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❘❙❚ ledare

På spaning

ET FINNS EN HEL VÄRLD av analytiker med genuint intresse i att
förutsäga framtiden. Både för sig själva, sin omvärld och allt som
oftast klåfingrigt även för dem som redan anser sig ha en utstakad väg.

Somliga träffsäkert utan att behöva skylla på felmarginaler, andra har prog -
nosverksamhet som resultatmässigt slår sämre än sommarens väderleksrap-
porter. Politiker som ena stunden hoppas och lovar guld i de gröna skogarna,
men surt får förneka alla vallöften när ekonomiska höststormar raderat ut
deras förhoppningar.

Veterinärförbundets egna prognosmakare är den tappra skaran av styrelse-
representanter som samlas för rådslag då och då. För dem liksom andra 
aktiva prognosmakare måste en omvärldsanalys ständigt utföras. Ju bättre den
bearbetas desto säkrare kommer prognosen att slå in. Tack vare medlemmars
engagemang i olika omröstningar finns det en fungerande demokratisk repre-
sentation med en tydlig målbild i att skapa förutsättningar för en positiv
utveckling. Veterinärer i landet har möjlighet att se att det visst finns en 
säkrad framtid i yrket. Engagemang i olika styrelser oavsett om det gäller 
förbundsstyrelsen eller intresseföreningar knutna till det gemensamma veteri-
närförbundet är verksamhetens kärna, på samma sätt som de förtroendevalda
i vårt samhälle är demokratins kärna.

Det är därför bekymmersamt att vårt veterinärförbund under flera års tid
haft svårt att hitta förtroendevalda på alla nivåer. Om detta beror på ovilja att
ta på sig ansvar och ytterligare arbetstid, har vi all anledning att spekulera
vidare i.

Om det är tidsfaktorn som begränsar måste vi alla ta oss en funderare. Har
veterinärförbundet ett fortsatt behov av prognosmakare och föreningsledning
med stort innehav av överbliven tid som kan investeras i arbetet för en bättre
veterinärprofession? Eller är det dags att vi gör en förändring av en gammal
doktrin och istället sätter av resurser för mer upphandlad verksamhet?

Veterinärförbundet har hittills – vid många tillfällen – tagit chansen till
debattinlägg och frikostigt kommenterat sakfrågor som bland annat behand-
lat både smittskydd, djurskydd och etik. Det finns röster som vill att förbun-
det ska sluta med det arbetssättet, men det tror jag är fel väg att gå. Ett
modernt akademikerförbund ska synas i samhällsdebatten. Vi vill inte hamna
i samma utanförskap som så många andra yrkesorganisationer upplever.

Visst kan vi leva på gamla lagrar ett tag till, ekonomin ger oss fortfarande
handlingsutrymme som andra yrkesförbund avundas. Men den ideologiska
kärnan som beskriver att vi ska verka för veterinärens ekonomiska och sociala
ställning i samhället måste utvecklas och underhållas i samma 
takt som resten av samhället utvecklas. Och det bästa sättet 
att stärka veterinärens roll är att vara aktiv även utanför den 
egna organisationen. Annars finns risken för att veterinär-
museet har fått en filial i Stockholm.

LARS ERIK STABERG

ledamot i förbundsstyrelsen

D
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Ö-fararna Ö-fararna 
Gotland och Åland. Associationen är given, sol, bad och
semester. Men det finns de som regelbundet åker över
till öarna för ett par dagars stenhårt arbete. Flemming
Winberg och Elisabet Fellman är två av en handfull
veterinärer som regelbundet packar kappsäcken för att
hjälpa Gotlands och Ålands hästinvånare. 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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❘❙❚ reportage

FLEMMING WINBERG är chefveterinär vid
Regiondjursjukhuset Helsingborgs stordjurskli-
nik. Bland annat genom sitt eget intresse för
westernridning träffade han hästägare på Got-
land som berättade om det bekymmersamma
läget gällande hästsjukvården på ön. Sedan
ATG stängde sin klinik i oktober förra året har
öns hästägare fått förlita sig på distriktsveteri-
närerna och ett fåtal ambulerande privatprakti-
ker som axlat ett tungt ansvar utan möjlighet
att remittera vidare på ön.

– När vi startade upp i maj fanns det ett
uppdämt behov av tjänster. Det var bara att
kavla upp ärmarna och börja jobba, berättar
Flemming.

– Vi är tre veterinärer, jag själv, Johan Lenz
och Christian Pedersen, som turas om att åka
över och bemanna kliniken två dagar i veckan.
En djursjukvårdare från Helsingborg följer
också med. På plats har vi anlitat en hjälp som
är timanställd, Josefin Luks, som är gotländska
och pluggar till djursjukvårdare. Josefin jobbar
även med travhästar,  kommenterar Flemming.  

NÄR ”THE FLYING VETS” anländer till kliniken
som är belägen i anslutning till Visbytravet, står
patienterna redan på kö. Ofta lägger man mot-
tagningen i samband med tävlingsdagar vilket
innebär en del obokade spontanbesökare. Alla
som går att klämma in tas emot. 

– Vi räknar med att åtta bokade besök
bekostar resa och uppehälle för en veterinär och
en djursjukvårdare, säger Flemming och fort-
sätter:

– Som läget är nu är det inte någon lysande
affär att bemanna kliniken på Gotland två dagar
i veckan. Planen, drömmen, är att vi i fram -
 tiden ska vara här vardagar mellan till exempel
9–14 och dessutom ha en viss jourverksamhet. 

– De nuvarande resurserna i lokalen som vi
hyr av ATG är ganska begränsade. Vi har rönt-
gen, ultraljud och endoskop. I övrigt är det
ganska magert. Några avancerade ingrepp kan
vi inte göra ännu och vi utför enbart stående
operationer. Men det är också det som är utma-
ningen och det roliga med att arbeta här, man
måste vara lite av en ”James Herriot”, händig
och påhittig. Det ställer ganska höga krav på dem
som ska bemanna kliniken, säger Flemming.

Han tillägger att det finns ett operationsrum
som går att använda, men då ska det verkligen

vara ett nödläge eftersom kringservicen för en
liggande operation inte finns ännu.

Som du beskriver verksamheten nu i upp -
starten låter det som om ni måste remittera en
hel del fall?

– Man får vara lite försiktig med att påbörja
fall som kanske visar sig vara för svåra att han-
tera här även om det känns frustrerande att
behöva hänvisa vidare. Verksamheten ger ju inte
någon naturlig spin-off-effekt för Regiondjur-
sjukhuset Helsingborg eftersom det inte är dit
man väljer att resa med en häst från Gotland. 

Helsingborgspersonal på Got-
land, från vänster Lars ”Jeppe”
Jeppsson, fysioterapeut, 
Josefin Luks, djursjukvårdare,
Ulf Sjöholm, djursjukvårdare
och Flemming Winberg, vete-
rinär. 

Den typiska patienten kom-
mer till kliniken för en hält -
utredning. Gundela Wiberg,
tränare, och Yvonne Thom-
son, ägare, har bekymmer
med russet  P-18. 

SVT 12-11 kje:SVT mall  11-09-19  07.45  Sida 7



8 N U M M E R  12 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FÖRUTOM DEN RENT veterinära servicen har skå-
ningarna ett alldeles eget dragplåster till Gotlands -
filialen. I elva år har Flemming samarbetat med Lars

”Jeppe” Jeppsson som är fysioterapeut. Han har ett
innehållsrikt hästliv bakom sig som aktiv inom trav-
sport både hemmavid och utomlands. Många av
Flemmings hältpatienter hamnar efter utredningen
hos Lars Jeppsson.

– Han gör inga behandlingar utan att det finns
en veterinär diagnos, understryker Flemming, väl
medveten om ”alternativdebatten”. 

– Efter att ha arbetat tillsammans med Jeppe
under lång tid kan jag konstatera att en bra fysio -
terapeut är ett utmärkt komplement till traditionell
veterinärvård. Antalet hästar som blir utdömda på
grund av ryggproblem till exempel har sjunkit mar-
kant sedan Jeppe och jag började arbeta tillsam-
mans, säger Flemming. 

DET JOBBAS STENHÅRT på alla håll i den gotländska
filialen. Det böjs, springs och röntgas bokade och
spontana besökare om vartannat. Josefin lyckas
klämma in en av ”sina” travmärrar för en caslick-
operation på lunchen. Det blir ett avbrott i ruti -
nerna för Flemming. Den ”typiska” patienten här är
nämligen en bokad hältutredning av en travare, en
ridhäst eller ett russ. 

Solen skiner och man kan utnyttja den stora pla-
nen mellan klinik och travbana när det ska springas
med hästarna. Det är lättsamt att jobba på Gotland
sommartid även om arbetsdagen sträcker sig till
framåt tio, elva på kvällen. Kanske blir det tuffare
till hösten. 

MEDAN FLEMMING och de andra veterinärerna
från Helsingborg turas om att fara över till Gotland,
har Elisabet Fellman från Mälaren Hästklinik ”one
man show” på Åland. Elisabet åker till Åland ett par
dagar varannan vecka. Liksom kollegerna i Helsing-
borg knyter även hon en del av sitt arbete till den
lokala travbanan. Med en skillnad, Elisabet extra -
knäcker som banveterinär. Men denna uppgift är
bara en liten bonus till hennes huvudsakliga upp-
gift, ambulerande verksamhet med en välutrustad
buss.  

”Jag är ledsen, men jag kan inte göra mer …”. Kerstin
Hoas får ett tråkigt besked. Trots upprepade behand-
lingar blir inte hästen bättre. När Entezar lämnar klini-
ken är hans framtid  oviss.

Flemming Winbergs mål, dröm, är att Gotlandsfilialen
ska bemannas varje vardag i framtiden och även
kunna erbjuda en viss jourverksamhet. 

Lars ”Jeppe” Jeppsson är fysoterapeut. Han har jobbat
ihop med Flemming Winberg i elva år och tillsammans
har de botat många hästar med ryggproblem. 

Ingen tid får gå till spillo. Under lunchen fixar Josefin
in en av ”sina” travmärrar för en caslickoperation hos
Flemming.
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Varför Åland?
– Jag kommer härifrån! Självklart känns det kul

att få jobba på hemmaplan. Jag hittar överallt och
jag känner väldigt många människor här, säger Eli-
sabet som tog examen för ett år sedan i Uppsala. 

Efter ett kort vikariat i Sollefteå fick hon och
kurskamraten Sissó Einarsson varsin tjänst på Mäla-
ren Hästklinik. Båda två hade redan en etablerad
kontakt med kliniken då de under studietiden 
arbetade som assistenter på ledig tid. Beslutet att
sedan anställa dem var väl planlagt av Bengt
Ronéus, delägare och chefveterinär. Sissós kompe-
tens rörande islandshästar är värdefull och Elisabet
har han känt sedan hon var tonåring. ”Välstam-
mad”, ambitiös och skicklig med hästar är några av
Bengts positiva omdömen. 

