylla de djurskyddsbestäm-
melser som gäller vid hållande av katt.”

Om kattkolonin består av fler än nio
individer krävs ett § 16-tillstånd från
Länsstyrelsen, som också har att bedöma
om den sökande är lämplig att bedriva
verksamheten samt att lokalen (= områ-

det där TNR-katterna ska leva efter ut -
släpp) uppfyller de krav lagen ställer.

Angående infångande och kastrering
skriver SJV: ”Fängslande och hållande
av en förvildad katt, även för en begrän-
sad tid, kan vara förknippat med ett
stort lidande.” 

Katter ska ha tillsyn minst två gånger
dagligen samt kunna infångas och åtgär-
das om behov uppstår, t ex vid misstanke
om sjukdom eller skada.

Jaktlagstiftningen
Enligt jaktlagstiftningen har en jakträtts -
innehavare rätten att avliva förvildade
katter. Ett domslut i Göteborgs kam-
marrätt 2005 (3) påtalar dock att sådan
och annan avlivning av förvildade katter
inte får ske okontrollerat. Polistillstånd
krävs i varje enskilt fall för avlivande 
av övergiven eller förvildad katt, något
som riskerar att kraftigt begränsa kom-
munernas möjlighet att minska antalet
förvildade katter genom både jakt och
infångning för avlivning. 

TNR I SVERIGE
Kontroll av förvildade katter genom
TNR-metoden är nytt i Sverige. Den
organisation i vårt land som har störst
erfarenhet av TNR är Göteborgs Katt -
hjälp, som nu använt metoden i fyra år
och under den tiden omhändertagit ca
250 katter. Av dessa har omkring hälften

släppts som TNR-katter. Resten har
beroende på socialiseringsgrad familje -
placerats eller i ett fåtal fall avlivats. Som
mest har ett tiotal kolonier med från två
till ca 20 katter funnits. Verksamhets leda-
ren vid Göteborgs Katthjälp, Miranda
Oude Tanke, anser att TNR är den mest
humana lösningen för att först stabilisera
och därefter minska beståndet av förvil-
dade katter. Även bland liknande orga-
nisationer i Stockholm och Malmö finns
tankar på att använda TNR-metoden.

Hur ska TNR-katter få dö?
TNR-katter är katter som ska anses ha
en ägare, och därmed finns ett ägaran-
svar att se till att katten får en värdig
död. Den naturliga döden fyller inte all-
tid det kravet. Miranda Oude Tanke i
Göteborgs katthjälp tycker så här: 

”Vi har som policy att så fort det visar
sig att katten är skadad eller inte mår bra
ska den fångas in för veterinärundersök-
ning. Det finns avtalat i kontrakt med
dem som matar katterna. Är katten all-
varligt sjuk eller skadad, eller skulle en
behandling innebära mycket (även psy-
kiskt) lidande, avlivas den hos veterinär.
Ingen katt ska behöva självdö, vilket är
ganska vanligt inom okontrollerade kolo-
 nier med förvildade katter. Om katten är
svårfångad och misstänkt allvarligt sjuk
eller skadad kan man anlita skyddsjägare,
men hittills har vi inte behövt göra det.

➤

FIGUR 2. Djurskyddskommittén ifrågasätter om klimat och miljö i Sverige är lämpliga för
katthållning utomhus året runt.
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Men det har hänt att någon katt för-
svunnit från sin koloni och sedan hittats
död, t ex genom påkörning. Det går inte
att ta bort alla risker som en utekatt
utsätts för.”

VETENSKAP OCH BEPRÖVAD 
ERFARENHET
Vetenskapligt upplagda undersökningar
för att bedöma djurskyddsaspekter i
samband med TNR finns inte, däremot
finns internationellt ett stort antal utvär-
deringar av pågående TNR-projekt där
man även vägt in djurskyddsaspekter.
De fall som har utvärderats skiljer sig
mycket från varandra, men generellt kan
sägas att förespråkare för TNR ser stora
fördelar med metoden. De åberopar
fram för allt att TNR-katter till skillnad
från de vanliga förvildade katterna får
tillsyn och foder samt att antalet vilt födda
kattungar inom TNR-reviren minskar
radikalt. Kattbeteenden som irri terar all-
mänheten såsom revirmarke ringar och
kattslagsmål minskar. All mänhetens in -
tresse för katterna ökar om information
om projektet sprids, och därmed höjs
både uppmärksamheten på katterna och
deras status. 

Kritikerna å sin sida påtalar att nya
katter som kommer in i området (eller
kanske avyttras dit med flit av männi-
skor som vill bli av med sina katter)
minskar effekten av TNR, att det kostar
mycket pengar, att det kan vara svårt att
upptäcka, infånga och ta hand om ska-
dade eller sjuka katter för att eventuellt
avliva dem. Även för katter olämpligt
klimat nämns.

När det gäller effekten av TNR-han-
tering på kattpopulationen jämför före-
språkarna i allmänhet TNR-revir med
revir för förvildade katter, medan kriti-
kerna å sin sida jämför TNR-revir med
effekten av avlivning av infångade kat-
ter. Det ligger nära till hands att miss-
tänka att dessa skillnader i bedömningen
egentligen avspeglar parternas acceptans
för avlivning. 

Katternas beteende inom TNR-om -
råden har studerats (1, 7, 8). Visserligen
finns ett revirbeteende som verkar av -
skräckande på andra katter men andra,
både förvildade och tama katter, vandrar
ändå in i TNR-området, om än i mindre
grad än i icke TNR-revir. Utvärderingar

visar att antalet katter minskar med tiden
(många år) i väl skötta TNR-om rå den
jämfört med ordinära revir för förvildade
katter.

Ett studentarbete från SLU tar bland
annat upp TNR som kontrollmetod av
förvildade katter (10). Göteborgs Katt -
hjälp har också samlat en litteraturstudie
om TNR (4).

VAD ANSER DJURSKYDDS-
KONTROLLANTEN OM TNR? 
En djurskyddskontrollant med erfaren-
het av TNR är Åsa Rydén i Göteborg.
Hon har i en skrivelse till länsstyrelsen i
Västra Götaland sammanställt fleråriga
erfarenheter och bedömningar om TNR.
Här ifrågasätts hanteringen och Rydén
framhåller att godkännande av TNR är
en legalisering av en dålig djurhållning
(Figur 3). Hon påpekar också svårighe-
ter när det gäller daglig tillsyn, hantering
vid infångning, märkning och hållande
av katterna i samband med trans port,
veterinärbesök och tiden där efter, samt
problem inom kattkolonin (5).

VAD ANSER DJURSKYDDS -
KOMMITTÉN?
Kommittén är med nuvarande kunskaper
och med djurskydd som grund mycket
tveksam till TNR som metod att reduce ra

kattproblem inom ett område. Kliniskt
verksamma veterinärer rapporterar från
sina kontakter med förvildade katter att
de i de flesta fall befunnits vara i så dålig
kondition att avlivning varit ett bättre
alternativ än återutsläpp under kontroll.
Klimatiska förhållanden i stora delar av
Sverige gör också att de jämförelser med
positiva utfall av TNR i andra länder i
de flesta fall inte är direkt överförbara 
till svenska förhållanden, vilket av djur-
skydds skäl ställer extra krav på genom-
förandet (Figur 4). 

Likaså skiljer sig djurskyddslagstift-
ningen i Sverige från den i andra länder.
Stort ansvar ligger på den djurskydds -
kontrollerande myndigheten, länsstyrel-
sen, dels i de fall verksamheten omfattar
fler än nio djur (då tillstånd enligt § 16
krävs) och i övriga fall vid kontroller av
djurskyddet inom TNR-reviret. Att dela
upp en större kattpopulation i mindre
grupper för att komma runt kravet på 
§ 16-tillståndet är inte en lösning som
gynnar djurskyddet. 

Utgående från djurskyddsaspekter
anser djurskyddskommittén att förvil -
dade katter som fångats in och inte är
lämpliga för socialisering i första hand
bör avlivas. En uppföljning av TNR i
Sverige måste göras och bedömas efter
svensk djurskyddssyn och lagstiftning. ➤

FIGUR 3. TNR-utfodringsplats i Göteborg. Djurskyddsinspektör Åsa Rydén framhåller att
godkännande av TNR är en legalisering av en dålig djurhållning.
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Kan metoden utvecklas och djurskydds-
mässigt förbättras?

Djurskyddskommittén tar inte ställ-
ning till hur kostnader för verksamheten
ska täckas.

BASALA KRAV
Eftersom TNR som djurhållningsform i
sig inte är olaglig har djurskyddskom-
mittén också följande tankar kring basala
krav som kontrollerande och godkän-
nande myndigheter har att värdera:

Ett egenkontrollprogram för TNR-
djurhållning bör upprättas av ansvarig
djurhållare. Vidare bör katternas miljö
godkännas. Alla katter, även solitära och
lågrankade ska samtidigt kunna finna
skydd mot klimat och yttre fiender samt
kunna nå fodret. TNR ska också hållas
utanför trafiktäta områden. Markägarna
måste ge sitt tillstånd.

Sandlådor för barn ska inte finnas
inom det planerade TNR-området (på
grund av sanitära olägenheter och toxo-
plasmos-smitta). Djurkliniker eller djur-
sjukhus bör inte finnas i TNR-området.
Risk för smittspridning mellan TNR-
katter och patientkatter ska inte negli -
geras.  

Vid infångandet ska djuren veterinär-
besiktigas, hull- och konditionsbedömas

och endast de djur som väl visat sig klara
utevistelse kan släppas tillbaka efter
kastrering, vaccinering och avmaskning.
Djur som inte fyller dessa krav ska avli-
vas, eller om de är ostressat sociala mot
människor överlämnas till katthem för
omplacering. I samband med kastrering
ska djuret hållas kvar för sårkontroll till
dess det är lämpligt att släppa dem. Djur

som på grund av stress inte klarar av
sådan hantering ska avlivas.

Infångade djur med mjölk i juvret ska
omedelbart släppas om inte ungkullen
med säkerhet direkt kan lokaliseras och
tas omhand.

Den person eller organisation som
släpper ut katten är ägare till katten och
har det juridiska ägaransvaret. Utsläppta
katter ska vara ID-märkta och registre -
rade på ägare.

Katterna ska erbjudas foder i tillräck-
lig mängd och på ett sådant sätt att alla
katter får tillgång till foder. Invandrade
förvildade fertila katter ska kunna in -
fångas för avlivning eller kastrering. Sjuka
och skadade djur ska kunna infångas
och åtgärdas på lämpligt sätt. 

Tillsyn ska enligt lagstiftningen ske
minst två gånger per dygn. Detta är en
svår punkt, men djurskötseln ska vara så -
dan att kontroll underlättas, t ex genom
matning på fasta platser och tider och
att samma människa sköter kontrollen
för att förändringar ska ses. Människor
bosatta i eller på annat sätt i kontakt
med TNR-revir ska informeras om verk-
samheten.

TNR BARA EN DEL I KATT-
KONTROLLEN
Där TNR tas i bruk ska metoden inte
ses som den enda användbara utan som
ett komplement till andra metoder, 

➤

FIGUR 4. Klimatiska förhållanden i stora delar av Sverige gör att jämförelser av TNR 
i andra länder i de flesta fall inte är direkt överförbara till svenska förhållanden.
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vanligast infångande och avlivning efter
polistillstånd. Resultatet av avlivning för
reducering av antalet förvildade katter
har dock hittills generellt inte varit till-
fredsställande vilket måste has i åtanke.
De människor som engagerar sig i TNR-
projekt är vanligtvis inte heller samma
människor som accepterar avlivning, och
kommer knappast att vara behjälp liga
med infångande av förvildade katter för
avlivning, varför huvudansvaret för katt-
reducering åter hamnar på kommunen.
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För veterinärförbundets 
djurskyddskommitté
KALLE HAMMARBERG

ordförande

De vetenskapliga granskarna i en facktidning som SVT utgör kvalitetsstäm-

peln och grunden för tro värdigheten i tidningens granskade artiklar. Dessa

referenter har flera delikata uppgifter att ansvara för. De ska garantera en

miniminivå på artik larnas vetenskapliga standard, de ska fungera som råd-

givare åt redaktionen och de ska hjälpa författarna att förbättra sina verk.

Under 1994 införde veterinärtidningen en genomgående och systematisk

granskning av sina vetenskapliga artiklar. Sedan dess har hundratals manus

passerat granskarnas kritiska ögon. Så gott som alla texter har i slutänden

blivit bättre än när de lämnades in, även om det ibland inneburit mycket jobb

för de inblandade. Gentemot författarna är granskarna anonyma, men deras

arbete i det tysta innebär ofta att skribenterna får konstruktiva förslag till

förbättringar, vilket kommer läsarna till godo.

Granskarna hjälper SVT att garan tera en kompetent och rättvis bedöm-

ning av skribenternas arbete, bidrar till att gallra bort undermåliga artiklar

och hjälper författarna att förbättra andra. Vi vet att referenter lägger ner

många timmars arbete på varje artikel och att de är hårt belastade, också

därför att samma specialisters kunskaper efterfrågas av andra. Referenterna

utför dessutom granskningen på ideell basis, med huvudmotiveringen att

främja kunskapsutvecklingen inom svensk veterinärmedicin.

För denna betydelsefulla insats vill SVTs redaktion, genom att publicera

följande namnlista, tacka dem som bedömt artiklar för tidningen under 2009.