– Det kändes självklart bra att ägarna till Mäla-
ren Hästklinik ville satsa på två nya, unga veterinä-
rer, säger Elisabet.

Hon har aldrig tvekat i sitt yrkesval. Redan i
åttonde klass gjorde hon sin prao hos Claes Rülcker
på Hästsjukhuset Solvalla och sedan har hon mål-
medvetet jobbat på med ett enda mål i sikte – att bli
hästpraktiker. I och med sin anställning har hon
också påbörjat djurslagsspecialisering. 

Många som söker veterinärprogrammet tror sig
veta vad de vill jobba med, men ändrar sig efter-
hand. Inte du? 

– Nej, jag har alltid haft häst och min pappa både
föder upp och tränar travhästar. Det har satt sina
spår. För mig har det hela tiden varit självklart att
bli hästveterinär, säger Elisabet.  

RYKTET ATT HON var ”hemma igen” spred sig
snabbt på Åland. Någon marknadsföring har knap-
past behövts.  

Vad har du för typ av uppdrag?

– Jag har ganska mycket utrustning med mig i
bilen, bland annat mobil röntgen och ultraljud. Det
är en salig blandning av uppdrag. I våras gjorde jag
många dräktighetskontroller, sedan blev det en period
med friröntgen av ettåringar och så vidare. Ibland
kan det bli utryckningar till sårskador och annat
akut, men allra mest handlar det om hältor. 

MEDAN ELISABET berättar om jobbet åker vi ut till
en gård utanför Mariehamn. Det är ett kallblod
som ”rör sig illa och som har ett öga som ser dåligt
ut”. Vid stallet dyker en gammal bekant till 
Elisabet upp. Det är hon som uppmanat ägaren att
ta ut veterinär.

Efter böjprov och översyn av hovarna rekom-
menderar Elisabet ”anlita en bra hovslagare och sko
hästen” och övergår till ögat som är mer ”intres-
sant”. Hon får till en provisorisk mörkläggning av
hästens huvud och undersöker så gott det går. 
Hästen är snäll och hon kan i lugn och ro färga in
ögat men någon skada syns inte. Efter lite snack 
och receptskrivning är det dags att åka tillbaka till 
Marie hamn.

DET FINNS UNGEFÄR 1 000 hästar på Åland. För
hästägarna är naturligtvis den nya rullande verk-
samheten guld värd. 

– Eftersom jag bor hemma hos mina föräldrar är
det inte speciellt dyrt för arbetsgivaren att ha mig
här på Åland. Det finns att göra hela tiden och
taxan är densamma som på fastlandet. Dessutom
får en hel del fall en fortsättning på kliniken för mer
avancerade behandlingar, utredningar eller kirur -
giska ingrepp, säger Elisabet. 

– Vill du inte flytta hem igen ”på riktigt” och eta-
blera dig på heltid här?

– Jag kommer att flytta tillbaka till Åland om ett

Mälaren Hästklinik driver ”Veterinärer 
på väg”. Elisabet Fellman besöker regel-
bundet Åland . 

”Han är nog lite hovöm och behöver skos.” 
Elisabet tycker inte att det är någon större fara
med Järvsö Index rörelser. Hon är mer fundersam
över hans öga och undersöker med hjälp av det
som finns tillgängligt.
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antal år och behålla samarbetet med Mälaren Häst-
klinik.  

EFTER EN HEL DAG i bilen är det dags att förbe reda
kvällens jobb på travbanan. En kort paus med en
kopp kaffe och en bulle hinns dock med innan kväl-
lens personal samlas för banmöte. 

Med blicken vänd mot veterinärtidningens
reporter inleder huvuddomaren med att ”Vi har
inga halta hästar i Mariehamn. Tänk på det gamla
systemet, hade de fått R då, får de fem dagars
anmälningsförbud nu”. 

Elisabet har inte gjort många tävlingsdagar själv.
Innan hon övertog ansvaret fullt ut gick hon paral-
lellt med den betydligt mer rutinerade Stig Ahlen -
gärd. Efter uppskattningsvis 100 000 hästbesikt-
ningar på olika trav- och galoppbanor har dock
”Stickan” börjat trappa ner sina åtaganden.

Det är en familjär stämning på travbanan vilket

underlättar för alla inblandade. Enligt reglerna ska
det finnas en hästambulans tillgänglig vid tävlingar.
Tyvärr var den upptagen denna kväll men det löser
bandomaren ganska lätt. ”Vi får be någon av de täv-
lande med hästbuss att ha nycklarna kvar i bilen 
och låta bussen vara tillgänglig om något skulle
inträffa.” Men det gör det som tur är inte. Det mest
dramatiska som händer under kvällen är att start-
bilsvingen slår i räcket runt banan.

Medan solen går ner och allt kyligare havsvindar
sveper in över tävlingsområdet, springer Elisabet
fram och tillbaka mellan defileringsvolt och infar-
ten till banan och kollar värmningar och provstar-
ter. Hon kastar också ett getöga på de hästar som
vistas på stallbacken. Några startande vill ha inrese-
stämplar i sina hästpass vilket skapar en viss för-
virring. Elisabet fixar detta samtidigt som hon
observerar förbipasserande hästar.

– Den där lät väldigt konstig i halsen. Den måste
kollas upp, säger hon och springer i väg. Först måste
hon dock prata med en annan tränare som hon tän-
ker uppmana att avstå från att starta. Under tiden
hinner ägarna till halshästen själva gå till sekretaria-
tet och stryka sin häst. Elisabet drar en lättnadens
suck. 

– Skönt. Det är så mycket enklare om tränaren
själv inser att hästen inte ska starta än att jag ska
tvingas plocka den av banan, säger hon lättad. 

Vid 22-tiden är tävlingarna slut. Så även den
ambu lerande hästveterinären. Ytterligare två dagar
på åländska vägar väntar innan det är dags för 
Elisabet Fellman att ta färjan ”hem” igen.  ■

FÖRTYDLIGANDE. Det ”gamla systemet” som nämns i
texten avser rapporteringsregeln som togs bort ur det svenska
reglementet 2009. Hästar med orent trav fick ett R (rappor-
terad) i resultatraden vilket kunde leda till anmälningsför-
bud och krav på veterinärintyg och kvalificerings lopp för att
få starta igen.

”Här står jag många timmar under kvällen….” Elisabet tittar på
värm ningar och provstarter. 

”Här ska det tydligen stämplas något.” Några av de startande
hästarna ska ha stämplar i passen vilket skapar en viss förvirring. 

Allt kyligare vindar sveper under kvällen in över tävlingsområdet. Tävlingarna
är slut och Elisabet kan vända hemåt efter en lång arbetsdag på Åland.   
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❘❙❚ vetenskap

Den vanligaste orsaken till esofa-
gusstriktur hos hund och katt är
gastroesofagal reflux under anestesi.
Vanliga symtom är regurgitation,
dysfagi, aerofagi, sväljningar, sali -
ve ring och smärta från matstrupen.
Diagnosen ställs lättast med hjälp
av anamnes, kontraströntgen och
fiberendoskopi av esofagus. Upp -
repade ballongdilatationer i kombi-
nation med medicinsk behandling
mot esofagit är den behandling
som gett bäst resultat.

Artikeln sammanfattar aktuell 
litteratur kring problemet och utgör
författarens examensarbete för 
specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar.

INLEDNING
Esofagusstrikturer uppstår när djupa
skador i esofagus läker med fibros (1, 17,
20, 41, 44, 45). Den vanligaste orsaken
till striktur är esofagit efter gastroesofa-
gal reflux under generell anestesi (3, 14,
16, 30, 41, 45). Diagnosen fördröjs ofta
vilket försämrar prognosen, ökar djurets
lidande och ger ökade kostnader för
djurägare och försäkringsbolag (3, 30,
31, 55).

Denna litteraturstudie beskriver sjuk-
domens patogenes, symtom, diagnostik
och behandling. Tonvikt har lagts på
anestesirelaterade strikturer för att bidra
till ökad uppmärksamhet kring detta. 

PATOGENES 
Esofagus är inte anpassad för mag-
säckens oftast sura och proteolytiska
inne håll (12, 22). Förlängd kontakttid
mellan esofagus slemhinna och mag-
säcks innehåll kan leda till esofagit. Om
inflammationen når submukosa och
muskularis stimuleras produktion av
bindväv redan inom 24 timmar. Inom
en till två veckor har slemhinnedefekter
reparerats genom epitelial migration och
muskeldefekter med bindväv, vilket
leder till en förträngning av lumen (12,
30, 41). 

En striktur kan bildas var som helst 
i esofagus. Vilken typ av striktur som
uppstår beror på inflammationens djup
och utbredning. Enkla strikturer är van-
ligast men multipla kan uppkomma vid
exempelvis diffus esofagit (1, 12, 41).
Både ytliga och djupa skador kan störa
esofagus normala peristaltik så att kon-
takttiden med innehållet förlängs.
Denna onda cirkel leder till ytterligare
irritation och slutligen till regurgitation
av ansamlat material (12, 22, 41). Den
störda funktionen kan i slutändan leda
till sekundär megaesofagus (41).

ETIOLOGI
Läckage i den distala sfinktern kan ske
under inflytande av anestesimedel och
vid ett kraftigt tryck på magsäcken, som
vid magsäcksdilatation eller under intra -
abdominella ingrepp (1, 12, 14, 16, 41,
55). Läckage är vanligare hos juvenila
och äldre djur, hos yngre djur på grund
av att sfinktern inte är färdigutvecklad
och hos äldre troligtvis på grund av ett
lägre pH i magsäcken som relaxerar
sfinktern (15, 16, 30, 41). Permanent
dysfunktion av sfinktern ses vid med-

födda problem som hiatusbråck och vid
förvärvade skador från främmande
kroppar eller nybildningar (1, 20, 41)
(Figur 1). 

Dysfunktion i esofagus kan uppstå
efter esofaguskirurgi, av matsonder,
infektioner i esofagus, främmande krop-
par, frekventa kräkningar, intag av retande
orala läkemedel, starka syror eller baser
och vid nybildning eller missbildning i
esofagus (1, 14, 17, 19, 20, 32, 33, 41)
(Figur 1).

Anestesirelaterad gastroesofagal
reflux
Den vanligaste orsaken till esofagusstrik-
tur hos hund och katt är gastroesofagal
reflux under generell anestesi och fram-
för allt vid intraabdominella ingrepp (3,
12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 41, 45,
55). I retrospektiva studier av esofa-
gusstriktur associeras 46 till 65 procent
av fallen med generell anestesi (3, 12,
24, 30, 45). Reflux sker huvudsakligen
tidigt under anestesin och är oftast sub-
klinisk. Redan i ytlig anestesi försvinner
esofagus peristaltik och dess distala
sfinkter relaxerar (14, 15, 16). Reflux -
incidensen under generell anestesi hos
hund, med eller utan kirurgiskt ingrepp,
är som hos människa cirka 16 till 17
procent och hos katt cirka 14 procent
(14, 15, 16, 20, 55). Den kliniska inci-
densen hos hund och katt är dock bara
0,9 respektive två procent (14, 15, 16).
Risken för att utveckla anestesirelaterad
esofagusstriktur hos hund är cirka 0,7
procent (55). Mortaliteten för esofagus -
striktur hos hund är 23 till 30 procent
och om aspirationspneumoni uppträder
upp till 62 procent (4, 39, 55). 

Faktorer som val av anestetika,
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ingreppets art, magsäckens pH och 
patientens ålder påverkar risken för
reflux under anestesi (12, 15, 16, 22,
25). Man har hos hund och katt inte sett
några samband mellan ökad kroppsvikt
och esofagusstriktur, vilket ses hos män-
niska. Ingen skillnad i incidens har påvi-
sats mellan olika raser av hund och katt
(15, 23).

Premedicinering och anestesi 
Preanestetika som acepromazin, xylazin,
diazepam, antikolinergika och opioider
samt anestetika som propofol, tiopental,
halotan och isofluran ökar risken för
gastroesofagal reflux (14, 15, 16, 49, 50).
Atropin med eller utan propionylpro-
mazin eller xylazin har visats ge en större
relaxation av esofagus distala sfinkter

jäm fört med petidin,
proprionylpromazin
och diazepam (14, 16,
50). Av de undersökta
preanestetiska alterna-
tiven ger diazepam 
hos hund minst relaxe -
rande effekt på esofagus
distala sfinkter (14).
Pro pofol och isofluran
ger betydligt högre
grad av relaxation 
hos hund än tiopental 
res pektive halotan,
obe   roende av vilka
pre    anestetika som an -
vänds. Tiopentalets
effekt förklaras genom
att det, till skillnad
från propofol, ger en
frisättning av noradre-
nalin som ökar skelett-
muskulaturens tonus i
esofagus (14, 16, 50).
Hos katt relaxerar om -
vänt tiopental sfink-
tern mer än propofol.
Denna effekt tros 
bero på skillnaden i
eso fagus musku la tu rens
upp byggnad hos katt
och hund. Anestesi
med kombinationer
med ketaminol relaxe-
rar den distala sfink-
tern i esofagus minst
hos katt (13, 16, 50). 

I en blindstudie med 52 hundar jäm-
fördes effekten av en låg respektive hög
dos metoklopramid under generell anes-
tesi med en kontrollgrupp som gavs
natriumkloridlösning. Hundarna som
bedömts friska för övrigt var av liknande
ålder och vikt, erhöll samma fastetid
preoperativt, samma anestesiprotokoll
och genomgick liknande ortopediska
ingrepp. Resultatet visade att en bolus 
av 1 mg metoklopramid/kg kroppsvikt
preoperativt, följt av en kontinuerlig
infusion av 1 mg metoklopramid/kg och
timme under anestesin, minskade inci-
densen av gastroesofagal reflux med 54
procent jämfört med kontrollgruppen.
En låg dos metoklopramid med en bolus
av 0,4 mg/kg följt av en kontinuerlig
infusion på 0,3 mg/kg och timme mins-

kade inte denna incidens med någon kli-
nisk signifikans (54).

I ett annat försök med 47 hundar pre-
medicinerades en del av dessa med 1 mg
omeprazol/kg kroppsvikt minst fyra
timmar preoperativt. Dessa hundar hade
en signifikant lägre incidens av gastro-
esofagal reflux under anestesin (35).

Ingreppets betydelse
Refluxincidensen mer än fördubblas vid
intraabdominella ingrepp hos både
hund och katt. Ökad incidens ses vid
orolig induktion och vid ovarsam hante -
ring av buken under anestesin, även utan
intraabdominellt ingrepp (3, 14, 15, 55).
Bland de strikturfall som relateras till
intraabdominella ingrepp är obstetriska
ingrepp överrepresenterade hos både
djur och människor av kvinnligt kön.
Hos kvinnor har man observerat en
koppling mellan högre progesteronhalt
och relaxation av den distala sfinktern i
esofagus (3, 13, 15, 55). 

Kroppens positionering under aneste-
sin anges ha betydelse för incidensen av
gastroesofagal reflux (44). I en studie där
man undersökt detta närmare fann man
att den påverkar var i esofagus regurgite-
rat maginnehåll ansamlas och således var
striktur bildas men inte incidensen (15).
Refluxincidensen ökar inte signifikant
vid långvariga ingrepp men slemhinnans
kontakttid med regurgiterat material
ökar (3, 12, 41).

Magsäckens pH
Under generell anestesi minskar produk-
tionen av utspädande och buffrande
saliv och ett lågt pH i magsäcken relaxe-
rar den distala sfinktern i esofagus (3,
55). Slemhinnan i esofagus skadas vid
kontakt med magsaft med lägre pH än
2,5 redan efter 20 minuter (55). Längre
tids fasta ger lägre pH i magsäcken och
en ökad refluxincidens (14, 30). Äldre
hundar har som tidigare nämnts ett
lägre pH i magsäcken och en högre
refluxincidens (15, 30). Gallblandat
refluxmaterial med ett pH över 7,5 från
duodenum är mindre vanligt men kan
vara mer skadligt för slemhinnan än surt
material (15, 16, 53). 

PH i magsäcken hos katt är något
lägre än hos hund. Trots detta är strik-
turincidensen inte högre hos katt i sam-
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FIGUR 1. Möjliga orsaker till esofagus striktur, uppdelat i dys-
funktionell esofagus och dysfunktionell sfinkter.

SVT 12-11 kje:SVT mall  11-09-19  07.46  Sida 12



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2011 13

band med anestesi. Vissa författare anser
att katter är mer resistenta mot esofagit
på grund av att de har ett lägre pH i
magsäcken eller att sfinktern inte relaxe-
rar lika lätt som hos hund (13, 16).  

Inom humanvården övervakar man
pH i esofagus under anestesi för att upp-
täcka reflux från magsäcken (14, 16).
Genom premedicinering med antacida
hos människa har man kunnat sänka
den anestesirelaterade refluxincidensen
med 15 procent (4, 8).

Magsäckens fyllnadsgrad
Risken för gastroesofagal reflux ökar inte
med volymen i magsäcken. Tvärtom
ökar den distala sfinkterns tonus reflex-
mässigt med fyllnadsgraden. Sfinkterns
kapacitet överskrids dock vid en alltför
kraftig dilatation av magsäcken, särskilt
då andra faktorer relaxerar sfinktern
under anestesin (1, 14, 15). En ökad risk
för hypoglykemi, dehydrering och stress
under anestesin uppstår vid långa faste-
tider hos hund (54). 

Inom humanvården rekommenderar
man klara vätskor fram till två timmar
innan generell anestesi, en lätt frukost
fyra till sex timmar innan och ett större
mål åtta timmar innan anestesin (14,
39, 54). Dessa rekommendationer har
under en tre års prövotid inte lett till en
ökad incidens av gastroesofagal reflux
under anestesi (50).

Ett fåtal försök att hitta en optimal
fastetid hos hund har gjorts. I en studie
med 240 hundar fann man att en faste-
tid på två till fyra timmar inte leder till
en ökad risk för gastroesofagal reflux
under generell anestesi medan en faste-
tid på tolv timmar ger en signifikant
ökning av refluxincidensen (16). Andra
studier visar liknande resultat (11, 39). I
en studie där man förutom fastetider
studerat olika typer av hundfoder pre -
operativt fann man att utfodring med
våtfoder tre timmar innan anestesin var
mest optimalt med avseende på mag-
säcksvolym, passagetid och pH i mag-
säcken (40) Studier saknas för att föreslå
optimala fastetider hos katt (12, 14).

Åtgärd vid reflux under anestesi
Vid gastroesofagal reflux under generell
anestesi bör man säkra att trakealtuben
är adekvat fylld för att förhindra aspira-

tion. Man bör även suga upp eventuellt
refluxmaterial i tuben. Med patienten
placerad med låg huvudända bör sedan
esofagus sköljas och sugas rent från
maginnehåll. Man bör vara varsam
under behandlingen för att inte orsaka
ytterligare skada på slemhinnan i esofa-
gus och säkra sondens position i esofa-
gus innan sköljning (10, 11, 29, 42, 53).
Man föreslår också att inte tömma tra-
kealtubens kuff helt vid extubering för
att få upp ytterligare aspirerat material
vid extuberingen. Patienten bör sedan
övervakas noggrant postoperativt för att
tidigt upptäcka tecken på aspirations -
pneumoni och behandlas mot esofagit
(Se ”behandling efter dilatation”) (10,
11, 29, 42).

En relativt ny men liten studie finns
där man utvärderat effekten av topikal
behandling vid klinisk gastroesofagal
reflux under anestesi. Resultaten visade
att pH inte ökade genom att enbart suga
upp refluxatet från esofagus. Vid skölj-
ning med vatten ökade pH i esofagus,
men endast kortvarigt. Bäst resultat
erhölls när man, efter sköljning och att
man sugit upp refluxatet, deponerade 
20 ml 4,2-procentig bikarbonatlösning i
esofagus (53).

SYMTOM
Symtom vid esofagusstriktur varierar
med svårighetsgrad och lokalisation (1,
41, 44, 45). Mycket lindriga strikturer

kan vara symtomlösa. Vid långt gången
sjukdom ses kraftig viktminskning och
tydliga symtom. Vanliga symtom är nor-
mal till ökad aptit, intolerans mot fast
föda, dysfagi, ökad salivering (Figur 2)
och upprepade försök att svälja på grund
av irritation och smärta från matstrupen,
aerofagi och regurgitation. Vid smärta i
esofagus eller vid aspirationspneumoni
kan djuret bli inappetent eller anorek-
tiskt (8, 17, 22, 23, 30, 41, 44). Regur-
giterat material består oftast av osmält
foder, skum och slem och sker framför
allt i samband med utfodring. Vid en
kraftigt dilaterad esofagus eller partiell
striktur kan regurgitation ske flera tim-
mar efter utfodring och då vara svår att
skilja från uppkastat material på grund
av förruttnelse och förekomst av galla
(22, 41, 45).

DIAGNOSTIK
Anamnes med uppgifter om foderintole-
rans, regurgitation, kroniska kräkningar,
problem med hårbollar, intag av tugg-
ben och annat som kan leda till esofagit
bör noteras. Symtom associerade med
sjuk dom i esofagus efter generell anestesi
eller oral behandling med retande orala
läkemedel bör leda till misstanke om
esofagit eller striktur (17, 22, 41). 

Underhull, ökad salivering och hali-
tosis på grund av foderretention kan
upptäckas vid en klinisk undersökning
(1, 41, 44, 45). Komplikationer med

aspirationspneumoni ger
feber, dyspné och biljud
vid lungauskultation och
kan också dra uppmärk-
samheten från grundpro-
blemet (17, 41).  

En röntgenundersök-
ning kan visa ansamling
av vätska, foder och luft
proximalt om en striktur.
Den kan också ge infor-
mation om esofagusrup-
tur eller aspirationspneu-
moni har uppstått (1, 17,
41, 44).  