Vi gläder oss åt det starka engagemang för Svensk Veterinärtidning som 

visats, och hoppas på ett lika givande samarbete i framtiden.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Tack

Följande personer har granskat artiklar under 2009: 

Svensk Veterinärtidnings referenter

Gunilla Blomqvist

Dan Christensson

Susanne Demmers

Elisabet Ellström

Torkel Falk 

Anders Gunnarsson 

Birgit Holm 

Ann Lindberg 

Birgitta Lövdahl

Hans Näslund

Wiwian Stern Bertholtz

Lena Svendenius

David Weckner 

Roland Werner

Josefine Öberg
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N O R D VA C C

ATC VET-KOD: QI09AB13. RECEPTBELAGT. GODKÄND SPC 070327.

Penicillin i Sverige hjälper 
i Malawi

❘❙❚ Läkemedelsföretaget Intervet/Schering-
Plough Animal Health har beslutat att
koppla försäljningen av sitt veterinär -
medicinska bensylpeni cillinprokain till ett
stödprojekt i Malawi. Under 2010 doneras
en krona per 100 ml penicillin till Shire
Highlands Milk Produ cers Association,
SHMPA, som arbetar för att förbättra
människors levnadsför -hållanden. 

På 1960-talet startade en kanadensisk
organisation ett hjälpprogram för små
mjölkproducenter i Malawi. Projektet togs
senare över av FN och lämnades över till
Malawis regering 1980 varefter SHMPA
bildades 1985. 

– Stödet går direkt till SHMPA som för-

delar pengarna för inköp av viktiga vete -
rinärläkemedel, lokalt producerat bygg-
nadsmaterial till mjölkproduktionen,
utrustning för att etablera och driva ett
veterinärt laboratorium, tuberkulostester
och teoretisk och praktisk utbildning inom
mjölkproduktionen, säger initiativtagaren
Christian Klingspor vid Intervet/Schering-
Plough Animal Health i Sverige.  ■

BT-vaccination orsakar inte
reproduktionsstörningar

❘❙❚ I början av året rapporterade lant -
bruks  pressen att bönder upplever repro-
duktions problem i sina besättningar som
de kopplar samman med vaccinationen
mot bluetongue (BT). Statsepizootolog
Marianne Elvander från SVA kommen -
terade uppgifterna i ett pressmeddelande
den 4 februari. All erfarenhet och forsk-
ning visar att vaccinationen är säker, 

framhåller statsepizootologen. Vaccinering
med inaktiverat vaccin mot bluetongue
serotyp 8 (BTV-8) har pågått i Europa
sedan 2008. Trots det stora antalet admi-
nistrerade vaccindoser har ett mycket lågt
antal biverkningar rapporterats. Vacci ne -
ring ger också ett gott skydd mot infek-
tion vilket märkts i en dramatisk nedgång
av antalet fall av BTV-8 i Europa från 2008
till 2009, påpekar Marianne Elvander.

Generellt är en abortfrekvens om två till
fem procent på besättningsnivå i mjölk -
besättningar att betrakta som normalt.
Om flera kor kastar eller föder dödfödda
kalvar tätt inpå varandra kan det upplevas
som om frekvensen gått upp även om den
sett över några kalvningssäsonger legat
still. Reproduktionsproblem är också svåra
att utreda. Nyligen uppdagades dock att
reproduktionsproblem som djurägarna 
associerat till BT-vaccination sannolikt 
orsakats av infektion med Q-feber.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Sveriges Veterinärförbund informerar
i samarbete med Länsförsäkringar,
If Skadeförsäkring och försäkrings-
rådgivarna Max Matthiessen om 
de gruppförsäkringar som medlem-
marna kan teckna. Detta är en
kortfattad beskrivning. Fullständiga
försäkringsavtal och villkor kan
beställas från Max Matthiessen
respektive If Skadeförsäkring. För
kontaktuppgifter, se artikeltexten.

Observera att inga försäkringar
ingår per automatik genom med-
lemskap Sveriges Veterinärförbund
utan måste ansökas om. Tack vare
ett lågt skadeutfall sker ingen 
premiehöjning på liv-, olycksfalls-,
eller sjukförsäkringen som varit
oförändrade sedan 2006. 

NYHETER 2010
Ansvarsförsäkringen har fr o m 1 januari
2010 utökats så att den nu även om -
fattar felaktig diagnos och felaktig

intygs skrivning. Alla som har ansvars -
försäkringen omfattas automatiskt av
detta moment. Läs mer under rubriken
”An svars  försäkring”.

Utrustningsförsäkringen har fr o m 1
januari 2010 kompletterats med ytter -
ligare en nivå så att den täcker skador
upp till en miljon kronor. Vill man höja
sitt försäkringsbelopp ska man kontakta
förbundskansliet. Läs mer under rub ri -
ken ”Utrustningsförsäkring”.

ADMINISTRATION OCH AVISERING
AV PERSONFÖRSÄKRINGAR 
Liv-, olycksfalls-, barn-, sjuk- och 
privatvårdsförsäkring 
Veterinärförbundet har ett samarbets -
avtal med försäkringsrådgivarna Max
Matthiessen som innebär att de sköter
all administration och avisering avseende
personförsäkringar. Försäkringsgivare för
liv-, olycksfalls-, barn- och sjukförsäk-
ring är Länsförsäkringar, och för privat -
vårdsförsäkring Skandia (nytt från 2010).

Medlemmar i förbundet som önskar an -
söka, ändra, avsluta eller fråga om dessa
försäkringar ska vända sig direkt till Max
Matthiessen på telefon 08-613 28 55 eller
e-post: grupp@maxm.se.

ADMINISTRATION OCH AVISERING
AV ANSVARS- OCH UTRUSTNINGS-
FÖRSÄKRING SAMT PRAKTIKFÖR-
SÄKRING
Ansvars- respektive veterinärutrustnings-
försäkringen administreras och aviseras av
veterinärförbundets kansli. Försäkrings-
givare är If Skadeförsäkring. Vid ansö-
kan, uppsägning eller frågor konta kta
kansliet på 08-545 558 20. 

Praktikförsäkringen administreras och
aviseras av If Skadeförsäkring genom ett
samarbetsavtal med veterinärförbundet.
För offert eller andra frågor kontakta If
på 060-633 54 46, 060-633 54 38 eller
svf@if.se.

FÖRSÄKRINGAR FÖR MEDLEMMAR
I SVF
Prisbasbeloppet, förkortat pbb i följande
text, är 42 400 kronor för 2010. Alla pre-
mier avser årspremie. ➤
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gruppförsäkringar 2010
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➤ Livförsäkring utan förtidskapital  
Omfattar dödsfallskapital
I det fall medlemmen eller medförsäkrad
avlider under försäkringstiden utbetalas
försäkringsbeloppet till efterlevande.
Det går att teckna olika försäkrings-
belopp: 6 pbb (254 400 kr), 10 pbb
(424 000 kr), 15 pbb (636 000 kr) eller
25 pbb (1 060 000 kr), och dessa gäller
till och med 59 års ålder hos försäkrings -
tagaren. Från och med 60 års ålder mins-
kar beloppet med tio procentenheter per
år fram till 64 års ålder. Från 64 års ålder
och fram till slutåldern 67 år är livför-
säkringsbeloppet 50 procent av fullt
belopp = 3 pbb (127 200 kr), 5 pbb
(212 000 kr), 7,5 pbb (318 000 kr) eller
12,5 pbb (530 000 kr). 

Livförsäkring på 6 pbb: Premien för
medlem under 40 år är 144 kronor för
egen försäkring och 144 kronor för med-
försäkrad. Premien för medlem som fyllt
40 år är 480 kronor för egen försäkring
och 480 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring på 10 pbb: Premien för
medlem under 40 år är 240 kronor för
egen försäkring och 240 kronor för med-
försäkrad. Premien för medlem som fyllt
40 år är 804 kronor för egen försäkring
och 804 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring på 15 pbb: Premien för
medlem under 40 år är 396 kronor för
egen försäkring och 396 kronor för med-
försäkrad. Premien för medlem som fyllt
40 år är 1 212 kronor för egen försäkring
och 1 212 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring på 25 pbb: Premien för
medlem under 40 år är 660 kronor för
egen försäkring och 660 kronor för med-
försäkrad. Premien för medlem som fyllt
40 år är 2 016 kronor för egen försäkring
och 2 016 kronor för medförsäkrad.

Livförsäkring med enkelt förtids-
kapital
Omfattar dödsfallskapital, förtidskapital
samt barnskydd 

Dödsfallskapital. Information om döds-
fallskapital, se tidigare avsnitt: ”Liv för -
säkring utan förtidskapital”.

Förtidskapital. Förtidskapitalet är bestämt
i förhållande till dödsfallskapitalet och
den försäkrades ålder då utbetalning sker.
Förtidskapitalet minskas från 30 års
ålder och upphör när den försäkrade
fyllt 60 år.

Rätt till utbetalning av förtidskapital
eller del därav har försäkrad som blir
minst 50 procent arbetsoförmögen i
minst två år på grund av sjukdom eller
olycksfallsskada före fyllda 60 år. För -
tidskapitalet betalas ut med ett engångs-
belopp efter två års sammanhängande
arbetsoförmåga. Resterande belopp beta-
 las ut efter sammanlagt fyra års sam -
man hängande arbetsoförmåga. Utbetalt
belopp beräknas efter den försäkrades
ålder vid respektive utbetalningstillfälle.

Maximalt försäkringsbelopp gäller
upp till 29 års ålder. Därefter reduceras
beloppet, reduktionstabell finns i ”All -
männa villkor”. 

Barnskydd. Barnskydd ingår som en del i
den försäkrades livförsäkring med för-
tidskapital. Försäkringen gäller för barns
bestående arbetsoförmåga eller dödsfall.
Försäkringsbeloppet är 10 pbb (424 000
kr) vid arbetsoförmåga och vid dödsfall
ett halvt pbb (21 200 kr). Försäkringen
gäller längst till utgången av den månad
barnet fyller 18 år. Försäkrade är försäk-
ringstagarens arvsberättigade barn. 

Om förhållandena är följande när för-
säkringen träder i kraft, omfattas inte
barnet av försäkringen:

– Om barnet beviljats vårdbidrag enligt
lagen om allmän försäkring.
– Om barnet vårdas på sjukhus eller
annan vårdinrättning.
– Om barnet fyllt 16 år.

Livförsäkring med enkelt förtidskapital
kan tecknas av gruppmedlem och med-
försäkrad på 6, 10, 15 eller 25 pbb.
Premien för 2010 är:

för 6 pbb för medlem under 40 år 396
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 684 kro-
nor för egen respektive medförsäkrad. 

för 10 pbb för medlem under 40 år 660
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 1 140
kronor för egen respektive medförsäkrad.

för 15 pbb för medlem under 40 år 996
kronor för egen respektive medförsäkrad
och för medlem som fyllt 40 år 1 692
kronor för egen respektive medförsäkrad.

för 25 pbb för medlem under 40 år 
1 656 kronor för egen respektive med-
försäkrad och för medlem som fyllt 40
år 2 832 kronor för egen respektive med-
försäkrad.  

Premiebefrielse ingår i försäkringen när den
försäkrade varit sammanhängande helt
(100 %) arbetsoförmögen i en period av
fyra år och fått utbetalning med en gångs -
belopp från förtidskapitalet efter fyra år.

Gruppsjukförsäkring mot inkomst-
bortfall
Om den försäkrade drabbas av arbets -
oförmåga till minst 25 procent på grund
av sjukdom eller olycksfallsskada utbeta-
las ersättning efter 90 dagar. Ersättning
utbetalas för maximalt 48 månaders
sammanhängande sjukskrivning. 

• Snabba och säkra leveranser 

• Brett sortiment 

• Bästa service 
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Försäkringen har fyra olika ersättnings -
belopp beroende på försäkrings taga rens
månadsinkomst. Vid månads inkomst
upp till 14 499 kronor är ersättningen
700 kronor per månad för heltidssjuk-
skriven och årspremien är 312 kronor.
Vid månadsinkomst mellan 14 500 och
26 999 kronor är högsta ersättning
1 400 kr/mån och årspremien 624 kro-
nor, vid månadsinkomst mellan 27 000
och 39 999 kronor är högsta ersättning
2 100 kr/mån och årspremien 936 kro-
nor och vid månadsinkomst på 40 000
kronor och uppåt är högsta ersättning
2 800 kr/mån och årspremien 1 248 kro-
nor. Premien är inte avdragsgill i dekla-
rationen.

Ersättningen är skattefri och utbetalas
till så stor del som svarar mot graden av
arbetsoförmågan (minst 25 %).

Gruppolycksfallsförsäkring
Förbundets gruppolycksfallsförsäkring
gäller under både arbetstid och fritid.
Ersättning kan betalas för medicinsk
(nedsatt kroppsfunktion) eller ekono-
misk (nedsatt arbetsförmåga) invaliditet. 

Vid medicinsk invaliditet är olycks-
fallsskyddet maximalt 10 pbb. Ersätt ning
betalas i förhållande till graden av invali -
 ditet och minskas med 2,5 procent en he ter
för varje år som åldern överstiger 45 år.
Vid 65 års ålder uppgår maximal invali-
ditetsersättning till hälften av det fulla
försäkringsbeloppet. Försäkringens slut -
ålder för medicinsk invaliditet är 67 år.

Vid ekonomisk invaliditet utbetalas
ett maximalt invaliditetskapital på 20
pbb. Vid invaliditet minskas ersättnings-
beloppet med fem procentenheter för
varje år som åldern överstiger 45 år.
Ersättning betalas i förhållande till gra-
den av invaliditet. Slutålder 65 år.

Försäkringen omfattar även ersätt-
ning för nödvändiga och oundvikliga
merkostnader, samt ersättning för skador
på burna kläder och normalt medförda
personliga tillhörigheter, högst 0,5 pbb.
Dessutom ersätter gruppolycksfallsför-
säkringen följande kostnader i den mån
de inte ersätts från annat håll: läkekost-
nader, rehabiliteringskostnader, sveda och
värk, behandlingskostnader för tandska-
dor samt resekostnader i samband med
vård och behandling och merkostnader
för resor mellan bostaden och arbets -

platsen under begränsad tid, om särskilt
transportmedel måste anlitas.