Med fiberendoskopi
kan förträngningar av eso-
fagus lumen ses och före-
komst av aktiv esofagit
eller neoplasi bedömas
(12, 41). Vid misstanke ➤

FIGUR 2. Vanliga symtom vid esofagusstriktur är normal
till ökad aptit, intolerans mot fast föda, dysfagi och ökad
salivering.
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om neoplasi i esofagus bör cytologi och
biopsier tas från strikturområdet (1, 23,
41). Är strikturen trängre än endosko-
pets diameter kan undersökningen kom-
pletteras med kontraströntgen (24). 

Kontraströntgen och fluoroskopi är
värdefulla för att bedöma strikturers
antal, längd och lokalisation (1, 3, 14,
17, 22, 41, 45). Strikturens längd kan
övertolkas radiologiskt i närvaro av
inflammation och spasm i slemhinnan
(12, 30). Om misstanke finns om en
extraluminär nybildning som strikturor-
sak kan en ultraljudsundersökning vara
av värde (44).

BEHANDLING OCH PROGNOS
Lindriga strikturer behandlas konserva-
tivt. Övriga strikturer behandlas framför
allt med dilatation med ballong (Figur
3) eller stela dilatatorer (12, 41). 70 till
88 procent av de hundar och katter som
behandlas med ballongdilatation blir
återställda och får något färre komplika-
tioner och längre klinisk respons mellan
behandlingarna jämfört med dilatation
med stela dilatatorer (1, 8, 12, 20, 30,
41).  

Okomplicerade strikturer utan när -
varo av esofagit har bäst prognos vid di -
latation. Långa strikturer, aktiv esofagit

och kraftig fibros i strikturområdet leder
eventuellt till en sämre prognos (1, 3,
12, 30, 41). Strikturer orsakade av främ-
mande kroppar leder till sämre prognos
då de är förenade med mer komplice -
rade skador i esofagus (41). Refraktära
strikturer kan kräva kirurgisk åtgärd,
men prognosen är då avvaktande (8, 41,
45). Strikturer orsakade av maligna ny -
bildningar behandlas med en kombina-
tion av dilatation, kirurgi, strålning och
kemoterapi men har oavsett metod dålig
prognos (1).

Konservativ behandling
Lindriga strikturer behandlas konserva-
tivt genom att anpassa fodrets konsistens
efter tolerans livet ut. Fodret ska ha ett
lågt fettinnehåll och en hög proteinhalt
för att underlätta magsäckstömningen.
Fodret fördelas i mycket små portioner
med både upphöjd matskål och i upp-
försbacke (Figur 4). Vid aktiv esofagit
ges slemhinneskyddande medel och
antacida i en till tre veckor beroende på
svårighetsgrad (1, 20, 28, 41).

Ballongdilatation
Preoperativt behandlas patienten med
sekretionshämmande och smärtlindrande
medel (1, 12, 19, 20). Då esofagusdila-

tation hos människa har visats vara asso-
cierad med bakteriemi rekommenderas
antibiotika preoperativt även till djur (3,
12) (se faktaruta). 

Vid behandlingen förs en ballong -
kateter genom arbetskanalen på ett fiber -
endoskop till strikturens mitt alternativt
bredvid endoskopet eller med hjälp av
fluoroskopi. Där fylls ballongen och
hålls utspänd ett par minuter för att
radiellt vidga förträngningen. När resul-
tatet studerats utförs omedelbart en ny
dilatation med ett högre tryck (8, 12,
30, 41, 45). Strikturen vidgas två till 
tre gånger den ursprungliga diametern
under en behandling (41).

Dilatationerna upprepas två till fyra
gånger med två till sju dagars mellanrum
till en diameter på minst tio mm på katt
och liten hund och 15 till 20 mm på stor
hund (1, 3, 12, 30, 41). I extrema fall
kan upp till 20 behandlingar krävas
innan önskat resultat uppnåtts (41).
Med TTS-katetrar (TTS = Through The
Scope) kan dilatationen inledas direkt
efter att diagnosen ställts under fiber -
endoskopering (Figur 5). Genom fiber -

➤
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FIGUR 3. Strikturer behandlas framför allt genom dilatation med ballong. 70 till 88 procent
av de hundar och katter som behandlas med ballongdilatation blir återställda. Med till-
stånd från Cook international.

FIGUR 4. Hund som matas i Bailey Chair.
Lindriga strikturer behandlas konservativt
genom att fodret fördelas i mycket små
portioner med både upphöjd matskål och
i uppförsbacke. 
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endoskopets arbetskanal har man god
insyn över strikturområdet under och
efter behandlingen och katetern är lätt
att manövrera. Den manometer som
medföljer ger ett kontrollerat tryck och
en säkrare dilatation (12, 20, 45, 46, 47,
50). Blödningar och revor i slemhinnan
är förväntade komplikationer men kraf-
tig blödning och ruptur är ovanligt. Vid
misstanke om ruptur och vid kraftig
blödning bör toraxröntgen utföras (1,
30, 41, 46, 47). Rupturer behandlas med
antibiotika, smärtlindring, gastro stomi-
sondmatning och eventuellt toraxdrä -
nage (12, 41).

Vid kraftig fibros rekommenderar
vissa författare incisioner i strikturen med
diatermiögla eller laser för att minska
risken för ruptur vid dilatationen. Detta
ger eventuellt längre klinisk respons
mellan behandlingarna (14, 17, 41, 46).
Metoden har inom humanvården pro-
vats även utan efterföljande dilatation
med relativt goda resultat (26). 

Man har inte kunnat påvisa ett sam-
band mellan antal dilatationer som krävs
och slutlig prognos. Man har heller inte
på strikturens utseende eller vid före-
komsten av esofagit eller fibros kunnat
förutsäga det antal behandlingar eller
behandlingsintervall som kommer att
behövas (3, 30, 41). Ett försök på män-

niska har indikerat att korta skarpa strik-
turer kan kräva fler behandlingar (3, 9).

Dilatation med stela dilatorer 
(bougies)
Behandlingen utförs med fasta eller
semifasta dilatorer med en successivt
ökande diameter som med hjälp av glid-
medel roteras med ett lätt tryck genom
strikturen. Stela dilatorer utövar ett lon-
gitudinellt och vertikalt tryck på striktu-
ren och kräver större relativ kraft jämfört
med ballongdilatation, vilket ökar risken
för ruptur (8, 30, 41, 47). Dilatationerna
upprepas två till tre gånger per vecka till
önskat resultat uppnåtts. Vissa författare
använder endoskopets ände som fast

dilator, när den är något vidare än strik-
turen, eller trakealtuber av stigande dia-
meter (3, 8, 12, 13, 41, 45).

Behandling efter dilatation
Under det första dygnet efter dilatatio-
nen ges fri tillgång till vatten men inget
foder. Från och med andra dygnet ges
små portioner mjukt foder med gröt-
konsistens som är lätt att svälja. Intra -
venös vätsketerapi rekommenderas under
de första dagarna. Vid svårare slemhinne-
skador rekommenderas utfodring och
medicinering via gastrostomisond. Efter
en vecka återintroducerar man djurets
vanliga foder successivt. En del patienter
måste dock fortsätta med mjukt foder
hela livet (1, 12, 22, 41, 51).

Oavsett dilatationsmetod ges medi-
cinsk behandling mot fortsatt retning av
slemhinnan och iatrogent orsakad esofa-
git (1, 8, 30, 41, 51, 55). 

Sukralfat aktiveras vid kontakt med
surt material och adhererar då selektivt
till och skyddar skadad slemhinna i eso-
fagus (1, 20, 22, 41, 48). Dess effekt har
inte bevisats hos hund och katt och är
omtvistad inom humanvården. Det
anses ändå vara ett ”säkert” läkemedel
men kan orsaka förstoppning och hindra
absorption av näringsämnen och andra
läkemedel. Sukralfat ska användas i
kombination med andra läkemedel men
kräver en sur miljö för att fungera och
bör därför inte administreras samtidigt
som syrahämmande medel (20, 22, 41).

Antacida höjer magsaftens pH och
minskar därmed den erosiva effekten på
slemhinnan i esofagus (1, 41). Omepra-
zol anses vara det mest potenta alterna -
tivet (20, 25, 41). ➤

FIGUR 5. Med TTS-katetrar (TTS = Through The Scope) kan dilatationen inledas direkt efter
att diagnosen ställts under fiberendoskopering.

MEDICINSK BEHANDLING FÖRE ESOFAGUSDILATATION (12)

Sekretionshämmande
• Atropin 0,02 till 0,04 mg/kg subkutant eller intramuskulärt eller
• Glykopyrrolat 0,005 till 0,011 mg/kg subkutant eller intramuskulärt 

Smärtlindring
• Butorfanol 0,2 till 0,4 mg/kg subkutant eller intramuskulärt eller
• Buprenorfin 5 till 15 µg/kg intramuskulärt

Antibiotika
• Ampicillin eller Amoxicillin
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Prokinetika ökar tonus i övre mag-
munnen och ökar magsäckens peristal-
tik hos hund och katt, vilket underlättar
magsäckstömningen (1, 41). Cisaprid
anses mest potent och har hos katt visats
öka peristaltiken även i esofagus (1, 22,
41). Preparat innehållande cisaprid finns
idag inte registrerat på grund av biverk-
ningar hos människa i form av hjärtaryt-
mier. Biverkningar hos hund och katt
anses dock vara minimala (20, 22). 

Smärtlindring ges efter svårighetsgrad
och behov. Det är viktigt att underlätta
foderintaget för de djur som har smärta
då de sväljer (12). Vid kraftig smärta
postoperativt kan även xylocaingel ges
peroralt (8, 43, 51). För långvarig smärt-
lindring rekommenderas fentanylplåster
(51).

Antibiotika används inte rutinmässigt
efter dilatationen (41). När det bedöms
lämpligt för att förhindra infektion i
slemhinnan rekommenderas ampicillin
eller amoxicillin (12).

Kortikosteroider dämpar teoretiskt
sett inflammationen i esofagus och inhi-
berar fibros och därmed ny förträngning
(1, 12, 17, 20). Man har varken inom
humanvården eller inom veterinärmedi-
cinen kunnat bevisa effekten kliniskt.
Lokala injektioner med kortikosteroider
i strikturområdet har visat viss positiv
effekt hos människa (5, 9, 36, 38). Ett
försök med lokala kortisoninjektioner
har provats på hund utan någon mätbar
effekt (41).

Stentning och stapling
Vid refraktära fall kan man efter dilata-
tion placera en stent i strikturområdet

för att hålla det utspänt efter dilatation
(Figur 6). De stentar som används idag
är självexpanderande och består av sili-
kon, självabsorberande syntetiskt mate-
rial eller en kombination av dessa (2, 19,
27, 37, 41, 46, 57, 56). Komplikationer
som migration, främmandekroppsreak-
tioner, trycknekroser, fistelgångar och
nya strikturer hos djur är inte ovanliga
(41, 46). En ny teknik inom humanvår-
den där man förankrar en silikonstent
med perkutana stålligaturer har gett
lovande resultat men väckt estetiska kla-
gomål hos patienterna (6).

Inom humanvården har man prelimi-
närt goda resultat av cirkulär stapling av
slemhinnan via endoskop vid refraktära
benigna strikturer (6, 46).

Kirurgisk behandling 
Resektion med anastomoser, proteser,
grafts och kombinationer av dessa görs
endast vid refraktära strikturer, ruptur
och nybildning i esofagus (8, 44, 45).
Avsaknaden av serosa och de längsgående
muskelfibrerna gör det svårt att sluta
såret kirurgiskt. Läckage, ischemi, nekros
och strikturbildning i resektionsområdet
är vanliga komplikationer (20, 41, 45).
Inga kliniska försök med dessa metoder
hos hund och katt har gett varaktigt
goda resultat (12, 20, 21, 41, 44). För
att utveckla nya metoder på humansidan
har man med hunden som modell gjort
lovande försök med proteser gjorda av
kollagen, extracellulär matrix från urin-
blåsa, muskelvävnad och tarmvävnad
från svin med en närmast normal esofa-
gus som resultat (7, 34, 37, 44).

Kirurgisk behandling med laser an -

vänds inom humanvården för palliativ
behandling av maligna processer i esofa-
gus (45).

DISKUSSION
Den vanligaste orsaken till esofagusstrik-
tur hos hund och katt är gastroesofagal
reflux under generell anestesi (3, 12, 14,
16, 30, 41, 45). Gastroesofagal reflux
sker framför allt asymtomatiskt och i
början av anestesin (10, 14, 15). Risken
är därför inte mindre vid kortare
ingrepp som kastration av hund och
katt, vilka sannolikt är de vanligaste
ingreppen på våra kliniker och djursjuk-
hus. Övervakning av pH i esofagus för
att upptäcka plötsliga avvikelser torde
vara en fördel vid all generell anestesi, då
merparten av fallen med reflux annars
går oupptäckta (14, 15, 16). 

Preanestetika och anestetika relaxerar
esofagus distala sfinkter i olika grad vil-
ket leder till reflux från magsäck till eso-
fagus (1, 3, 12, 14, 16, 41, 50, 55). De
preanestetika som studerats med avseende
på incidensen av reflux är få och kanske
inte relevanta för alla djursjukhus och
kliniker i Sverige. Av dessa verkar dia -
zepam relaxera esofagus distala sfinkter
minst (14, 16, 50). En studie på hund
visar att propofol och isofluran leder till
en högre incidens av gastroesofagal
reflux än tiopental respektive halotan
(50). Incidensen kan därför ha ökat med
dagens potenta anestetika. I en annan
studie har man sett en refluxincidens på
fem procent hos de hundar som indu -
cerats med tiopental utan någon pre -
anestetika (14). Dessa kan eventuellt
förklaras av de högre doser av tiopental

➤
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FIGUR 6. Vid refraktära fall kan man efter
dilatation placera en stent i strikturområdet
för att hålla detta utspänt efter dilatation.
Med tillstånd från Cook international.
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som krävts vid induktionen än de som
fått preanestetika. 

Behandling med omeprazol och
metoklopramid vid anestesin har visats
stödja den distala esofagussfinktern och
minska incidensen reflux signifikant
(35, 54).

Felkällor bland studierna avseende
reflux- och strikturincidensen kan finnas
bland urval och hantering av studie -
materialet. Materialet är svårt att göra
homogent med tanke på skillnader i ras,
vikt, kön, ålder med mera. Då samtliga

studier utförts på enskilda vårdplatser
påverkar också den inriktning och kun-
skap respektive plats har. Vad gäller inci-
densen kan det finnas ett stort mörkertal
då asymtomatisk reflux är vanligt och
diagnosen kan vara svår att ställa (3, 30,
31, 55). Det kan vara svårt att tolka
resultaten med avseende på en faktor i
en multifaktoriellt orsakad sjukdom,
särskilt på ett studiematerial som inte är
homogent. Man kan vidare inte vara
säker på att alla faktorer identifierats. 

Många studier omfattar ett litet studie -

material, vilket kan göra det svårt att dra
slutsatser. Två prospektiva studier
omfattar dock 240 respektive 270 hun-
dar. I de senare har man visat att äldre
och juvenila djur samt djur som genom-
går intraabdominella ingrepp, och
särskilt obstetriska ingrepp, utgör risk-
grupper för gastroesofagal reflux under
anestesi. De har också visat att ovarsam
hantering av sövda djur även utan
ingrepp i abdomen leder till ökad reflux-
incidens (14, 15). Samma studier har
visat att långa fastetider ökar refluxinci- ➤

FIGUR 7 A–D. Ballongdilatation fotograferad via fiberendoskop. Behandlingsmetoden har något större andel goda resultat än dilatation
med bougies (stela dilatorer). Med tillstånd från gihealth.com.

7A 7B

7C 7D
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densen och att positionering inte signifi-
kant påverkar denna (14, 15). 

Hundar som genomgått ortopediska
ingrepp verkar vara frekvent förekom-
mande i en del av de studerade arbetena
och är eventuellt ytterligare en riskgrupp
för gastroesofagal reflux (16, 30, 35, 54,
55). En bidragande orsak kan vara att
många behandlas med nonsteroida anti-
inflammatoriska preparat som ger
gastrointestinala biverkningar. Ortope-
disk smärta påverkar eventuellt induk-
tionen negativt och hanteringen under
anestesin med förflyttning för exempel-
vis röntgen leder eventuellt till ökat buk-
tryck och gastroesofagal reflux. 

Det kan vara värdefullt att behandla
djur inom riskgrupper preoperativt med
antacida och prokinetika, använda de
preanestetika och anestetika som visats
ge lägst refluxincidens och övervaka pH
i esofagus mot plötsliga avvikelser samt
hantera djuren med ökad varsamhet
under anestesin.

Inom veterinärmedicinen tillämpas
vanligtvis tolv timmars preoperativ fasta.
Inom humanvården har man kortat ner
tiden då man bevisat att det minskar
refluxincidensen. Studier på hund visar
liknande resultat (14, 15, 39, 40). På
senare år har man även inom veterinär-
medicinen minskat den preoperativa 
fastetiden till fyra till sex timmar, än så
länge utan en ökad refluxincidens och
med mindre stressade patienter (39, 40).
Dessa rapporter ger anledning att
undersöka fastetiderna vidare inom vete-
rinärmedicinen.

Endast en studie har undersökt olika
behandlingseffekter vid gastroesofagal
reflux under generell anestesi. Resulta-
ten från denna studie visar att bäst resul-
tat erhålls då esofagus evakueras från
refluxat, sköljs och sedan behandlas
lokalt med bikarbonatlösning (53). 

Vid dilatation av strikturer i esofagus
föredrar en del kirurger att använda bal-
long och andra föredrar stela dilatorer.
Ballongdilatation har sammantaget
något större andel goda resultat än dila-
tation med bougies (1, 8, 12, 20, 30, 41)
(Figur 7 a–d). Studieunderlagen är små
och uppfattningen om ett gott slutresul-
tat varierande i olika studier. Skillnader i
art, ras, strikturtyp, utrustning, behand-
lingsmetod, kirurg och eftervård gör det

svårt att jämföra resultaten. Resultatet av
dilatationen beror troligtvis till stor del
på erfarenheten hos kirurgen av respek-
tive metod.

Vid flera retrospektiva studier om
esofagusstriktur hos hund och katt har
man noterat tecken på esofagit redan
dagarna efter anestesi men diagnosen
har fördröjts, i en del fall upp till flera
månader (3, 30, 31, 55). Även om strik-
turincidensen är låg innebär sjukdomen
ett stort lidande för djuret och mortali-
teten är relativt hög (4, 20, 39, 55).

Konklusion 
Studerad litteratur ger uppslag om hur
incidensen av gastroesofagal reflux hos
hund och katt kan minskas. Identifie -
ring och profylaktisk behandling av risk-
grupper, kortare fastetider, lugn induk-
tion av anestesi, varsam hantering av
sövda patienter och mätning av pH under
anestesi är några exempel. En tidigt
insatt och korrekt behandling vid gastro-
 esofagal reflux och uppmärksamhet för
symtom relaterade till sjukdom i esofa-
gus postoperativt förebygger esofagus -
striktur. En del nya behandlingsmetoder
kan bli aktuella inom veterinärmedici-
nen men tills vidare ger ballongdilata-
tion dokumenterat bäst resultat. Tidig
diagnostisering och behandling av esofa-
gusstrikturer leder till en bättre prognos
och livskvalitet för drabbade djur. 

SUMMARY
Esophageal stricture in the dog and cat
An esophageal stricture is an abnormal
narrowing of the esophageal lumen due
to deep inflammation in submucosal and
muscular layers healed by fibrosis. The
most common cause of esophagitis in
dogs and cats is gastro esophageal reflux
during anesthesia. Frequent vomiting, cor-
 rosive medication or chemicals, surgery,
tubing and infections are other causes.
Clinical signs include regurgitation,
dysphagia, aerophagia, repeated swallow -
ing, ptyalism and odynophagia. Diagno-
sis is often suggested by clinical history
and confirmed by contrast radiography
and esophagoscopy. Repeated balloon
dilatations combined with medical 
therapy is the treatment of choice with
an acceptable outcome rate up to 88 per-
cent. The prognosis for each individual

however is difficult to predict. Surgical
resection is not recommended due to the
high incidence of complications.
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❘❙❚ vetenskap

I denna artikel presenteras en ofta
förbisedd symbios mellan endofy -
tiska svampar och vallgräs. Dessa
svampar bildar toxiner, alkaloider,
som i andra länder visats ge stora
djurhälsoproblem. I artikeln fokuse-
ras på reproduktionsproblem hos
häst. Kunskapen om en eventuell
koppling mellan reproduktionsstör-
ningar hos häst och endofytföre-
komst i svenskt vallfoder är ännu
mycket begränsad. I ett upprop
efterlyses observationer från fältet
om symtom i samband med dräk-
tighet och fölning som kan vara
orsakade av toxiner från endofy -
tiska svampar.

VALLGRÄS
Vall för foderproduktion är arealmässigt
vår största gröda. Vallarna sås in med en
eller flera gräsarter och ofta tillsammans
med en eller flera baljväxter, vanligen
klöverarter. Vallfoder är den viktigaste
födan till hästar och idisslare i form av
bete, ensilage, hö eller hösilage. Odling
och utfodring med vallfoder har en
central roll i ett mer uthålligt jordbruk
där lokal foderproduktion är angeläget.
Ju högre kvalitet vallfodret har desto
mindre blir behovet av kompletterande
foder. Vallfodret produceras ofta på den
gård där djurbesättningen finns men det
sker också en omfattande handel mellan
gårdar. För dräktiga och växande hästar,
tävlingshästar och högmjölkande kor är
ett vallfoder med jämn och hög kvalitet
av största betydelse.