I försäkringen ingår också ett kris -
moment som omfattar psykologkonsul-
tationer för försäkrad som drabbats av
ett traumatiskt tillstånd till följd av
ersättningsbar olycksfallsskada, rån, hot
eller överfall, makes eller barns dödsfall.
Krismomentet gäller för den försäkrade i
egenskap av privatperson, det vill säga
inte i tjänsten. Försäkringen gäller inte
för skador som tillfogats av någon i
familjekretsen. Kristerapi ges med högst
tio behandlingar per försäkrad och
skada. Premien för 2010 är 240 kronor
för egen försäkring respektive medför-
säkrad.

Invaliditetstillägg
Invaliditetstillägget gäller dygnet runt.
Olycksfallsskyddet är värdesäkrat och
invaliditetskapitalet uppgår till 20 pbb
vid invaliditet. Ersättning betalas i för-
hållande till graden av invaliditet. Pre -
mi en för 2010 är 180 kronor för egen
försäkring respektive medförsäkrad.

Barnförsäkring
Barnförsäkringen utbetalar ersättning
vid invaliditet på grund av olycksfall
eller sjukdom och gäller för alla den 
försäkrades barn. Makes/registrerad part-
ners/sambos barn är försäkrade under
förutsättning att barnet/barnen är folk-

bokförd på samma adress som den för-
säkrade. Försäkringen gäller dygnet runt
till och med utgången av det kalenderår
barnet fyller 25 år. Anslutning till barn-
försäkring sker utan hälsodeklaration.
Observera dock de inskränkningar i gil-
tighet som gäller för skador som inträf-
fat innan försäkringen tecknats, med-
födda sjukdomar m m. Vid eventuell
skada görs hälsoprövning i efterhand.

Försäkringsbeloppet uppgår till max
30 pbb per barn och ersättning utbetalas
i förhållande till invaliditetsgrad. Vid
olycksfall ersätts även läke-, tandskade-
och resekostnader (de verkliga kostna-
derna), merkostnader för skadade kläder,
glasögon m m i samband med olycksfall
som krävt läkarbehandling, övriga
oundvikliga merkostnader på grund av
olycksfallet, och rehabiliteringskostnader.
Ett dödsfallskapital på ett pbb betalas
oavsett om dödsfallet beror på ett olycks-
fall eller en sjukdom. Premien för 2010
är 744 kronor. Man betalar endast en
premie oavsett antalet barn.

Sjukvårdsförsäkring
Som medlem i veterinärförbundet kan
Lifeline Access tecknas i Skandia. Föl -
jan de moment ingår i försäkringen:
Läkarvård, operation och sjukhusvård,
eftervård och rehabilitering, resor och
logi, läkemedel, psykologbehandlingar
(max 10 behandlingar), sjukgymnast/
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➤ naprapat/kiropraktor (max 10 behand-
lingar), vaccinationsservice och självrisk -
ersättning från reseförsäkring.

Premien för 2010 är 2796 kronor för
egen försäkring respektive medförsäkrad.

Seniorförsäkring
De medlemmar som fyllt 67 år och där-
med nått försäkringens slutålder kan
ansöka om Seniorförsäkring. Detta ska
ske inom tre månader efter det att
gruppförsäkringen upphört för att det
inte ska behövas ny hälsoprövning.

Ansvarsförsäkring
Från och med 1 januari 2010 har
ansvarsförsäkringens omfattning utökats
till att gälla för felaktig diagnos och fel-
aktig intygsskrivning. Tidigare gällde
den bara för felbehandling. Observera
att den som är arbetsgivare ska teckna en
ansvarsförsäkring för varje anställd vete-
rinär. Eftersom veterinären alltid är
ansvarig för behandlingen omfattar för-
säkringen även all djurhälsopersonal
inklusive leg djursjukvårdare. 

Ansvarsförsäkringen omfattar skade-
ståndsskyldighet för personskada och
sakskada (inklusive skada på djur) som
försäkrad medlem kan åläggas i sin vete-
rinärverksamhet. Försäkringen gäller i
Norden men kan efter ansökan utvidgas
att gälla utanför Norden för en kortare
tidsperiod. Försäkringen gäller härvid
för veterinärverksamhet som den försäk-
rade bedriver i privatpraktik i form av
egen rörelse.

Under de förhållanden som här angi-
vits gäller försäkringen även för medlems
eller medlems firmas (bolags) arbets -
givar ansvar. Försäkringen omfattar inte
skade ståndsskyldighet som kan åläggas
för säkrad medlem i annan verksamhet
än försäkrad veterinärverksamhet som
beskrivs här. Försäkringen omfattar inte
heller annan arbetsgivare än vad som
beskrivs här. Försäkringen gäller för fel-
behandling, felaktig diagnos och felaktig
intygsskrivning.

Försäkringen finns i två olika ersätt-
ningsnivåer:

1. Felbehandling: Maximalt försäk-
ringsbelopp vid personskada är tio mil-
joner kronor och vid sakskada (= skada
på djur) två miljoner kronor. Självrisken
uppgår vid varje skadetillfälle till sju

procent av prisbasbeloppet (2010 =
2 968 kronor). Felaktig diagnos/intygs -
skrivning: Maximalt ersättningsbelopp
är 500 000 kr. Självrisken uppgår vid
varje skadetillfälle till 20 000 kr. Premien
för 2010 är 464 kronor för helår.

2. Felbehandling: Maximalt försäk-
rings belopp vid personskada är tio miljo-
ner kronor och vid sakskada (= skada på
djur) fem miljoner kronor. Självrisken
uppgår vid varje skadetillfälle till sju
procent av prisbasbeloppet (2010 =
2 968 kronor). Felaktig diagnos/intygs -
skrivning: Maximalt ersättningsbelopp
är 500 000 kr. Självrisken uppgår vid
varje skadetillfälle till 20 000 kr. Premien
för 2010 är 728 kronor för helår.

Alla som har ansvarsförsäkringen har
fått denna utökning av försäkringen.
Utökningen gjordes obligatorisk för att
kunna hålla premien på en rimlig nivå.

Problemet med att konstruera en för-
säkring som täcker felaktig diagnos/
intygs skrivning är för försäkringsgivaren
att ta fram ett statistiskt underlag som
visar hur ofta detta inträffar och vilka
ekonomiska konsekvenser det får.
Försäkringsgivaren var i detta skede inte
beredd att ta ett försäkringsbelopp på
mer än 500 000 kr eller att sätta självris-
ken till under 20 000 kr. Förbundet har
med If muntligen kommit överens om
att vi noga ska följa utvecklingen i för-
säkringen och målsättningen är att så
snart vi kan höja ersättningsbeloppet
och/eller sänka nivån på självrisken.
2010 får därför ses som något av ett 
prövoår för detta utökade försäkrings-
moment.

Veterinärutrustningsförsäkring
Försäkringen avser allriskförsäkring av
veterinärutrustning (instrument och lik-
nande) inklusive tillbehör samt varor,
varmed avses medicin, förbandsartiklar
och liknande. Även datorer och skrivare
ingår.

Ultraljud, fiberendoskop, röntgenut-
rustning, framkallningsapparatur och
autoklav ingår endast om de är portabla.
Mobiltelefon och personsökare ingår inte.

Försäkringen finns i tre olika ersätt-
ningsnivåer:

1. Försäkringsbeloppet uppgår till
maximalt 3 pbb för försäkrad veterinärs
egendom. Självrisken är 500 kr. Premien
för 2010 är 250 kronor. 

2. Försäkringsbeloppet uppgår till
maximalt 7 pbb för försäkrad veterinärs
egendom. Självrisken är 500 kr. Premien
för 2010 är 622 kronor. 

3. Försäkringsbeloppet uppgår till
maximalt 24 pbb för försäkrad vete -
rinärs egendom. Självrisken är 500 kr.
Premien för 2010 är 2 300 kronor. 

Observera att veterinärutrustnings-
försäkringen endast kan sägas upp till
årsförfallodagen, som är den l januari
varje år. Enda undantaget är om man
sålt sin utrustning. Då kan försäkringen
upphöra från nästkommande månads-
skifte efter det skriftlig avanmälan in -
kommit till veterinärförbundet.

Praktikförsäkring för företagande
veterinärer 
If Skadeförsäkring erbjuder i samarbete
med veterinärförbundet en praktikför-
säkring för medlemmar med egen kli-
nik. Försäkringen kan skräddarsys efter
behov och omfattar bland annat all
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egendom på kliniken, ersättning för
avbrott vid en ersättningsbar egen-
domsskada, ansvar (inkl behandlingsan-
svar), rättsskydd, krisskydd samt tjänste -
reseförsäkring. 

Försäkringen administreras av If.
Medlemmar i förbundet får en mycket
förmånlig premie jämfört med Ifs ordi-
narie premie för småföretagarförsäkring.
För offert eller andra frågor kontakta If
på 08-633 54 38, 060-633 54 46 eller
svf@if.se. 

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING
Veterinärförbundet kan i samarbete med
If Skadeförsäkring även erbjuda dig som
medlem 15 procent rabatt på Ifs ordi -
narie pris på Hem- och villaförsäkring.
Utöver detta finns också If Plus som kan
ge den försäkrade upp till 20 procent
ytterligare rabatt på Hem- och villaför-
säkringen samt på de flesta övriga privata

sakförsäkringarna, t ex bil- och fritids -
husförsäkring. Detta rabattsystem byg-
ger på det antal försäkringar man har: ju
fler försäkringar, desto högre rabatt.

Exempel: Hem/Villaförsäkring   
Ordinarie pris 2 000 kr
Rabatt via SVF (15 %) 300 kr
If Plus-rabatt (20 %) 340 kr
Totalt 1 360 kr

I exemplet har vi räknat på att man teck-
nat fyra försäkringar eller fler i If, vilket
ger 20 procent i If Plus-rabatt. För pris -
uppgift på en försäkring eller för att 
få mer information, kontakta If på tel:
0771-655 655 eller via mail: kundser-
vice@if.se.

GRATISFÖRSÄKRINGAR FÖR 
NYUTEXAMINERADE
Studerandemedlemmar som avslutat

studierna i årskurs 6 erhåller gratis liv-,
olycksfalls- och ansvarsförsäkring under
två år. Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär som
utför arbete som veterinär utanför en
anställning.

Dessa medlemmar är sålunda utan att
betala premie försäkrade under 2010
och 2011 med en livförsäkring på 10 pbb
samt med en olycksfallsförsäkring på 
10 pbb. Ansvarsförsäkringens maximala
ersättningsbelopp är vid personskada tio
miljoner kronor och vid skada på djur
två miljoner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full arbets-
 förhet. De medlemmar som berörs av
detta har fått information direkt från
förbundet. 

PER CARLSSON

kanslichef, SVF
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Olof Pehrsson Bendz, Gustaf
Wilhelm Klingstedt och Gustaf
Viktor Hofling är tre
namn att lägga
på minnet. Det
var dessa tre
män som tog
initiativet att
för 150 år
sedan bilda
Svenska
Veterinär läkare föreningen.
Hörnstenarna i deras tankar om 
föreningens verksamhet gäller än
idag: yrkesfrågor, samhällspåverkan, 
social trygghet och fortbildning.

AKADEMIKERORGANISATION 
I DUBBEL BEMÄRKELSE
Sveriges Veterinärförbund är unikt som
landets äldsta akademikerorganisation.
Grundandet 1860 bottnade i en önskan
om att dels höja veterinärkompetensen,
dels skapa ekonomiska trygghetssystem
för veterinärerna. Liksom svensk vete -
rinärmedicinsk historia i stort präglas
Sveriges Veterinärförbunds tidiga histo-
ria av en enastående framsynthet.

I BERNS SALONGER 1860
Den 6 oktober 1860 samlades i en av
Berns salonger i Stockholm 14 av
Sveriges 115 veterinärer för att ”bilda 
en förening till främjande av veterinär-
väsendet”. Mötet var resultatet av ett
skriftligt upprop till alla landets vete -
rinärer från adjunkten magister Olof
Pehrsson Bendz, regementshästläkaren
och läraren i hovbeslag Gustaf Wilhelm
Klingstedt, båda vid Veterinärinrätt -

ningen i Stockholm, samt andre läraren
vid Veterinärinrättningen i Skara, Gustaf
Viktor Hofling. 

Vid mötet beslutades att föreningen
skulle kallas Svenska Veterinärläkare -
före ningen som den sedan hette fram till
1950 då namnet byttes till Sveriges Vete -
ri närförbund. Uppropet hörsammades av
många. Redan under föreningens första
år anslöt sig hälften av landets veterinärer
men en nästan hundraprocentig anslut-
ning uppnåddes inte förrän en bra bit in
på 1900-talet.

Det är lite förvånande att det var aka-
demiska lärare och inte praktiker som tog
initiativet till bildandet av föreningen.
Det var också i stor utsträckning profes-
sorer som innehade ordförandeskapet i
föreningen fram till slutet av 1940-talet.
En akademikerorganisation i dubbel
bemärkelse alltså.

Professor Johan Gustaf Hjalmar Kin -
berg blev föreningens förste ordförande
och ordförandeskapet upprätthölls sedan
av honom respektive professorerna Fred -
rik Lundberg och John Venner holm fram

Professor Johan Gustaf Hjalmar Kinberg blev Svenska Veterinärläkareföreningens förste
ordförande. Teckning från Veterinärmuseet i Skara.

KARIN ÖSTENSSON, leg veterinär, VMD* 

Sveriges Veterinärförbund 
– en unik 150-åring
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➤ till 1919. John Venner holm var under
hela sin ordförandetid i föreningen även
rektor för Veterinär högskolan.