Foderkvalitén hos gräs kan bli allvar-
ligt försämrad när gräset är infekterat 
av så kallade endofytiska svampar. Svam-
parna, som tillhör släktet Neotyphodium,
tidigare Acremonium, ger inga synliga
symtom på gräset (Figur 1). Det krävs
mikroskopi eller immunologiska alter-
nativt molekylära metoder för att påvisa
Neotyphodium. Därmed är förekomsten
oftast förbisedd. Flera vilda och odlade
gräs kan leva i symbios med endofytiska
svampar i Sverige (13). Svinglar, Festuca-
arter, och rajgräs, Lolium-arter, är mest
kända i västvärlden. Rörsvingel (Festuca
arundinacea, tall fescue) och engelskt
raj gräs (Lolium perenne, perennial rye -

grass) införda till Nordamerika respektive
Nya Zeeland är där mycket välstuderade
på grund av de förgiftningssymtom som
endofyterna kan ge upphov till (3, 18).

Neotyphodium har sin livscykel inuti
sin värdväxtart och symbiosen fortsätter
när ett infekterat gräsfrö gror. Då skott
växer ut följer svampens hyfer med inuti
skotten och vidare till blomställningar
och frön. När dessa frön senare gror är
svampens livscykel sluten (9). Svampen
kan däremot inte spridas från planta till
planta. Således introduceras Neotypho -
dium i vallodlingen enbart genom infek-
terade frön. Infektionsgraden avseende
endofyter hos vallgräs odlade i Sverige är
dåligt utredd men tycks variera mellan
både arter och sorter (Figur 2). I en 
studie av ängssvingel (Festuca pratensis,
meadow fescue) var upp till hälften av
plantorna infekterade, och dessutom
varierade mängden Neotyphodium inom
en och samma planta under säsongen
(17). 

BETYDELSE FÖR DJURHÄLSAN
Endofytiska svampar bildar ett antal 
giftiga alkaloider och några har gett
hälsoproblem hos hästar, nötkreatur och
får i många länder (3, 8, 18, 22). N unci-
natum i symbios med ängssvingel bildar
bland annat lolin som är giftigt för
insekter och små däggdjur (7). Rör-
svingel kan leva med N coenophialum
som bildar mer än 30 olika alkaloider
varav särskilt ergovalin är giftigt för nöt-
kreatur, får och hästar (1). Toxiska kon-
centrationer av ergovalin kan finnas kvar
i fodret under lång tid efter skörd (18).
Ergovalin fungerar som vasokonstriktor
och ger nedsatt cirkulation, särskilt i

KERSTIN DARENIUS, leg veterinär, VMD,
KERSTIN HUSS-DANELL, professor,

PER HÄGGBLOM, professor och
ANJA BYLIN, doktorand*

Svampgifter i vallgräs och reproduktions -
problem hos häst 
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FIGUR 1. Neotyphodium coenophialum
i rörsvingel. Svamparna ger inga synliga
symtom på gräset. 
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extremiteterna. Hästar är känsligare för
alkaloiderna än nöt och får, speciellt på -
verkas dräktiga ston (10). Hos engelskt
rajgräs bildar N lolii många olika alka -
loider varav bland andra lolitrem B är
giftigt för hästar, nötkreatur och får.  

FÖRGIFTNINGSSYMTOM HOS HÄST
Sedan 1940-talet har man i USA känt
till att rörsvingel, infekterad med endo-
fytiska svampar som producerar alka -
loider, kan ge allvarliga störningar i
reproduktionen hos nötkreatur, får och
hästar. Problemen finns i åtskilliga stater
i östra USA och man räknar med att 50
procent av hästarna är utsatta för toxin-
påverkan (2). Reproduktionsstörningar
är vanliga. Andra problem är att hästar 
i träning som ätit endofythaltigt foder
behöver en längre återhämtningsperiod
efter ansträngning med förhöjd and-
nings- och hjärtfrekvens, förhöjd kropps-
 temperatur och ökat vattenintag (21).
Det finns också misstankar om att endo-
fytrelaterade toxiner kan utgöra en del
av patogenesen i komplexet fång hos
häst (19).

När det gäller reproduktionsstörningar
har rapporterats att mer än 20 procent

av de dräktiga stona får akuta/subakuta
symtom om de inte behandlas profylak-
tiskt eller avlägsnas från endofytinfekte-
rat gräs minst 30 dagar före beräknad
fölning (2, 12). Följande symtom från
reproduktionsorganen hos häst kan vara
orsakade av endofyttoxiner: tidig foster-
död, abort, förlängd dräktighet, stoet gör
sig inte klart inför fölningen, låg mjölk-
produktion/agalakti, dystoki, placen tit,
prematur placentaavlossning och kvar-
bliven efterbörd. Symtomen be skrivs
närmare i faktarutan.

Toxinerna påverkar bland annat hal-
terna av prolaktin, progesteron och
relaxin i blodet, hormoner som är nöd-
vändiga för normal dräktighet, fölning
och laktation (15, 16, 20).

MISSTANKAR OM ALKALOID-
FÖRGIFTNING I SVERIGE
Vid ett stort svenskt travstuteri med 80–
90 fölningar per år uppvisade 2009 ca
25 procent av de dräktiga stona ett eller
flera av de symtom som beskrivits här.
Flera ston dog i samband med fölningen
eller avlivades senare och ca tio procent
av fölen dog/avlivades. Stona hade
utfodrats med hösilage från en foder -

leve rantör. I ett begränsat prov av hösila-
get påvisades endofytförekomst i svingel
och i mindre omfattning i rajgräs.
Någon analys av alkaloider i fodret ut -
fördes inte.

De dräktiga stona utfodrades med
hösilaget inköpt 2008–2009 fram till
januari 2010, då det byttes ut mot hö
från en annan leverantör. En av de tre
första fölningarna i februari 2010 var
normal medan de två andra uppvisade
problem med för tidig placentaavloss-
ning och dystoki. Ett av stona avlivades
i samband med fölningen och fölet dog.
Resterande del av fölningssäsongen för-
löpte normalt.

ENDOFYTTOXINER I SVERIGE
Förekommer endofyttoxiner i Sverige?
Frågan är synnerligen intressant med
tanke på vallfodrets mycket stora bety-
delse för hästar och idisslare. I dagsläget
måste dock frågan lämnas obesvarad
därför att några undersökningar ännu
inte gjorts. Från Danmark har däremot
rapporterats relativt höga koncentratio-
ner av ergovalin i rörsvingel (14). 

Den senaste tiden har ett antal nya
sorter av både rörsvingel och rajsvingel

➤
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FIGUR 2. Betande ston i jordbrukslandskap. Infektionsgraden avseende endofyter hos vallgräs odlade i Sverige är dåligt utredd.
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(korsningar mellan rajgräs och svinglar)
till vallfoder blivit tillgängliga på den
svenska marknaden. Med tanke på de
djurhälsoproblem som orsakas av rör-
svingel och rajgräs i andra länder ser vi
det som mycket angeläget att vara upp-
märksam på sådana djurhälsoproblem
som kan orsakas av toxiner från endo -
fytiska svampar (Figur 3). Det är också
viktigt att klarlägga endofytförekomst i
svenska vallgräs. I flera länder finns möj-
lighet att köpa utsäde med definierad
förekomst eller avsaknad av Neotypho -
dium i gräsfröna. I Sverige saknas hittills
denna möjlighet, vilket kan vara en risk
när gräset används till vallfoder. Dess -
utom saknas idag växtskyddsmetoder att
bekämpa Neotyphodium i växande gräs.
För att kunna bedöma om observerade

djurhälsoproblem orsakats av endofyt-
toxiner behövs också kapacitet att analy-
sera toxiner i våra vallgräs. För närvarande
finns möjlighet att analysera endofyterna
i gräs vid Enhet för kemi, miljö och
fodersäkerhet, SVA.

UPPROP
För att få en ökad kunskap om repro-
duktionsproblem hos häst kan bero på
endofytrelaterade toxiner vore det värde-
fullt att få information om observerade
symtom liknande de som beskrivits i
denna artikel. Kliniskt verksamma vete-
rinärer som upplevt en ökande frekvens
av de nämnda symtomen hos ston under
dräktighet och fölning får gärna höra av
sig till Kerstin Darenius, kerstin_dare -
nius@yahoo.se.

SUMMARY
Fungal toxins in forage and reproduc -
tive problems in horses
This paper gives an overview of the pre-
sent knowledge about endophytic fungi
causing infections in different grass spe-
cies and their ability to produce toxic
compounds (alkaloids) as well as their
known effects. 

The genus Neotyphodium infecting
Festuca or Lolium spp gives no apparent
symtoms of infection. However, accu-
mulation of potentially toxic alkaloids
may still occur. In several countries ani-
mal health problems have been reported
in horses, cattle and sheep after exposure
to these toxins. Several studies have
shown effects on important hormones
involved in pregnancy, foaling and lacta-
tion by endophyte alkaloids. In Sweden,
only a few studies have been conducted,
focusing on the occurrence of endophyte
infections in forage. No data is available ➤

TOXINPÅVERKAN HOS DRÄKTIGA OCH LAKTERANDE STON

Hos dräktiga ston som utfodrats med foder innehållande toxinproduce-
rande endofyter, har det påvisats låga halter av progesteron de tre sista
veckorna före fölning. Dessutom ses låga halter av såväl prolaktin som
relaxin sista dräktighetsveckan (15, 16, 20). Hästar har en stor individuell
känslighet för toxinerna.

En signifikant förhöjd frekvens tidig fosterdöd dag 14–21 i dräktig -
heten har visats jämfört med ston på endofytfritt bete (6).

Förlängd dräktighet är mycket vanligt. Stoet gör sig inte klart för 
fölning, juvret utvecklas inte, cervix och yttre könsorgan liksom bäcken -
ligament och muskulatur slappnas inte tillräckligt (12, 16).

Låg mjölkproduktion/agalakti är vanligt förekommande. Kolostrum har
ofta en låg halt av IgG och fölen har en försämrad förmåga till upptag
via tarmslemhinnan (5, 11).

Dystokier uppträder frekvent, ofta är fostret roterat 90–180 grader
från normalt utdrivningsläge (16).

Placentit är vanligt förekommande och placentan är ofta förtjockad,
röd, ödematös och oelastisk, vilket gör den svår för fostret att penetrera.
Kvarbliven efterbörd är vanligt (4, 16).

Prematur placentaavloss-
ning, så kallad ”red-bag”
(Figur 4), är vanligt före-
kommande under den sista
trimestern och under föl-
ningen (11).

Fölen är ofta överburna,
omogna, stora, med svag
muskulatur, inkoordination
och svag sugreflex. De har
vanligen dålig immunitet
och är infektionskänsliga
med hög morbiditet och
mortalitet (12).

FIGUR 4. Prematur placentaavlossning, ”red-
bag”, förekommer hos ston som ätit vallfoder
innehållande specifika endofyttoxiner.