SVENSKA VETERINÄRLÄKAREFÖRE -
NINGEN – EN SOLIDARISK TANKE
Man kan inte låta bli att imponeras av
ambitionen hos de tre initiativtagarna
till Svenska Veterinärläkareföreningen.
De ansåg att det fanns ett behov av att
höja kompetensen och den ”vetenskap-
liga livaktigheten” inom kåren. Det
behövdes också ekonomiska trygghets-

system i form av understöd och pensio-
ner till nödställda kolleger.

Veterinärerna levde i allmänhet under
knappa ekonomiska omständigheter och
osäkra arbetsvillkor. Uppbyggnaden av
en kassa för att tillförsäkra kolleger och
inte minst deras efterlevande ekono-
miskt stöd när det behövdes krävde soli-
dariska insatser från alla i kåren, det
insåg de. Detsamma gällde veterinärer-
nas kompetensutveckling. Det är tanke-
väckande att motiven för att bilda en
veterinärförening för 150 år sedan i stort

sett är desamma som dagens motiv för
att ha ett veterinärförbund.

SOCIAL- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING
Vid det konstituerande mötet diskutera-
des en understödsfond, men den kunde
bildas först vid nästa möte 1861 då de
närvarande veterinärerna gemensamt
bidrog till en grundplåt på 180 riksdaler
riksmynt. Pensionsfonden fick vänta
ända tills 1884 då den kunde förverkligas
genom en storslagen donation från kol-
legan och bruksdisponenten Nils Gustaf

Motiven för att bilda en veterinärförening för 150 år sedan är i stort sett desamma som dagens motiv. Årsmöte med Svenska Veterinär -
läkareföreningen 1905. Foto från Veterinärmuseet i Skara.

Sponsor: Merial Norden A/S

Feline Internal Medicine
Den danska djurläkarföreningen, sektionen för hund, katt och  

andra smådjur, anordnar vårkurs i Köpenhamn

11 och 12 maj 2010 Marriott hotel, Köpenhamn

Föreläsare: Susan Little, DVM

 

Anmälningar mottas på: kursus@ddd.dk. Sista anmälningsdatum: 29 mars 2010. 

Kursledare: Karina Ryborg Pris: 4700 DKK exkl. moms.
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Hero. Båda fonderna, som torde vara
bland de äldsta social- och pensionsför-
säkringssystemen, finns kvar än i dag. 

VETERINÄRTIDNING, FORTBILD-
NING OCH YRKESFRÅGOR 
Redan vid det första mötet bestämdes
att en tidskrift för veterinärer skulle ges
ut med information om såväl behand-
ling av sjukdomar som läget i landet
inom den veterinära sektorn. De vid
mötet närvarande professorerna Kinberg
och Lundberg tog ansvar för utgivandet.
Tidskriften fick sedermera, från 1870,
statsanslag.

Kunskapsutvecklingen stod högt i
kurs och vid de välbesökta årsmötena
hölls föredrag och diskussioner om
angelägna ämnen. Det kunde gälla sjuk-
domar som t ex tungröta eller kastration
av häst, men även hur man skulle kunna

förhindra kvacksalveri eller förbättra
veterinärernas tjänsteförhållanden. 

Föreningen skapade snabbt ett pris
för att ”framkalla en utmärkt praktisk
och vetenskaplig afhandling”. 

Initiativen inom föreningen visar på
ett ganska förbluffande samhällsansvar
för att vara hos enskilda yrkesutövare.
Redan vid mötet 1861 presenterade
lärarna vid Veterinärinrättningen ett ”För-
slag till lag mot smittsamma sjukdomar
bland husdjur” med råd och anvis ningar
till åtgärder. 

Några år senare väcktes frågan om
veterinärerna faktiskt inte måste ta på sig
ansvaret för att undersöka ”dugligheten
hos kött och mjölk som födoämnen”
eftersom människor ofta blev sjuka av
maten de åt. Problem av väsentlig bety-
delse för folkhälsan och rikets ekonomi
som staten inte förrän långt senare skulle
ta på sig ansvaret för. 

Föreningen var också starkt engagerad
i veterinära samhällsfrågor och agerade
ofta samordnat med Veterinärin rätt -
ningen. Så ingavs t ex redan under de
första verksamhetsåren, baserat på ett
förslag från inrättningens ledning, en
petition till Kungl Maj:t om medel för
upprustning av ”det nästan obefintliga
veterinärväsendet” och förstärkning av
veterinärutbildningen. Den gav positivt
resultat några år senare. 

VAD HÄNDE SEDAN?
Att i några meningar skildra veterinär-
förbundets första 150 år låter sig förstås
inte göras. Men det kan konstateras att
yrkesfrågor, kompetensutveckling, villko-

ren för yrkesutövningen och samhällspå-
verkan fortfarande är förbundsverksam-
hetens hörnstenar. Under de senaste 50
åren har yrket blivit allt mer specialiserat
och bildandet av Sveriges Veterinär medi-
cinska Sällskap inom förbundet 1981
satte fokus på specialistutbildning och
yrkesfrågor.

Det veterinära egenföretagandet har
växt dramatiskt vilket ledde till en
omorganisation av förbundet 2006 för
att stärka dessa frågor. EU och den all-
männa globaliseringen har haft en tydlig
inverkan på både förbundsarbetet och
yrket. Yrkesrollerna har påverkats av ut -
vecklingen inom många olika samhälls -
områden. Veterinäryrket har generellt
ändrats från ett typiskt ensamjobb till
lagarbete. 

Den mest dramatiska förändringen
inom yrket är nog ändå skiftet från abso-
lut mansdominerat till lika fullständigt
kvinnodominerat, en förändring vars
utvecklingstakt och omfattning nästan
saknar sin motsvarighet inom något
annat yrke.  

Det här och mycket mer vill veterinär -
förbundet skildra i jubileumsboken och
Svensk Veterinärtidning. Seminarierna
har förstås sin givna plats i jubileums -
firandet.

Den ”vetenskapliga livaktigheten” i
kåren är fortfarande en hjärtefråga för
Sveriges Veterinärförbund. 

*KARIN ÖSTENSSON, leg veterinär, VMD,
institutionen för kliniska vetenskaper, avd för
reproduktion, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala.

Veterinäryrket har generellt ändrats från ett typiskt ensamjobb till ett lagarbete. Distriktsveterinär i arbete under 1960-talet och djursjuk-
husteam under 2000-talet. 

...med bland annat återkommande
reportage i Svensk Veterinärtidning,

en Jubileumsbok med fokus på
utvecklingen de senaste 50 åren,

seminarier i Skara och i Stockholm 
på själva födelsedagen samt självklart
ett stort Jubileumskalas i Stockholms

Stadshus den 6 oktober. 

JUBILEUMSÅRET 
KOMMER ATT 

UPPMÄRKSAMMAS 
OCH FIRAS...
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Besiktigade hästar var 
dopade

❘❙❚ I ett examensarbete vid veterinärpro-
grammet på SLU, har den nyutexaminerade
veterinären Eva Andersson-Sharon via
blod- och urinprov undersökt 34 hästar
som besiktigats av veterinär på olika häst-
kliniker i Sverige. Besiktningarna gjordes 
i samband med försäljning av djuren. 
Hos två hästar fanns spår av antiinflamma-
 to riska och smärtstillande preparat vid

besiktningen. En av hästarna hade halter
av flunixin i blodplasma. Flunixin finns
som verksam substans i de antiinflamma-
to riska preparaten Finadyne och Cronyxin.
Den andra hästen som testades positivt
hade spår av fenylbutazon i sin urin.

När det gäller dopning/medicinering av
häst i samband med besiktning finns inget
regelverk eller specifik lagstiftning. Det
tycker Eva Andersson-Sharon är en brist
inom djurskyddet i Sverige.

– I de fall där dopning vid besiktning
upptäcks bör veterinären anmäla djuräga-
ren till länsstyrelsen för brott mot djur-
skyddslagen. Med tanke på de djurskydds-

mässiga aspekterna kan Jordbruksverket
som ansvarig myndighet för djurskydd
behöva se över lagar och förordningar så
att även denna form av dopning regleras,
säger hon i ett pressmeddelande från SLU
den 4 februari.  ■

WWF vill stoppa fällfångst
av lodjur 

❘❙❚ Världsnaturfonden WWF vill att Natur -
vårdsverket stoppar fällfångsten av lodjur.
Många av de fällfångade lodjuren har
träflis i magen och kloskador. Dessutom är
kontrollen av fällorna bristfällig. Det visar
rapporten ”Fällfångst av lodjur” som SVA
skrivit på uppdrag av WWF.

Av de lodjur som fångas i fällor har 
46 procent träflis i magen och minst 17
procent har skador på klorna. Skador som
huvudsakligen uppstått när lodjuret för-
sökt ta sig ut ur fällan. 

– Lodjursfällor bör förbjudas eftersom
tillsynen av fällorna är mycket bristfällig
och myndigheterna gör få kontroller av
fällorna. En stor del av de fångade lodju-
ren skadas där innan de skjuts. Fälljakten
utgör några få procent av det antal lodjur
som dödas under licensjakten och beho-
vet av fällor är litet, säger Lasse Gustavs -
son, generalsekreterare i WWF.

– WWF hoppas att Naturvårdsverket
stoppar fällfångsten av lodjur under årets
licensjakt eftersom kontrollen inte funge-
rar, är oetisk och under senare år endast
utgjort en liten del av jakten. Rapporten
visar på bristande kontroll hos myndig -
heterna när det gäller rovdjursjakt, säger
Lasse Gustavsson i ett pressmeddelande
den 29 januari.  ■

❘ ❙❚ noterat

Betala medlemsavgiften
via autogiro

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

With special thanks to our Gold Sponsors...

Cambridge
www.eveccs2010.org
For further information & booking please go to

18th-20th june

With special thanks to our Gold Sponsors...

go to

‘The Cutting Edge’For those interested in emergency & critical care 

Speakers from Europe and North America 
Small animal programme •  Vet lectures:  surgical emergencies

•  Nurse lectures: nursing of the surgical
   emergency patient •  Practical wet labs

Equine programme•  Cardiologic emergencies •  Orthopaedics – deformities, septic arthritis
   and fractures•  Dystocia management Research abstractsExhibition

Social programme
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STYRELSE
Ordf: Evamari Lewin (t o m 2011)
V ordf: Anders Forslid (t o m 2010)
Karin Lundborg (t o m 2011)
Per Michanek (t o m 2011)
Pia Razdan (t o m 2010)
Suzanne Sandquist (t o m 2010)
Olof Skarman (t o m 2010)
Elöd Szántó (t o m 2011)
Per Jonsson (SVS ordf ) (t o m 2011)

HEDERSLEDAMÖTER
Svenska
F länsveterinären Herbert Lundström
(2002)

Utländska
F generalsekretær Svein Kvaløy, Oslo
(1994)

STÄNDIGA LEDAMÖTER
Professorn Lennart Krook (1966)
Bibliotekarien Per-Ola Räf (1978)

ETIKRÅD
Anneli Grip Hansson (t o m 2012), 
Lars Gustafson (t o m 2010), 
Peter Kallings (t o m 2010), 
Lotta Persson (t o m 2012), 
Barbro Röken (t o m 2010); 
ersättare Agneta Weidman (t o m 2012).

SVFs OCH FÖRSÄKRINGSGIVARENS
SKADEPRÖVNINGSNÄMND
För SVF: Roland Werner, Inger Linde -
roth; ersättare Ilmars Dreimanis och 
Nils Ronéus. (Valda t o m 2012)

PENSIONSNÄMND
Bengt Hurvell (ordf ), Agneta Alderin,
Claes Rülcker; suppleant Lena
Englund. (Valda t o m 2010)

NÄMND FÖR AGRIA FÖRSÄKRINGS-
BOLAGS UNDERSTÖDSFOND FÖR
VETERINÄRER
För SVF: Ilmars Dreimanis, Lennart
Nilsson; suppleant Margareta Widell.
(Valda t o m 2012)

KOMMITTÉ FÖR UTDELNING UR
SVFs UNDERSTÖDSFOND
För SVF: Ilmars Dreimanis, Lennart
Nilsson; suppleant Margareta Widell.
(Valda t o m 2012)

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Cecilia Lönnell (t o m 2011), 
Anna-Lena Hegrestad (t o m 2011),
Anders Sandberg, ordförande (t o m
2010), Anne Waldemarson Halldén 
(t o m 2010), Maria Hörnfeldt 
(t o m 2010) samt Johan Beck-Friis
(sekr SVT). 

RÅD FÖR VETERINÄRHISTORISK
OCH BIOGRAFISK FORSKNING
Göran Jönsson (ordf ), Herbert
Lundström, Bengt Nordblom. 
(Valda t o m 2010)

VETERINÄRHISTORISKA MUSEET 
I SKARA
SVFs representanter i styrelsen: Bengt
Hurvell; suppleant Lena Renström.
Lars Garmer; suppleant Per Arnesson.
(Valda t o m 2012)

DJURSKYDDSKOMMITTÉ
Karl-Erik Hammarberg (ordf )
(t o m 2011), 
Anna Tidholm (t o m 2013), 
Stefan Gunnarsson (t o m 2011),
Ulrika Lagerquist (t o m 2013), 
Aina Moe Bäck (t o m 2011), 

Per Michanek (t o m 2013) 
samt Per Sahlander (t o m 2011)

BANVETERINÄRKOMMITTÉ
Björn Sandgren (ordf ) (t o m 2011),
Annika Larsson Eldeklint (t o m 2010),
Antti Rautalinko (t o m 2012); 
suppleant Nina Lundin (t o m 2012).