FIGUR 3. Vid utfodring är hästens valmöj-
ligheter begränsade. Med tanke på de
djurhälsoproblem som ses i andra länder
bör veterinären vara uppmärksam på sym-
tom från svamptoxiner även i Sverige. 
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about possible levels of endophyte alka-
loids under Swedish conditions. 

A clinical case is described from a stud
farm where toxic alkaloids from endo -
phyte infected forage may have caused
severe reproductive problems in around
25 % of the pregnant mares. The repro-
ductive problems consisted of increased
rate of early embryonic loss, abortion,
prolonged gestation, inadequate prepara-
tion of the reproductive tract for foaling,
hypo/agalactia, dystocia, chorio-placen-
titis, premature placental separation and
retained placental membranes.   

TACK
Författarna vill tacka veterinär Gittan
Gröndahl, SVA, för värdefulla kontakter i
samband med utförda laboratorieanalyser.
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❘❙❚ månadens epiztel

BRUCELLOS HOS HUND I SVERIGE 
OCH FINLAND  
En tik i Skåne har konstaterats smittad av Bru-
cella canis, så som rapporterades i SVT 10/11.
Tiken är både serologiskt och bakteriellt positiv
vid analys på SVA. Detta är det första fyndet av
bakterien i Sverige.

Brucellos hos livsmedelsproducerande djur
lyder under epizootilagstiftningen, men inte
infektion hos hund. Jordbruksverket och SVA
ser dock allvarligt på situationen och nu pågår
smittspårningsarbete för att spåra och stoppa
eventuell smittspridning i landet. Den drabbade
american staffordshire-terriern importerades
från Polen och den hane som misstänks ha
smittat henne är född i Serbien, men båda hun-
darna bor i Sverige.

I Finland uppdagades under förra året ett fall
av B canis hos en importerad hund. Det var
första gången som bakterien isolerades i Fin-
land och den första isoleringen av Brucella på
50 år i landet, som liksom Sverige är officiellt
friförklarat från brucellos hos nötkreatur, får
och getter. Hunden var importerad från ett
räddningscenter i Ryssland vid sex månaders
ålder, hade långvariga problem med diskospon-

dylit som inte avläkte trots antibiotikabehand-
ling och remitterades vid två års ålder till en
neurolog. Den uppmärksamma specialisten tog
en biopsi från vilken B canis kunde identifieras.
Blodprov togs också, som visade att hunden
hade antikroppar mot B canis. Prov från ett
kullsyskon som importerats samtidigt och fanns
hos samma ägare var negativt för antikroppar.
Den affekterade hunden avlivades och obduk-
tion konfirmerade diagnosen. 

Dessa fall uppmärksammar risken för bru-
cellos hos hund i samband med parning utom-
lands och hos importerade hundar, i synnerhet
gatuhundar. Dessutom visar det att B canis
förutom de mer vanliga manifestationerna i
form av reproduktionsstörningar och orkit
också kan orsaka andra symtom som disko -
spondylit, uveit, endoftalmit, dermatit, endo-
kardit och meningoencefalit. Diagnostiken är
besvärlig med symtomfria djur och risk för
såväl falskt positiva som falskt negativa sero lo-
giska tester. Den bästa metoden för att ställa
tidig diagnos är genom odling av bakterien.
Även här kan falskt negativa resultat erhållas,
varför upprepad provtagning kan behövas.
Smittspridning sker främst genom vaginala

Brucellos hos hund, herpesvirus hos koikarp och

mjältbrand hos nötkreatur är några av de smittor

som diskuteras i detta nummers Epiztel. Rapporten är ett samarbete mellan SVA

och Jordbruksverket och är sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta

Lindqvist, Jordbruksverket.

■ ■  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.
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sekret från tik och urin från hanhund, men
utsöndring kan ske med samtliga kroppsvätskor.
Eftersom B canis är en intracellulär bakterie är
den svårbehandlad och en smittad hund kan
inte garanteras bli frisk med behandling. Sjuk-
domen är anmälningspliktig, och Jordbruks-
verket kan besluta om avlivning med stöd av
provtagningslagen för att hindra vidare sprid-
ning. 

MISSTANKAR OM BLUETONGUE   
Två kvigor har provtagits och analyserats med
avseende på bluetonguevirus. I båda fallen kon-
taktade behandlande veterinär SVA med sin
misstanke. 

Det första fallet var i Växjö-trakten och gällde
en ovaccinerad kviga som var kraftigt svullen i
tunga och svalg samt mellan underkäksgrenarna.
Inga erosioner eller blåsor kunde ses. Kvigan
avled senare under kvällen och natten och prov
togs från mjälte i samband med obduktion för
PCR. Det andra fallet, från Blekinge, var även
detta en kviga där symtomen hade varit diarré
och avmagring, sårig mule och nedsatt allmän-
tillstånd. Ingen feber, hälta eller flöde från ögo-
nen noterades. Båda djuren var negativa för

bluetonguevirus vid PCR-undersökning. Det
är fortsatt viktigt att komma ihåg bluetongue
som en differentialdiagnos, speciellt nu när
Sverige inte längre har en aktiv övervakning
under sommaren.

UTBROTT AV KOIHERPESVIRUSINFEKTION
I STOCKHOLMS LÄN    
I augusti 2011 bekräftade SVA koiherpesvirus
(KHV) i en grupp koikarpar som hålls av en
hobbyodlare i Stockholms län. Koiherpesvirus
är en smittsam sjukdom som drabbar de vanli-
gaste karparterna som koikarp, spegelkarp och
läderkarp. Flera fiskarter kan fungera som sub-
kliniska smittbärare. Vanliga symtom är ökad
andningsfrekvens, ökad slemproduktion samt
att fiskarna gärna simmar vid ytan. I en drabbad
fiskpopulation kan morbiditeten ligga på nära
100 procent och mortaliteten på ca 70–100
procent (siffror från SVA). Smittöverföringen
är horisontell, dvs mellan fiskar och via vatten
men även via vektorer som insekter, och genom
kontaminerade redskap, kläder och foder m m.
Anläggningen där primärfallet påvisats är spär-
rad och smittspårningsarbete har inletts.

MJÄLTBRAND    
Arbetet med de mjältbrandsdrabbade korna i
Örebro län fortsätter. Alla djur som drabbats av
mjältbrand utom ett har tillhört samma grupp
av djur. Detta djur betade på en angränsande
mark och man tror att djuret smittades genom
att det druckit kontaminerat vatten i Kvismare
kanal som rinner genom markerna. Förutom
perakuta dödsfall har även några kor aborterat.
Arbetet försvåras av att det rör sig om skyddade
våtmarker som regelbundet översvämmas. Den
mjältbrandsgrav som grävts upp är nu igenlagd
och vattnet har letts förbi graven. Mjältbrands-
sporer är påvisade i området för graven. 

En fråga som uppkommit under arbetet är
huruvida det stora antalet fåglar i området,
bland annat tusentals tranor och gäss, utgör
någon risk för smittspridning till angränsande
jordbruksmark där de även vistas. SVA bedö-
mer den risken som försumbar. De drabbade
djuren har antibiotikabehandlats och flyttats
från de smittade hagarna. Nu vaccineras djuren
i den värst drabbade besättningen och eventuellt
kan fler djur i närliggande besättningar komma
att vaccineras mot mjältbrand.  ■

I augusti 2011 bekräftade
SVA koiherpesvirus (KHV) 
i en grupp koikarpar som
hålls av en hobbyodlare 
i Stockholms län. 
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

SVAR SE SIDAN 66

En tvåårig siameskatthona
undersöktes på grund av till-
tagande hosta i samband med
matintag. Fallet är tolkat av
veterinär Lisa Friling, steg 2-
aspirant i bilddiagnostik på
Regiondjursjukhuset Bagar-
mossen.

Siames, hona, två år
ANAMNES: Sedan en dryg vecka
tillbaka har katten hosta i sam-
band med matintag. De senaste
dagarna har hon hostat så kraftigt
att hon även kräkts upp maten. Katten har tidigare
haft problem med hårbollar. I övrigt är den pigg,
äter och dricker. Ingen av de andra katterna hemma
har hosta.

STATUS: Allmäntillstånd utan anmärkning. Katten
andas med lindrig bukpress. Vid lungauskultation
hörs måttligt till kraftigt ökade andningsljud dorsalt
över torax på båda sidor, avsaknad av lungljud
ventralt. Andningsfrekvensen är 44 andetag/minut,
hjärtfrekvens ca 180 slag/minut, något dova hjärt-
ljud, jämn rytm. Lymfknutorna är normalstora,
bukpalpation utan anmärkning. Kroppstemperatur
38,1°C.  

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Vänster lateralprojektion
och ventrodorsal (VD)-projektion togs av torax
(Figur 1 och 2). Hur tolkar du bilderna?

FIGUR 2. Siameskatthona, ventrodorsalprojektion, torax.

FIGUR 1. Siameskatthona, vänster lateralprojektion, torax. 

Fårhälsovården varnar för
stora leverflundran

❘❙❚ I en notis på Svenska Djurhälsovårdens
hemsida den 1 september varnar Fårhälso-
vården för smitta med stora leverflundran

hos får. Fårhälsovården rekommenderar
generellt karantänsbehandlingar av djur
som köps eller lånas in till besättningarna
för att förhindra spridning av parasiten.
Vid införande av nya djur till besättningen
uppmanas djurägaren att alltid fråga om
ursprungsbesättningen har stora lever-
flundran.

Fåren infekteras oftast inte förrän vid
slutet av sommaren. Vid massiv infektion

kan flera djur plötsligt dö utan föregående
symtom. Är infektionsdosen lägre är sym-
tomen mildare. De vanligaste symtomen
är avmagring, blekhet, käftgropsödem,
djur i dålig kondition med påverkat all-
män tillstånd och dålig ullkvalitet. Den fullt
utvecklade flundran parasiterar i gallgång-
arna och orsakar blodbrist och nedsatt
immunitet hos värddjuret. Högdräktiga
tackor påverkas mest.  ■

❘ ❙❚   noterat
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Den 24 augusti uppvaktade en
delegation från Sveriges Veterinär-
förbund landsbygdsminister Eskil
Erlandsson för att påtala länsveteri-
närernas allt mer ansträngda läge.
Arbetssituationen har enligt läns -
veterinärerna själva blivit mer utsatt,
där både stress och hot blivit en del
av veterinärernas vardag.

Länsveterinärkåren har, som veterinär-
tidningen tidigare uppmärksammat
(SVT 3/11), fått en alltmer pressad

arbets situation. Det handlar förutom
om ett direkt ansvar för djurskydds -
kontrollerna om kontroll av livsmedel
och smittskydd, animaliska biprodukter
och primärproduktion, epizootibered-
skap, kontroll av djurhälsopersonal och
läkemedelsförskrivning. Dessutom till-
kommer revision av kommunal livs -
medelskontroll liksom information och
rådgivning till kommuner och enskilda. 