VALBEREDNING
Carl Hård af Segerstad, Claes Nydahl,
Christian Jurc, Mats Westman, 
Anne-Sofie Lagerstedt. 
(Valda t o m 2011)

BEREDNINGSUTSKOTTET
Bo Eberhardson, Lars Lannek; 
ersättare Maria Möller. (Valda t o m
fullmäktige 2010)

VALNÄMNDEN
Lars Garmer, Cecilia Hässler-Pettersson;
ersättare Åsa Wolf (t o m 2011).

REPRESENTANT I WVAs
GENERALFÖRSAMLING
Karin Östensson.

REPRESENTANTER I FVE
Christina Arosenius, Evamari Lewin,
Per Sahlander, Margareta Widell, 
Karin Östensson.

REVISORER
Lars Bauman (ordf )/Bengt Arnedal
(suppl), Sven-Ove Olsson/Claes Nydahl
(suppl).

REPRESENTANT I SACOs KONGRESS
Förbundsordföranden; suppleanter:
övriga AU-ledamöter samt förbunds -
juristerna.

Sveriges Veterinärförbund 2010
(Stiftat 6 oktober 1860)

SvT 3-10 final:Layout 1  10-02-20  12.09  Sida 47



48 N U M M E R  3 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

OMBUD I AKADEMIKERNAS ERKÄNDA
ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)
Per Carlsson; suppleant Amelie
Lothigius.

FÖRBUNDETS MEDALJÖRER
Förbundets år 1898 instiftade Peter
Hernqvist-medalj har hittills tilldelats
följande:

Guldmedaljen
J Vennerholm och G Kjerrulf (1901),
W Hallander (1905), J Ekelund (1923),
A Tullberg (1924), A Pålman (1926),
H Magnusson (1928), P Schmidt och
V Tirén (1930), G Forssell och S Wall
(1933), F Regnér och K Vide (1935), 
J Thygesen (1939), N Frykholm
(1944), L Lavesson (1945), S Brock
(1950), F Domö (1954), W Hallgren
(1956), N Lagerlöf (1962), 
I Christenson (1968), K Borg, S Hydén,
A Johanssen, F Löfstedt, N Ringarp
och F Sevelius (1975), G Björkman, 
H Bergengren, M Ekstam och 
E Åkerblom (1979), A Bane (1980), 
J-A Hahn (1981), Ivar Dyrendahl,
Ernst Pålsson och Sture A Nilsson
(1984), Sten Hedner (1985), Bror 
Andersson och Ingemar Settergren
(1987), Karl-Erik Dolk och Sven 

Ullberg (1988), Sven-Erik Sjöstrand
(1998), Börje Gustafsson (2002), 
Nils-Olov Hellgren (2002), 
Gustaf Björck (2004).

Silvermedaljen
J Ekelund (1901), O Sandström (1905),
B Carlström och A Hjärre (1931), 
O Carléns och E Henricsson (1932), 
N Lagerlöf och E Åkerblom (1934), 
I Christenson (1935), L Rambe (1938),
F Lehnert (1939), W Hallgren och 
S Hoflund (1940), G Nohrman (1941),
K Eriksson och K A Hermansson
(1943), J Modig och I Sandberg (1944),
S Rubarth (1947), I Alström, K Lilleen   -
gren, N Obel och G Wramby (1948), 
S Dyrendahl, O Garm, H Hedström,
N Lannek och E Sandberg (1949), 
S Svensson, H Persson, E Åsbrink och
H Brattgård (1976), Inga Hellberg och
Herder Olsson (1979), Sune Lindh
(1992), Mårten Carlsson (1994), 
Inga-Carin Enström (1996), Astrid
Hamring och Barbro Hellgren (2002).

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING (AVF)
Styrelse
Ordf: Fredrike Ritter
Sekr: Monica Landström

Lars-Erik Staberg
Eleonor Fredler
Kajsa Gustavsson
Christer Gyllerup
Ursula Wennström

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING (FVF)
Styrelse 
Ordf: Johanna Zwenson
Sekr: Ritva Krokfors Wretemark
AnnMari Kjellgren
Andreas Sandin

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP
Kollegium
Ordf: Per Jonsson
Vice ordf: Birgitta Larsson
Patricia Hedenqvist
Arja Kautto
Håkan Landin
Lena Malmgren
Bodil Ström-Holst

Gen sekr: Christina Arosenius

Sektioner
Livsmedelssektionen
ordf Arja Kautto, 
sekr Olle Rydell.

Hästsektionen
ordf Lena Malmgren,  
sekr Johan Blix.

Smådjurssektionen
ordf Bodil Ström-Holst, 
sekr Lotta Möller.

Husdjurssektionen
ordf Håkan Landin,
sekr Anna Helmer.

  Försöksdjurssektionen
ordf Patricia Hedenqvist, 
sekr Bengt Eriksson.

TIDIGARE RIKSFÖRENINGAR I SVF
Svenska distriktsveterinärföreningen 
– DVF (stift 11 dec 1909): 
ordf Lars-Erik Staberg, 
sekr Toril Melangen. 

Svenska besiktningsveterinärföreningen 
– BVF (stift 16 dec 1917): 
ordf Laszlo Lak, 
sekr Christian Jurc.

➤
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Veterinärtidningen har i flera 
nummer under hösten 2009 haft
en debatt kring det vetenskapliga
underlaget för och effektiviteten 
av kiropraktik på djur. Senast
debatterade Lucie Havelka och
Ragnvi Ekström Kjellin detta ämne 
i SVT 1/10. Följande replik är skri-
ven av fem norska veterinärer som
utbildat sig i veterinär kiropraktik 
i Tyskland och USA, och som för -
svarar behandlingsmetoden.

Vi är mycket bekymrade över insändarna
i SVT skrivna av Ragnvi Ekström Kjellin
där hon beskriver (och gör ner) ett ämne
hon endast läst valda delar om och tyd-
ligen aldrig kommit i kontakt med i
verk ligheten. Vi oroar oss också för Jord -
bruksverkets kommentar till ansvars -
ärendet, att vår vidareutbildning inte
skulle vara tillräcklig. Utbildningen vi
hän visar till räknas i vissa europeiska
länder som en specialistutbildning inom
vete rinärmedicinen. Det skulle vara
mycket synd, anser vi, om veterinärerna i
vårt grannland, på grund av okunskap
bland bakåtsträvande kolleger, skulle gå
miste om denna utmärkta undersök-
nings- och behandlingsform som är
under stark ut veckling i hela västvärlden. 

Ett urval personer fick i uppgift av den
Norska veterinärföreningen att granska
olika behandlingsformer av djur och
vilka utbildningar som låg bakom.
Resultatet var nedslående. Det finns

många som vill utbilda personer till att
behandla djur. De flesta av dessa utbild-
ningar hade inga kompetenskrav för att
komma in. Endast efterutbildningarna
för veterinärer, bland annat de kiroprak-
tiska utbildningarna vi genomgått, höll
måttet (Anne Torgersen Daae: Oversikt
over ulike alternative behandlingsformene
som tilbys i Norge).

Där man gör sitt bästa för att arbeta
strikt vetenskapligt kommer det likväl
inte att vara mer än maximalt 40–50
procent av behandlingen som baserar sig
uteslutande på forskning. Är det därmed
sagt att det inte är verksamt, eller att det
är mindre vetenskapligt? 

Humankiropraktorer har också en
grundlig medicinsk utbildning, men
saknar den veterinära biten. Biomekanik
och anatomi på människor skiljer sig en
del från djur varför det är viktigt med en
efterutbildning på djur för de kiroprak-
torer som vill jobba med fyrbenta.

FORSKNINGEN FÖRÄNDRAS
När vi var studenter (inte så många år
sedan), lärde vi oss att kila upp hälen på
hästar med fång. Detta är idag ansett
som helt fel. Det gjordes forskning som
visade att vi skulle kila upp, och sen var
det forskning som visade att vi inte skulle
göra det. Forskning kan brukas och
miss brukas, därför är det så viktigt att vi
som utövar detta yrke hela tiden evalue-
rar det vi gör, har ett öppet och kritiskt
sinne och är villiga att tänka utanför det
som är skrivet och antaget – det är inte
alltid sanning idag det som är sanning
imorgon. Men vi har en grundutbildning
som gör oss kompetenta till att ta så rik-
tiga beslut som möjligt när det gäller
behandling av djur.

I häftet ”Antibiotikapolicy för hund
och kattsjukvård” som kom i SVT 1/10
står det under ”Borrelios” att det inte
finns underlag för att definiera vad som
är optimal behandling av hundar med
symtomatisk borrelios. Forskningen har
ännu inte klargjort vilken behandling
som verkar bäst. Ska vi då låta bli att
behandla hundar med borrelios för att

Veterinärer och kiropraktik

❘❙❚ replik

replik

➤

Kurs med tema:

Hältor och 
rörelsestörningar, 

ortopedisk undersökning 
och neurologiska orsaker

Leg. vet. Phd ECVN 
Karin Hultin Jäderlund

Leg. vet. 
Peder Haaland

Tid: 16 april kl. 11.00 till 17 april kl 15.00

Plats: Åhus Gästgifvaregård, Åhus,
Kristianstad

Kurskostnad: 1 800:–

Anmälan: Senast den 26 mars 2010 till
nasumvet@gmail.com och inbetalning
på PG 4983675-2 alt BG 5832-7404.

Boende: Kursdeltagare bokar själva
logi i dubbelrum på Åhus Gästis. Kost-
 naden är 855:– och betalas av kurs-
deltagarna på plats. 
Boka på mirjam@ahusgastis.com, 
tfn 044-28 90 50 eller fax 044-28 92 50.

Förfrågningar: Veterinär mottag -
ningen i Näsum, tfn 044-944 38 eller
fax 044-943 11.

Välkomna!
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det inte finns tillräckligt med forskning
på sjukdomen? 

BIOMEKANIK SOM VERKTYG
En väsentlig del av en kiropraktisk
undersökning är biomekanik. Hältut -
red ningen blev mycket grundligare när
vi fick det verktyget tillsammans med
det vi lärt på veterinärhögskolan. Hältan
kan lika gärna härstamma från ryggen/
bäckenet som från ett ledproblem i
extremiteterna eller, som så ofta, en
kombination av problem. Ryggunder -
sökning är ett ämne som var mycket
begränsat i våra veterinärstudier. Ska vi
fortsätta att vara lika snävsynta eller kan
vi utveckla oss vidare till att kunna göra
en solid ryggundersökning?

Vi jobbar mycket med kiropraktik på
hästar och hundar och vi ser dagligen
goda resultat. Vi får inte sällan in hästar
som är utdömda i alla instanser men
som med kiropraktisk behandling kom-
mer tillbaka till banan, valpar som 
inte kan dia och efter en manipulation
av käkleden och övre delen av nacken

kan det. Katter och hundar som lider av 
kroniska kräkningsproblem och efter en
till två behandlingar inte kräks längre
(många har varit dåliga hela livet, gått
igenom oräkneliga undersökningar och
behandlingar utan resultat).

BRA KOMPLEMENT
Kiropraktiken kan självklart inte fixa
allt, men det är ett bra komplement till
den traditionella behandlingen. Vi som
veterinärer har den bästa bakgrunden till
att bedöma vad som är den bästa
behandlingen för den enskilda individen.
När hunden kommer in på tre ben kan
det vara ett kirurgiskt problem, ett medi-
 cinskt problem men det kan också vara
ett kiropraktiskt problem. Det kan till
och med vara bäst för djuret med en
kombination av dessa undersökningar/
behandlingsmetoder. 

Veterinärerna är bäst utbildade att ta
dessa beslut. Ska vi låta denna möjlighet
gå ifrån oss och överlåta det till personer
med betydligt mindre kunskap, som
utan grundutbildning ger sig direkt på
”post graduate work”, att bedöma och
behandla djur?

Väldigt mycket av vårt jobb som vete-

rinärer är inte evidensbaserat, men man
kan inte förkasta allt ändå. Det är viktigt
att bedriva forskning, men man får inte
låsa fast sig vid enbart det som är skrivet
och antaget. Utan nyfikna veterinärer
kan medicinen inte komma vidare. Det
är vår önskan att fler veterinärer vill
jobba med kiropraktik för det är en
effektiv behandlingsmetod, billig (du
behöver bara dina egna händer) och inte
minst behaglig för både patient och
behandlare. Det vore synd om svenska
veterinärer inte ska kunna delta i denna
utveckling av veterinär kiropraktik till-
sammans med kolleger i övriga Europa.
Vi bjuder gärna in Ragnvi att komma
och se på kiropraktiska undersökningar
och behandlingar på klinikerna vi driver
i Norge. Då kommer hon att få lite mer
underlag att uttala sig, det blir så fel att
bara uttala sig om utvalda forsknings -
artiklar.

ELLEN SCHMEDLING, veterinær, Spydeberg
KRISTIN HALLE, veterinær, Nordre Frogn

LISE SUNDEM-ERIKSEN, veterinær, Gran
CECILIE T RUUD ASKVIG, veterinær,

Slependen
TONJE LUND NESS, veterinær, Sand

➤

Hälta kan lika gärna härstamma från ryggen/bäckenet som från ett ledproblem i extremi-
teterna eller vara en kombination av problem.

hälsar 
gamla och nya medlemmar 

välkomna till 

Årsmöte
den 18 april 2010 kl. 13:00 

på Helsingborgs Djursjukhus

Torbjörn Lundström
leg. tandläkare
föreläser om 

HÄSTENS TÄNDER

Mötet sponsras av 
Boehringer-Ingelheim

För mer information kontakta 
Agneta Johnsson

flackarp@dataphone.se 
alt. 070-6410739
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Veterinär Erik Eriksson, institutionen
för biomedicin och veterinär folk-
hälsovetenskap, SLU, försvarade
fredagen den 5 februari sin
avhand  ling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln
”Verotoxi nogenic Escherichia coli
O157:H7 in Swedish cattle and
pigs”. Opponent var professor
Roland Möllby, Karolinska Institutet,
Stockholm.

Vissa stammar av EHEC (enterohe -
morr hagisk Escherichia coli) har förvär-
vat sjukdomsframkallande egenskaper
som gör att de kan ge blodig diarré hos
människa. EHEC-infektion kan även
leda till allvarliga följdsjukdomar, bland
annat akut njursvikt (HUS) och i värsta
fall dödsfall. Den vanligaste EHEC-bak-
terien, VTEC O157:H7, finns framför
allt hos nötkreatur men bakterien kan
även isoleras från andra djurslag såsom
grisar.

Avhandlingsarbetet har kartlagt
VTEC O157:H7 bland svenska nötkrea -
tur och grisar och studerat i vilken grad
dessa djurslag utgör smittkällor för
människor. En slakteristudie visade att

VTEC O157:H7 fanns i avföringen 
hos 1,2 procent av slaktade nötkreatur
och 0,1 procent av slaktade grisar. I en
studie, omfattande 371 nötmjölkgårdar
fördelade över hela Sverige, påvisades
bakterien vid 8,9 procent av gårdarna.
Sannolikheten att hitta bakterien var
högre ju fler mjölkkor det fanns på går-
den, om de provtagna nötkreaturen hade
låg ålder och om det fanns grisar på 
gården. Det var dessutom större sanno-
likhet att bakterien skulle påvisas på
halländska mjölkgårdar jämfört med
övriga gårdar i Sverige. Detta stämmer
bra överens med att antalet sjukdomsfall
av EHEC är högre i Halland än i övriga
delar av landet.

Studier har även utförts på fyra gårdar
där bakterien påvisats hos grisar. På alla
gårdarna visade det sig att de grisar 
som bar på VTEC O157:H7 hade haft
direkt eller indirekt kontakt med idisslare
inhysta på samma gård. När en grupp
sådana smågrisar, efter förmedling till en
ny gård, följdes med upprepade provtag-
ningar fram till slakt, konstaterades att
djuren hann rena sig från bakterien
innan de slaktades.

Genom molekylär subtypning kunde
undersökningarna visa att det bland de
insamlade isolaten från nötkreatur fanns
en specifik variant av bakterien, VTEC
O157:H7 (PT4:vtx2,vtx2c), som helt
dominerade isolat kopplade till human-
fall. Dessa isolat tillhörde en specifik
grupp av mycket smittsamma bakterie -
stammar, ”clade 8”, som anses ge mer
allvarlig sjukdom hos människa än
andra VTEC O157:H7-stammar. 

Resultaten i avhandlingen har redan
haft en stor betydelse för riskhantering
av VTEC O157:H7 i Sverige och kan
visa sig vara mycket värdefulla vid fram-
tagandet av Jordbruksverkets eventuellt
kommande kontrollprogram avseende
bakterien hos nötkreatur.  ■

EHEC hos svenska kor och grisar

disputationer

Erik Eriksson har i sin avhandling kartlagt
VTEC O157:H7 bland svenska nötkreatur
och grisar.

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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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Vid centralnervösa symtom med hög dödlighet på späd-
och smågrisar ska Aujeszkys sjukdom (AD) misstänkas. 

AD är inkluderat i epizootilagen och som veterinär är
man därför skyldig att anmäla redan misstanke om sjuk-
domen till Jordbruksverket och länsveterinär. Man kan
dessutom alltid ringa SVAs sektion för epizootologi för att
diskutera eventuella misstankar. Mot bakgrund av sym-
tom och eventuell epidemiologisk koppling kan misstan-
karna värderas och åtgärderna utformas därefter. I det
aktuella fallet valdes t ex att avvakta obduktionsresultat
innan någon mer åtgärd vidtogs. 

Utöver anmälningsplikten belägger epizootilagen vete-
rinären med såväl undersökningsplikt som en skyldighet
att medverka till att motverka smittspridning. Under -
sökningsplikten innebär att om man som veterinär, oav-
sett yrkesinriktning, får kännedom om ett misstänkt fall
av epizootisjukdom är man tvungen att själv undersöka
djuret, alternativt se till att det blir undersökt av annan
veterinär. Att motverka smittspridning innebär i praktiken
ofta att utfärda en spärrförklaring, dvs besluta om förbud
för djur, djurprodukter, transporter och människor att

lämna eller komma till gården. Innehållet i en sådan
”spärr” anpassas efter smittämnet och dess epidemiologi.
För AD som sprids både via direkt- och indirekt kontakt,
samt i viss utsträckning med vind, gäller total spärr för alla
transporter till och från gården.

DIFFERENTIALDIAGNOSER
Differentialdiagnoser till den beskrivna symtombilden 
är bland epizootisjukdomar Aujeszkys sjukdom (AD),
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
och klassisk (CSF) och afrikansk svinpest. Bland övriga
sjukdomar är differentialdiagnoserna saltförgiftning och
hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

När en epizootisjukdom misstänks måste den först ute-
slutas genom ytterligare undersökning och provtagning,
samt här beskrivna åtgärder sättas in, innan utredning
avseende andra sjukdomar kan fortskrida. Eftersom sym-
tomen ofta är snarlika är det inte ovanligt att flera epizoo-
tisjukdomar misstänks och utreds samtidigt.

För späd- och smågrisar är en kort sjukdomsperiod med
feber, nedsatt allmäntillstånd och centralnervösa symtom
som kramper, paddling med bakben eller skakningar innan

Ge konsumenterna en chans

❘❙❚ Skärpt kontroll från staten. Garantier
från köttbranschen, men också från han-
deln och restaurangbranschen. Ökade
möjligheter för konsumenterna att göra
skillnad. Det är vad Sveriges Kon su menter
kräver för att få stopp på de missförhål-
landen i djurhållningen som avslöjats i
flera skandaler de senaste månaderna.

I medier har jordbruksminister Eskil
Erlandsson uttalat sig generellt om att
konsumenterna måste påverka genom
sina val. Sveriges Konsumenter anser att
jordbruksministern ska sluta lägga ansva-
ret hos konsumenterna.

Efter avslöjanden om brister hos svenska
grisuppfödare innan jul kom skandalerna

med belgisk blå, grisuppfödningen inom
EU och uppgifter om att kött från djur
som slaktas utan bedövning säljs utan
märkning i Sverige, trots svenskt förbud
mot den metoden. Sveriges Konsumenter
kräver att slakt utan bedövning omedel-
bart stoppas och att handel och restau-
ranger garanterar att deras kött kommer
från djur som bedövats före slakt.

– Handeln måste ta ett större ansvar,
deras ensidiga prisfokuse ring ökar risken
för överträdelser i tidigare led, säger Jan
Bertoft, generalsekreterare för Sveriges
Konsumenter i ett pressmeddelande den
22 januari.  ■

Italien överväger att förbjuda
hästkött för konsumtion

❘❙❚ Ett förslag om att förbjuda slakt av
hästar för konsumtion och försäljning av

hästkött har fått brett politiskt stöd i
Italien, skriver brittiska The Telegraph 
den 8 februari. Förslaget kommer från
Francesca Martini, en politiker på höger-
kanten. Men det har fått stöd även från
center- och vänsterpolitiker, skriver tid-
ningen.

Italiens jordbruksminister Luca Zaia har
uttalat sitt stöd för förslaget. Han tycker
att hästar borde behandlas som katter
och hundar. Jordbruksministerns stöd för
förslaget har dock upprört invånare i de
delar av landet där hästkött anses vara en
traditionell delikatess. Några varnar för 
att om ett förbud blir verklighet kommer
hästslakten ändå att fortsätta, den kom-
mer bara att gå under jorden. Enligt The
Telegraph slaktas 213 000 hästar i Italien
varje år. Konsumtionen av hästkött upp-
går till 48 000 ton per år.

Källa: tidningen ATL den 9 februari. ■

❘ ❙❚ noterat
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döden inträder efter en till två dagar klassiska symtom på
AD. Det är inte ovanligt att inga, eller enbart mildare,
symtom ses hos äldre grisar. 

Avvanda grisar kan drabbas enbart av luftvägslidanden
med symtom som feber, nedsatt aptit, hosta, nysningar
och konjunktivit. Centralnervösa symtom ses endast sällan
hos denna djurgrupp. Hos dräktiga suggor kan reproduk-
tionsstörningar i form av kastningar ses. Keratokon junk ti -
viter förekommer ofta i samband med AD (konjunktiviter
kan också ses vid klassisk svinpest).

Även om symtomen hos spädgrisarna i det här fallet inte
kliniskt kunde skiljas från de som orsakas av AD talade
sjukdomsförloppet i besättningen mot diagnosen. Trots en
lång sjukdomshistoria fanns friska kullar med djur i mot-
taglig ålder. 

För en sammanfattning av de här beskrivna epizootiska
differentialdiagnoserna hänvisas till ”Vilken är din diagnos
– epizootologi” i SVT nummer 14/09 samt www.sva.se
och www.epiwebb.se.

DIAGNOS
Prover för påvisande av virusgenom med PCR-teknik togs
för AD, PRRS och CSF. Samtliga analysresultat var nega-
tiva. Vid histopatologisk undersökning sågs akut purulent
meningoencefalit och akut lymfadenit. Detta samt de led-
inflammationer som sågs vid den makroskopiska under-
sökningen tyder på bakteriell infektion systemiskt spridd 

i djuren. Vid AD ses nonpurulent meningoencefalit, därav
de likartade symtomen.

KORT OM AD OCH DET AKTUELLA SMITTLÄGET
AD orsakas av en enda serotyp av ett herpesvirus och före-
kommer med mycket varierande kliniska symtom framför
allt hos svin beroende på grisens ålder. Övriga djurslag
drabbas av en akut insättande klåda (mad itch) med påföl-
jande död.

Smittöverföring sker vanligen vid direktkontakt eller
genom inandning av aerosoler, men smitta kan även över-
föras vid betäckning, oralt och transplacentalt samt indi-
rekt via t ex redskap eller personer. Vanligtvis utsöndrar
svin virus under två till fyra veckor efter att de infekterats,
men virus kan också kvarstå i en latent form i olika väv-
nader i kroppen och reaktiveras vid stress (t ex förlossning)
och då åter utskiljas och orsaka smittspridning. Inkuba -
tionstiden är tre till sex dagar för äldre djur och så kort
som 36 timmar för spädgrisar. 

Sjukdomen påvisades för första gången i Sverige 1965.
Fram till 1980-talet förekom endast ett fåtal utbrott/år,
därefter skedde en ökning av incidensen och som en följd
av detta inleddes 1991 ett bekämpningsprogram. 1996
blev Sverige officiellt friförklarat från AD. AD cirkulerar
dock fortfarande i vår närhet. Inga sjukdomsutbrott sågs
under 2009 men under 2008 sågs utbrott i Vitryssland,
Ungern, Rumänien och Storbritannien. 

Sammanträdesplan

Preliminär sammanträdesplan 
för förbundsstyrelsen, AU, SVS
kollegium och fullmäktige 2010.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
14–15 april (gemensamt med kollegiet),
internat
2 juni, förbundskansliet
1 september, förbundskansliet
13 oktober, förbundskansliet
29–30 november, förbundskansliet

AU
10 mars, telefon
24 mars, förbundskansliet

6 maj, telefon
19 maj, förbundskansliet
16 juni, telefon
4 augusti, telefon
18 augusti, förbundskansliet
22 september, telefon
6 oktober, förbundskansliet
3 november, telefon
17 november, förbundskansliet

SVS KOLLEGIUM
14–15 april (gemensamt med förbunds-
styrelsen), internat
7 juni, förbundskansliet
Vecka 37, Norrland
24 november, förbundskansliet

FULLMÄKTIGE
3 juni, Piperska muren, Stockholm

Med reservation för eventuella ändringar.

Saco ökar stort och har nu
över 600 000 medlemmar

De 23 Sacoförbunden ökade med över
16 000 medlemmar under 2009 och har
nu passerat 600 000. Det är en ökning
med drygt 2,7 procent.

– Det är glädjande att Saco växer,
säger Sacos ordförande Anna Ekström.
Sacoförbunden är både yrkesgemenska-
per och fackliga organisationer – det är
en kombination som är värdefull för
många av våra medlemmar. 

Den största ökningen svarar Sveriges
Ingenjörer för, drygt 4 300 fler medlem-
mar. Den största procentuella ökningen
gör Civilekonomerna som ökar med
drygt 7 procent. Sveriges Veterinär för -
bund ökade med 95 medlemmar under
året, från 2 680 den 31 december 2008
till 2 775 ett år senare.

kanslinytt
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Yngre veterinärer ger 
mer smärtstillande

❘❙❚ Yngre veterinärer är mer benägna än
en äldre kollega att skriva ut smärtstillande
medicin till en ko som har ont, visar en
undersökning. Det är forskare vid Aarhus
Universitet i Danmark som tillsammans
med kolleger från Sverige, Storbritannien
och Norge ställt frågor till 352 veterinärer
i Sverige, Norge och Danmark, uppger
Maskinbladet.dk. Veterinärerna fick bland
annat svara på hur de avgör om en ko ska
ha smärtstillande eller inte, samt beskriva
hur de ser på smärta hos kalvar och kor.
Av studien framgår att äldre veterinärer
oftare än yngre hävdar att en viss smärta
kan ha den önskvärda effekten att djuret
håller sig mer i stillhet. Äldre veterinärer
bekymrar sig också mer om eventuella
biverkningar.

Mette S Herskin vid Aarhus Universitet
säger i en kommentar till studien att det
under de senaste 10–15 åren har kommit
mer kunskap om smärta och smärtbe-
hand ling hos husdjur, bland annat att
även husdjur påverkas negativt av smärta.
Denna kunskap har de yngre veterinärerna
med sig från skolbänken.

En annan dansk forskare, Peter T Thom -
sen, konstaterar att andelen kvinnor är
mycket större bland de yngre veterinärerna
och att det därför inte kan uteslutas att
könstillhörigheten kan ha betydelse vid
besluten om smärtstillande eller inte,
enligt tidningen ATL 19 januari 2010.  ■

❘ ❙❚ noterat

Gör din litteratursökning
på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan
någon kostnad utföra litteratur-
sökningar på den internationella
vetenskapliga databasen Pub
Med. Logga bara in på medlems-
delen av förbundets hem sida
www.svf.se, och tryck på rubriken
”Sökning på Pub Med”. Större
delen av den naturvetenskapliga
världen ligger för dina fötter, bara
några tangenttryckningar bort.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt dnr
330/2010, senast den 16 mars 2010 till
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
eller via e-post: Livsmedelsverket@slv.se. 

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livs-
medel inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse
verka för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra
matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 330 personer. Ytterligare ca
200 medarbetare återfinns på slakterier, köttanläggningar och gränskontrollerna
runt om i vårt land. Livsmedelsverket har som mål att vara en av Sveriges bästa
arbetsplatser som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika
möjligheter för alla. Se även www.slv.se

Livsmedelsverkets enhet för köttillsyn söker

Regionchef
till region Norra Skåne

Enheten för köttillsyn bedriver kontroll på slakterier och köttanläggningar
runt om i vårt land. Vi arbetar aktivt för att effektivisera den offentliga
kontrollen och för en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Enheten är indelad i
sex regioner. 

Arbetsuppgifter
Att vara regionchef innebär att du
• ansvarar för den offentliga kontrollen på köttområdet
• i samarbete med medarbetarna formulerar mål och planerar verksam-

heten
• leder och följer upp verksamheten
• har personalansvaret för ca 35 medarbetare som är placerade på slak-

terier och andra köttanläggningar i regionen.  
• har budgetansvar 
• ingår i ledningsgruppen på enheten för köttillsyn

Kvalifikationer
Vi vill ha en chef med mycket goda ledaregenskaper och förmåga att ut -
veckla och driva verksamhet och ledarskap. Av våra ledare förväntar vi
oss resultat, mod och tydlighet i ledarskapet, att de utvecklar och moti-
verar medarbetarna, främjar en öppen kommunikation, verkar för en hel-
hetssyn, formulerar mål och tar initiativ och driver verksamhetsutveckling.
Du ska ha tidigare erfarenheter av personalledning. Lämplig akademisk
examen eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig är meri-
terande. I arbetet ingår en del resor. 

Upplysningar
För ytterligare upplysningar är du välkommen att ringa tf enhetschef
Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, enhetschef Rauni Niskanen (från den 8 mars)
eller personalchef Cecilia Bernström. Fackliga företrädare är för SACO
Jolanta Sundqvist och för ST John Isaksson. Samtliga når du via vår
växel 018-17 55 00.
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 9

NY 3/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL

OM INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Göteborg av Bayer. 
Info: 08-580 223 00, 
vet.info@bayer.se, www.vet.bayer.se
eller malene.hoeffer.mh@bayer.dk 
(se annons i SVT 2/10)

NY 4/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL

OM INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Jönköping av Bayer. 
Info: 08-580 223 00, 
vet.info@bayer.se, www.vet.bayer.se
eller malene.hoeffer.mh@bayer.dk 
(se annons i SVT 2/10)

5–6/3 -10. KURS I DENTAL RÖNTGEN OCH

INTRAORAL FOTOGRAFERING, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 14/09)

v 10

8–12/3 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DENTISTRY I, Halmstad. Arr: ESAVS.
(SVT 1/09)

11–12/3 -10. KURS I KIRURGI STEG 1, Upp-
sala. Arr: VeTA-bolaget. (SVT 16/09)

12–13/3 -10. KURS CHALLENGING MEDICAL

CASES, Täby. Arr: SPUV, 
Swevet Piab AB. (SVT 2/10)

v 11

NY 17/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL

OM INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Sundsvall av Bayer. 
Info: 08-580 223 00, 
vet.info@bayer.se, www.vet.bayer.se
eller malene.hoeffer.mh@bayer.dk 
(se annons i SVT 2/10)

17–18/3 -10. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

VÅRKONFERENS, Värmdö, Stockholm.
(SVT 15/09)

NY 18/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL

OM INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Borlänge av Bayer. 
Info: 08-580 223 00, 
vet.info@bayer.se, www.vet.bayer.se
eller malene.hoeffer.mh@bayer.dk 
(se annons i SVT 2/10)

19/3 -10. KURS I OFTALMOLOGI HOS EXOTISKA

DJUR, Knivsta. Arr: Svenska Sällskapet
för Veterinär Oftalmologi (SSVO)/
Ögonpanelen. (SVT 16/09)

19–20/3 -10. KURS DJURTANDVÅRD,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 16/09)

19–20/3 -10. KURS TUMÖRER I MUNHÅLAN,
Täby. Arr: Svenska sällskapet för djur-
tandvård. (SVT 1/09)

20/3 -10. KURS KANINSJUKDOMAR, Knivsta.
Arr: Vexotic. (SVT 16/09)

v 12

NY 24/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL

OM INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Malmö av Bayer. 
Info: 08-580 223 00, 
vet.info@bayer.se, www.vet.bayer.se
eller malene.hoeffer.mh@bayer.dk 
(se annons i SVT 2/10)

NY 25/3 -10. KVÄLLSKURS FÖR TA-PERSONAL

OM INVÄRTESPARASITER HOS HUND OCH KATT

arrangeras i Kalmar av Bayer. 
Info: 08-580 223 00, 
vet.info@bayer.se, www.vet.bayer.se
eller malene.hoeffer.mh@bayer.dk 
(se annons i SVT 2/10)

27–28/3 -10. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

v 13

31/3 -10. SEMINARIUM ORBIVIRAL INFECTION

IN OUR DOMESTIC ANIMALS, Ultuna, 
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 2/10)

v 15

NY 13/4 -10. TEMADAG VAD ÄR MYT OCH

VAD ÄR SANNING NÄR DET GÄLLER VACCINER

TILL STORDJUR? arrangeras i Stockholm 
av Läkemedelsakademin. 
Info: www.lakemedelsakademin.se 
(se annons i denna tidning)

13–14/4 -10. KURS ÖRON, NÄSA OCH HALS,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/10)

Vi är en väletablerad smådjursklinik, centralt i Skellefteå.
Vi tar emot 7 500–8 000 patienter per år.

På kliniken arbetar två veterinärer och fyra djursjukvår-
dare, varav en av djursjukvårdarna dessutom är leg.
Biomedicinsk analytiker. 

Vi har eget klin-kemiskt laboratorium, digitalröntgen, ult-
ra ljud, EKG och tandvårdsutrustning. 

Vi gör medicinska utredningar samt utför mjukdelskirurgi. 

Om ni vill veta mer om oss:
• hemsida www.gbdjurklinik.se 
• telefon 0910-10902

Välkommen med din ansökan till:
Djurkliniken i Skellefteå, S:a Järnvägsgatan 50, 
931 32 Skellefteå eller ka@gbdjurklinik.se

Djurkliniken i Skellefteå
söker veterinär som sommarvikarie under juni–juli 2010 
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16–17/4 -10. FÖRELÄSNING HÄLTOR OCH

RÖRELSESTÖRNINGAR – ORTOPEDISK UNDER -
SÖKNING OCH NEUROLOGISKA ORSAKER, 
Kristianstad. Arr: Skalpellen/ 
Veterinärmottagningen i Näsum. 
(SVT 2/10)

17–18/4 -10. KURS NYTT INOM ONKOLOGI,
HUND/KATT, Hasselfors. Arr: 
Jan F. Andersen A/S. (SVT 1/09)

v 16

23–25/4 -10. VETA-DAGARNA, Uppsala.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 16/09)

24–25/4 -10. KURS NEUROLOGI, HUND/KATT,
Hasselfors. Arr: Jan F. Andersen A/S.
(SVT 1/09)

v 17

27/4 -10. SEMINARIUM ”MRSA I DIN PRAKTIK

– ÄR DU REDO?”, Göteborg. Arr: Läns-
s tyrelsen i Västra Götalands län m fl.
(SVT 16/09)

v 18

5–7/5 -10. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 16/09)

6–7/5 -10. KURS SÅRVÅRD STEG 2,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/10)

v 23

7–11/6 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DENTISTRY II, Halmstad. Arr: ESAVS.
(SVT 1/09)

v 29

19–23/7 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: DENTISTRY III, ADVANCED WITH WET

LAB Halmstad. Arr: ESAVS. 
(SVT 1/09) 

v 30

31/7–2/8 -10. ISES 6TH INTERNATIONAL

EQUITATION SCIENCE CONFERENCE, Uppsala.
(SVT 2/10)

v 32

14–15/8 -10. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 16/09)

v 34

23–26/8 -10. ANDRA SYMPOSIET OM LIVS-

MEDELSBURNA PATOGENER, Grythyttan. 
Arr: Restaurang- och hotellhögskolan.
(SVT 1/09)

v 39

29/9–1/10 -10. 3-D KASUSBASERT GRUNNKURS

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)

v 45

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

NY 13–14/11 -10. HJERTEPASIENTER FRA

DIAGNOSE TIL BEHANDLING, HUND/KATT arran-
geras i Hasselfors av Jan F. Andersen AB.
Info: www.jfa-as.no, post@jfa-ab.se, 
(se annons i denna tidning)

v 46

NY 20–21/11 -10. BEHANDLING AV SPINAL-
LIDELSER, HUND arrangeras i Hasselfors 

av Jan F. Andersen AB. Info: 
www.jfa-as.no, post@jfa-ab.se, 
(se annons i denna tidning)

V 49

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

INTERNATIONELLA

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 9

5–6/3-10. KURS ENDOSKOPIE FÜR KLEINTIERE,
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 2/10) 

5–6/3-10. KURS BASIS OFTALMOLOGI,
Odense, Danmark. (SVT 2/10) 

6–7/3 -10. TANNKURS HEST, Hønefoss,
Norge. (SVT 1/09)

v 10

12–13/3-10 KURS VERHALTENSKUNDE KATZE,
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 2/10) ➤

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för biomedicin och
veterinär  folkhälsovetenskap, Uppsala

Doktorand
Projektet innefattar intestinal immunologi och 
pato logi vid kliniska fall av kronisk inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) hos häst.

Postdoktor
i parasitologi

Studier kring utebliven behandlingseffekt vid 
avmaskning av hästar infekterade med spolmask. 

Sista ansökningsdag är den 23 mars 2010
Fullständiga annonser finns på personal.slu.se/jobb
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v 11

15–26/3 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: INTERNAL MEDICINE I, Utrecht,
Nederländerna. (SVT 1/09)

20–21/3 -10. ULTRALYD ABDOMEN HUND/
KATT, BASISKURS, Hønefoss, Norge. 
(SVT 1/09)

v 12

25–27/3-10. ULTRASCHALL SEMINAR KATZE

(HERZ/ABDOMEN), Mallorca. 
(SVT 2/10) 

26–27/3-10. KURS COMPUTERTOMOGRAPHIE,
Tuttlingen, Tyskland. (SVT 2/10)

v 14

6–10/4 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
RADIOLOGY IN SMALL ANIMALS I,
Luxemburg. (SVT 1/09)

7–11/4 -10. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V, INTE GRA -
TED, Sittensen, Tyskland. (SVT 10/09)

v 15

14–16/4 -10. KURS I ODONTOLOGI FOR

DYREPLEIERE, SAMLING 3(3), Oslo, Norge.
(SVT 11/09)

14–18/4 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE I – SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

16/4-10. KURS BASIS ULTRA SOUND,
Odense, Danmark. (SVT 2/10) 

16–17/4-10. EKG BASISKURS, Tuttlingen,
Tyskland. (SVT 2/10) 

17/4-10. KURS BASIS ECHOCARDIOGRAPHY,
Odense, Danmark. (SVT 2/10) 

v 16

19–20/4 -10. 24TH NKVET SYMPOSIUM 2010:

DATABASES IN VETERINARY MEDICINE – 
VALIDATION, HARMONISATION AND

APPLICATION, Köpenhamn, Danmark.
(SVT 16/09)

21/4-10. KURS AUGENCHIRURGIE, OPERA-
TIONEN AM ÄUSSEREN AUGE BEI HUND

UND KATZE, Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 2/10) 

21–23/4 -10. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE, 
SAMLING 3(3), Oslo, Norge. 
(SVT 11/09)

23–24/4-10. KURS WIRBELSÄULENCHIRURGIE II
FÜR FORTGESCHRITTENE, Tuttlingen,
Tyskland. (SVT 2/10) 

v 17

30/4-10. KURS ZAHNEXTRAKTION BEI DER

KATZE, Tuttlingen, Tyskland. 
(SVT 2/10) 

➤

Svenska Djurhälsovården AB är ett veterinärt bolag
som bedriver hälsovård och hälsokontroller för grisar,
nötkreatur, får och exotiska djur inom lantbruket. Vi
arbetar med djurhälsofrågor på besättningsnivå, men
också i ett nationellt perspektiv. Våra kunder och upp-
dragsgivare är uppfödarna, branschen och samhället.

Vi söker två veterinärer som är intresserade av lantbru-
kets djur, en för arbete med grisar och en för arbete
med nötkreatur, som hålls för köttproduktion. Arbetet
som djurhälsoveterinär innebär täta kontakter med djur -
ägare, besättningsveterinärer och rådgivare. Att hålla
kurser och föredrag ingår i arbetet. Vi erbjuder introduk-
tion och fortbildning genom vårt nätverk.

Vår ambition är att ha en mix av praktisk erfarenhet och
vetenskaplig kompetens. Beträffande tjänsten som djur-

hälsoveterinär för grisuppfödning sätter vi särskilt stort
värde på forskningsmeritering.

Vill du veta mer om Svenska Djurhälsovårdens verk-
samhet rekommenderar vi vår hemsida www.svdhv.org. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa 
vd Sten-Olof Dimander (070- 262 32 57) chefveterinär
Monika Löfstedt för grishälsovården (070-313 07 69)
eller chefveterinär Anita Jonasson för nöthälsovården
(070-545 34 68). Facklig företrädare är djurhälsoveteri-
när Michael Stampe (070-530 85 07).

Välkommen med Din ansökan till
lotta.pettersson@svdhv.org, senast 2010-04-16. 
Vi är tacksamma om du i din ansökan anger när du kan
börja hos oss.

Vi söker två veterinärer för arbete med 
djurhälsovård i gris- och nötbesättningar med placering i Skara

Möjligheter för Dig som vill arbeta tillsammans med oss inom Svenska Djurhälsovården
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v 18

NY 7–8/5-10. KURS ULTRASCHALL ABDOMEN

II (PÅ TYSKA) arrangeras i Tuttlingen,
Tyskland av Eickemeyer. Info:
www.eickemeyer.dk,
info@eickemeyer.dk 

7–9/5 -10. KURS 3-D BLØTVEVSKIRURGI,
HUND/KATT, Hønefoss, Norge. 
(SVT 1/09)

v 19

NY 11–12/5 -10. KURS FELINE INTERNAL

MEDICINE arrangeras i Köpenhamn av
Den danska djurläkarföreningen. 
Info: kursus@ddd.dk 
(se annons i denna tidning)

NY 14–15/5-10. KURS ORTHOPÄDIE KLEINTIERE

(PÅ ENGELSKA) arrangeras i Tuttlingen,
Tyskland av Eickemeyer. Info:
www.eickemeyer.dk,
info@eickemeyer.dk 

v 20

19–23/5 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE II – THORACOLUMBAR, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 21

NY 28–29/5-10. KURS TUMORZYTOLOGIE I
BASISKURS (PÅ TYSKA) arrangeras i
Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer.
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

29/5 -10. KURS I HYDRO-FYSIOTERAPI, 
HUND (BRUK AV VANNTREDEMØLLE),
Spydeberg Dyreklinikk, Norge. 
(SVT 1/09)

v 22

2–5/6 -10. 35TH ANNUAL WORLD SMALL

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS

(WSAVA), Genève, Schweiz. 
(SVT 15/09)

5–6/6 -10. KURS I ULTRASONOGRAFI HESTEBEN,
Hønefoss, Norge. (SVT 1/09)

v 23

NY 11–12/6-10. KURS I PLATTENOSTEO -
SYNTHESE (PÅ ENGELSKA) arrangeras 
i Tuttlingen, Tyskland av Eickemeyer.
Info: www.eickemeyer.dk, 
info@eickemeyer.dk 

12–13/6 -10. KURS I ØRE/NESE/HALSSYK-
DOMMER, HUND/KATT, Hønefoss, Norge.
(SVT 1/09)

v 24

14–18/6 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
BEHAVIOURAL MEDICINE I, Luxemburg.
(SVT 1/09) 

NY 18–19/6-10 KURS VOGELSEMINAR

(PÅ TYSKA) arrangeras i Tuttlingen,
Tyskland av Eickemeyer. Info:
www.eickemeyer.dk,
info@eickemeyer.dk 

NY 18–20/6 -10. THE 9TH EUROPEAN

VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL CARE

SOCIETY (EVECCS) CONGRESS arrangeras i
Cambridge, UK. Info:
www.eveccs2010.org 
(se annons i denna tidning)

v 25

21/6–2/7 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: OPHTHALMOLOGY I, Luxemburg.
(SVT 1/09)

23–27/6 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE III – CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

NY 25–26/6 -10 KURS ULTRASCHALL HERZ I
(PÅ TYSKA) arrangeras i Tuttlingen,
Tyskland av Eickemeyer. Info:
www.eickemeyer.dk,
info@eickemeyer.dk 

v 27

8–10/7 -10. EXCELLENCE IN VETERINARY

THERAPY: SMALL ANIMAL ULTRASONOGRAPHY

WORKSHOPS, Luxemburg. (SVT 2/10) 

v 28

12–16/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
ONCOLOGY I, Luxemburg. (SVT 2/10) 

12–23/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DERMATOLOGY II WITH WORKSHOPS, Wien,
Österrike. (SVT 2/10) 

13–20/7 -10. INTENSIVE SMALL ANIMAL

ULTRASOUND COURSE, Sydafrika. 
(SVT 1/09)

v 29

21–24/7 -10. ADVANCED VETERINARY STUDIES:
DIAGNOSTIC ULTRASOUND I WITH WET LAB,
Bern, Schweiz. (SVT 2/10) 

v 31

4–8/8 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE IV – EXTREMITIES, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

v 32

NY 9–20/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: DERMATOLOGY III WITH WORKSHOPS

arrangeras i Wien, Österrike av ESAVS.
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org. 

v 33

NY 16–20/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: CARDIOLOGY I arrangeras i
Estoril, Portugal av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org.

NY 16–20/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: EMERGENCY AND CRITICAL CARE I
arrangeras i Bern, Schweiz av ESAVS.
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org. ➤

Swedish University of Agricultural Sciences
Department of Animal Environment and Health,
Uppsala

Postdoctoral position
assessment of horse welfare

Submit your application no later than March 22, 2010.

For further information, please go to: http://personal.slu.se/job
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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 ZWENSON 0705-22 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 0703-97 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 0706-68 77 16

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

PATRICIA HEDENQVIST

ARJA KAUTTO

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

64 N U M M E R  3 • 2010 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

NY 21–25/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: NEUROLOGY II arrangeras i Bern,
Schweiz av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org. 

v 34

28–29/8 -10. KURS HJERTEPASIENTER FRA

DIAGNOSE TIL BEHANDLING, HUND/KATT,
Hønefoss, Norge. (SVT 2/10)

NY 23–27/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: SOFT TISSUE SURGERY II – ADVANCED

COURSE WITH WORKSHOPS arrangeras i
Wien, Österrike av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org. 

NY 27–31/8 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: SURGERY/LASER SURGERY IN VET

MEDICINE arrangeras i Giessen, Tyskland
av ESAVS. Info: +49 6782 2329,
info@esavs.org, www.esavs.org. 

v 35

NY 30/8–3/9 -10. ADVANCED VETERINARY

STUDIES: ENDOSCOPY INTENSIVE COURSE

WITH WORKSHOPS arrangeras i Giessen,
Tyskland av ESAVS. 
Info: +49 6782 2329, 
info@esavs.org, www.esavs.org. 

v 36

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

v 37

NY 15–18/9 -10. 22ND ANNUAL MEETING OF

EU-AI-VETS arrangeras i Eger, Ungern.
Info: www.esdar.org

15–19/9 -10. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE V – INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/09)

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

OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANI-

MAL REPRODUCTION (ESDAR) arrangeras 
i Eger, Ungern. Info: www.esdar.org

v 38

NY 23–25/9 -10. BVA CONGRESS 2010 –
VETS AND THE PUBLIC GOOD arrangeras 
i Glasgow, Scotland, UK. Info:
www.bva.co.uk/events/
BVA_Congress.aspx 

v 40

NY 9–10/10 -10. TANNKURS HUND/KATT,
GRUNNKURS arrangeras i Viul, Norge 
av Jan F. Andersen AB. 
Info: www.jfa-as.no, post@jfa-ab.se, 
(se annons i denna tidning)

v 48

NY 4–5/12 -10. RADIOGRAFI THORAX,
HUND/KATT arrangeras i Viul, Norge 
av Jan F. Andersen AB. 
Info: www.jfa-as.no, post@jfa-ab.se, 
(se annons i denna tidning)

➤
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❘❙❚ kåseri

NÄR JAG BÖRJADE MINA STUDIER på gamla Stutis vid Brunns -
vikens strand 1965 var kvinnliga veterinärer fortfarande ganska
ovanliga. Vi tjejer som på 60-talet skickade in våra ansöknings -
 handlingar till skolan fick tillbaka ett A4-papper med rubriken
”Varför veterinäryrket är olämpligt för kvinnor”. För många
av oss blev den skriften snarare en sporre i stället för att verka
avskräckande.

EN LITE ANNORLUNDA yrkeserfarenhet fick jag som första
kvinnliga veterinär i svensk FN-tjänst. Detta var 1981, Sverige
hade deltagit i FN-missioner sedan 1956 och många manliga
kolleger hade redan tjänstgjort i Suez, Gaza, Cypern och i
Libanon. Tjänsten som veterinär på svenska FN-sjukhuset i
södra Libanon var vakant sedan en längre tid. Man hade inte
hittat någon veterinär som ville åka ner och kunde därför
tänka sig att skicka en kvinnlig veterinär när jag anmälde mitt
intresse. Så länge Sverige bemannade fältsjukhuset i Libanon
fanns två svenska veterinärtjänster där, en som chef för ett
hygienteam på sjukhuset och en som chefveterinär och råd  -
givare till chefen för UNIFIL som missionen hette. Tjänsterna
var inplacerade i majors respektive överstelöjtnants grad. Om
den panik som utbröt inom svenska försvarets FN-avdelning
när de plötsligt skulle ha en kvinna på denna majorspost skulle
jag kunna berätta ytterligare en historia. Jag vill dock denna
gång bara återge två roliga incidenter som inträffade under
mina tjänstgöringar i UNIFIL.

JAG VAR ALLTSÅ med majors grad på min första tjänstgörings -
period 1982 chef för ett hygienteam bestående av två svenska
hälsovårdsinspektörer med kaptens grad och två hygienassi -
sten ter som var vanliga meniga. En morgon sitter vi alla fem
på vårt kontor och planerar dagens arbete. Plötsligt knackar
det på dörren och in stiger en soldat från Ghana, en av de
bataljoner som fanns inom UNIFIL. Detta var ett proffs! Han
gjorde ställningssteg och honnör, blicken svepte snabbt över
vår lilla grupp, han noterar vem som hade högst grad och häl-
sar artigt: ”Good morning ladies”. Killarna var sura i en vecka.

NÄSTA TILLFÄLLE var vid min sista tjänstgöring under Gulf -
kriget i Libanon 1991. Då hade jag genom lång och trogen
tjänst avancerat till den veterinära chefsposten på högkvarteret
som rådgivare åt högste chefen, Force Commander, och där-
med tilldelats överstelöjtnants grad. En kväll kommer jag in på
sjuk husmässen och går fram till bardisken för att beställa
någon lämplig förfriskning. Uppflugen på en barstol sitter en
svensk sjukhussoldat och det syns på hållning och blick att han
nog redan suttit där ett tag. När jag ställer mig bredvid honom
och beställer vrider han långsamt huvudet åt mitt håll, blicken
irrar över mig och mina axelklaffar och sedan vrids huvudet
framåt igen. Han stirrar ut i fjärran med simmig blick och
muttrar för sig själv: ”Kvinnliga överstelöjtnanter, det finns
inte”. Jag kände mig som en skär elefant.

CHRISTINA AROSENIUS

Good morning ladies
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Avlidna
F distriktsveterinär GEORG ENHÖRNING

har avlidit den 16 januari 2010. Han
föddes 1931 i Örebro, avlade student -
exa men där 1950 och veterinärexamen
1958. Han arbetade som assistent vid
avdelningen för medicin för idisslare
(leukosforskningen) vid Kungliga Veteri-

närhögskolan fr o m 1960. År 1963 till-
trädde han som AI-veterinär i Gamleby
och senare samma år som tf chefveterinär
vid Tjustbygdens seminförening. Han
er höll tjänst som distriktsveterinär i Åsele
1965, i Mora 1971, i Älvdalen 1975 och
återigen i Mora 1982. Han pensionera-
des 1995.

PERSONNOTISER

söker en KLINIKVETERINÄR på deltid 40–50 % (tjänstgöringsgrad kan
diskuteras). Idag finns en veterinär och två djursjukvårdare anställda på
kliniken och nu behöver vi bli fler! Vi söker i först a hand dig som har
några års erfarenhet som smådjursveterinär och kan arbeta självständigt. 

Kliniken är fullt utrustad och enligt Svensk Djursjukvårds normer klassi-
ficerad som djurklinik. Kollektivavtal SLA/Sveriges Veterinärförbund finns.

Välkommen med förfrågningar och/eller din ansökan till:
Anna Einarsson (klinikchef)
Sannegårdens Djurklinik, Östra Eriksbergsgatan 12, 417 63 Göteborg
tel: 031 225052, email: anna@sannegardensdjurklinik.se

Tillsättningen av tjänsten beräknas ske under våren.

Animalen Smådjursklinik söker klinikveterinär

Vi utökar verksamheten i våra helt nya och ändamålsenliga lokaler i
Södertälje och behöver nu ytterligare en klinikveterinär. Vi ser helst att du
har specialistkompentens i hundens och kattens sjukdomar, men även du
som är i början av din veterinära karriär och har ett stort intresse för att
utvecklas inom smådjurssjukvård kan komma ifråga för arbete hos oss.

Vi är idag 8 veterinärer, varav 4 med specialistkompetens steg 1, och 
17 TA-personal, och tar emot ca 18 000 patienter årligen på kliniken i
Södertälje och på vår filialklinik i Trosa-Vagnhärad. 

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2010 till:
Animalen Smådjursklinik, Morabergsv 16, 152 42 Södertälje 
alternativt till e-post: info@animalen.se

Övriga upplysningar om tjänsten: 
Veterinär Ulrika Ytterberg eller 
veterinär Anna Tranell Lindman 
på telefon  08 550 886 60.
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