De många arbetsuppgifterna har inte
åtföljts av en rimlig resursökning, vilket
var grunden för veterinärförbundets upp-
 vaktning hos landsbygdsministern den
24 augusti. En delegation bestående av

förbundsordföranden Evamari Lewin,
länsveterinärerna Karina Burlin, Per Jons -
son och Torsten Jakobsson och från 
förbundskansliet Per Carlsson och Johan
Beck-Friis, beskrev nuläget för minis-
tern.

ORO FÖR LÄNSVETERINÄRERNA
– Veterinärförbundet hyser oro för läns-
veterinärernas situation, konstaterade
Evamari Lewin redan från början. Denna
veterinärkategori har många viktiga
samhällsuppgifter men blir allt mer pres-
sad i sin vardag.

Karina Burlin från länsstyrelsen i Stock-

Länsveterinärernas arbetssituation
lyft till ministernivå
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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SVFs delegation poserar med ministern. Från vänster: Torsten Jakobsson, Karina Burlin, Eskil Erlandsson, Evamari Lewin, Per Jonsson,
Johan Beck-Friis och Per Carlsson.
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holms län kunde exemplifiera situa tionen
genom den beräkning man gjort på 
hennes enhet. Om alla kontroller som
ålagts länsveterinäravdelningen skulle
utföras enligt regelverket skulle avdel-
ningen behöva 42 årsarbetsplatser. Idag
finns knappt 26. En ytterligare kompli-
cerande faktor är att de två orderverk
som styr verksamheten – regeringens
regleringsbrev och EUs nationella kon-
trollplan – inte överensstämmer i sina
an visningar. Länsveterinärerna vill åt -
minstone ha ett gemensamt styrdoku-
ment som bara drar åt ett håll, framhöll
Karina Burlin.

REKRYTERINGSPROBLEM OCH 
PERSONALBRIST
Per Jonsson från länsstyrelsen i Söder-
manland pekade på de rekryteringssvå-
righeter som den ansträngda arbetssitua-
tionen medför. Kombinationen av hög
arbetsbelastning och relativt låg lön gör
att få veterinärer vill ha länsveterinärjob-
bet, vilket märks genom att vakanta tjäns-
ter blir allt svårare att tillsätta. Länsvete-
rinärerna känner oro för framtiden medan
länsledningen ofta inte förstår veterinä-
rernas frustration, menade Per Jonsson.

Till och med djurskyddskontrollerna,
som både samhälle och veterinärer prio-

riterar, blir lidande av den höga arbets-
belastningen. SVFs informationschef
Johan Beck-Friis påminde om Jordbruks -
verkets statistik som visar att antalet
utförda djurskyddskontroller nästan hal-

verats sedan ansvaret lagts på länsstyrel-
serna. Det beror inte på bristande vilja
eller ambition från länsveterinärernas
sida utan på orimliga krav i förhållande
till den befintliga personalstyrkan och
arbetets komplexitet. Ministern påpekade
att dagens kontroller har mycket högre
kvalitet än på kommunernas tid, vilket
alla höll med om. Inte desto mindre 
är det fortfarande, två år efter omlägg-
ningen, få länsstyrelser som klarar av det
antal årliga rutinkontroller som man
borde.

MÅNGA LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA
Ett annat illavarslande symtom kunde
Torsten Jakobsson från länsstyrelsen i
Östergötland rapportera om. Idag är
mellan 15–20 procent av länsveterinä-
rerna långtidssjukskrivna, en siffra som
ligger långt över genomsnittet för de
flesta andra yrkesgrupper. Det resulterar
i att grannlän får rycka in och hjälpa till
i akuta situationer, vilket i sin tur för -
senar det rutinarbete som borde ha
gjorts på hemmaplan. 

Förutom den höga stressnivån för
många länsveterinärer påpekade Evamari
Lewin att veterinärförbundet fått in 
oroande rapporter om rena hot mot vete-
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Länsveterinärerna känner oro för framtiden medan länsledningen ofta inte förstår veteri-
närernas frustration, menade Per Jonsson.
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 rinärerna. Det finns upprepade exempel
där medborgare som är missnöjda med
myndighetens beslut försöker få ändring
till stånd genom att ge sig på tjänste-
männen.

Sammantaget anser veterinärförbundet
att länsveterinärernas situation måste ses
över på högsta nivå. Evamari Lewin
föreslog att ministern ska tillsätta en
utredning som analyserar möjligheterna
att förstärka länsveterinärorganisationen.
Förbundet vill på det sättet att samhället
tar ansvar för en rimlig arbetsmiljö för
sina länsveterinärer. 

STÖRSTA UPPDRAGSGIVAREN
Eskil Erlandsson lyssnade uppmärksamt
på de olika inläggen och framförde sin
uppskattning över att ha fått en så tydlig
information om läget. Samtidigt konsta-
terade han att den dåvarande regeringen
redan 1996 beslutat om ett årligt spar-
krav för bland annat länsstyrelserna på
två procent/år. Dessa besparingar har

satt sina spår i länsstyrelsernas arbetska-
pacitet. Dessutom är det socialdeparte-
mentet och inte landsbygdsdepartemen-
tet som har det övergripande ansvaret
för länsstyrelserna idag. 

Ministern konstaterade dock också
att hans departement är den största upp-
dragsgivaren till landets länsveterinärer,
och att han därför är angelägen om att
de kan utföra sina uppgifter. Han hade
inga direkta lösningar att ge under sit-
tande möte, men lovade att noga över-
väga veterinärförbundets önskemål om
en särskild utredning.

Förbundets representanter var nöjda
med beskedet och uppfattade en positiv
inställning hos Erlandsson och hans råd-
givare under uppvaktningen. Evamari
Lewin underströk däremot att veterinär-
förbundet inte kommer att släppa denna
angelägna fråga. Om ingen förbättring
sker i länsveterinärernas arbetsmiljö
måste förbundsstyrelsen fundera över
ytterligare åtgärder i ärendet.  ■

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2011 33

Eskil Erlandsson lyssnade uppmärksamt på de olika inläggen och framförde sin uppskatt-
ning över att ha fått en så tydlig information om läget.

Phlugan 2011
Lördagen den 12 november 

anord    nas den traditionella 
Phlugan-festen!

16:30 serveras fördrink utanför
Aulan i Undervisningshuset. 

Middagen serveras
på Ultunarestaurangen, efter för-
 drink och femte års kursens spex.

Klädsel: Smoking

Kostnad: Veterinärstudenter 550:–,
övriga 650:–

Betala in på BG 895-5981.
Sista anmälningsdatum

(dvs sista inbetalningsdatum) 
är 2 oktober, men först 

till kvarn gäller. 
Sent inkommen anmälan kan 

inte garanteras plats.

Var vänlig ange namn 
(+ namn före eventuellt namn -

byte), av gångs år på stutis, klass-
namn, samt middagsönskemål

såsom cider eller öl till förrätten,
ej svart soppa, vegan, vegetarian,

allergier eller liknande 
på inbetalningen.

Anmälningsfrågor:
rara0002@stud.slu.se

Övriga frågor: kv@vmf.se

Hjärtligt välkomna
önskar VMFs Klubbverk genom

Klubbmästare Oskar Maxon.
Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster som kortare
vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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Under 2011 startade SLU i sam -
arbete med Jordbruksverket ett
pilotprojekt där villkorad läkeme -
dels användning prövas i mjölkpro-
ducerande besättningar. Ett 40-tal
mjölkgårdar i landet samarbetar nu
med en veterinär för att utveckla
djurhållning och läkemedelsanvänd-
ning i besättningen, i enlighet med
de riktlinjer som projektgruppen i
ViLA MJÖLK har utarbetat. Pilotpro-
jektet kommer att pågå i ett år och
ska utvärderas sommaren 2012.

Pilotprojektet är ett resultat av ett rege -
ringsuppdrag att möjliggöra viss villkorad
läkemedelsanvändning i mjölkproduce-
rande besättningar. Syftet med uppdraget
är att förenkla och utveckla verksamheten
i de mjölkproducerande företagen. Ut -
vecklingen består i att den villkorade
läkemedelsanvändningen knyts samman
med ett systematiskt arbete för att för-
bättra djurhållning och djurhälsa i be -
sättningen i samarbete med en veterinär.

– Projektet ger en möjlighet för vete-
rinären att komma in i hela besättningen
och åtgärda de bakomliggande orsakerna
till sjukdom på ett sätt som inte är själv-
klart idag. I nuläget ser veterinären
många gånger bara de sjuka djuren i en
miljö där de inte hålls normalt, säger
Ingrid Eilertz, chef på Avdelningen för
djurskydd och hälsa på Jordbruksverket. 

– Genom att lösgöra pengar från vissa
akutbesök kan – och ska – lantbrukaren
lägga större resurser på planerade veteri-
närbesök. Det blir ett proaktivt arbete

som utnyttjar den veterinära kompeten-
sen bättre.

ÖKAD VETERINÄR NÄRVARO 
I BESÄTTNINGARNA
Enligt preliminära beräkningar i ett

tidigt skede av pilotprojektet kommer
lantbrukare med ViLA inte att ha lägre
veterinärkostnader än innan. Tendensen
är istället ökad veterinär tid i besättning-
arna. Den ekonomiska vinsten för lant-
brukaren bör komma i ett längre per-

Pilotprojekt ViLA MJÖLK

Villkorad läkemedelsanvändning
i mjölkbesättningar
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LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG, leg veterinär, projektledare

FIGUR 1. ViLA-projektet ger veterinären möjlighet att komma in i hela besättningen och
åtgärda bakomliggande orsaker till sjukdom på ett sätt som inte är självklart idag.
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spektiv, då det ökade förebyggande arbe-
tet får effekt med färre sjuka djur och
färre behandlingar som resultat. Den
ökade veterinära närvaron, stöttningen
av en oberoende veterinär (second opi-
nion-veterinär, SOV) och den utökade
kommunikationen med bland annat
länsstyrelsen ses som en garanti för att
djurskyddet inte eftersätts.

DJURÄGAREN SER SYMTOM, 
INTE DIAGNOSER
– Det är dessutom angeläget att komma
ihåg att lantbrukaren inte får behandla
vilka sjukdomsyttringar som helst,
berättar Ingrid Eilertz. Den villkorade
läkemedelsanvändningen är begränsad
till vissa symtombilder.  

De symtombilder som lantbrukaren
får inleda behandling av är sådana som
tyder på juverinflammation och klöv-
spaltsinflammation hos vuxna djur. Kal-
var får medicineras vid symtombilder
som tyder på lunginflammation, navel-
infektion, ledinflammation på en enstaka
led, nekrobacillos och diarré.  

Med symtombilder menas att djur -
ägaren bara får behandla om djuret visar
de symtom som besättningsveterinären
har bestämt. Lantbrukaren ska alltså inte
ställa diagnos, utan pricka av symtom. I
den obligatoriska utbildningen för per-
sonal som ska inleda behandling ingår
att tolka symtom. När lantbrukaren har
konstaterat en viss symtombild följer
han veterinärens anvisningar om vilken
åtgärd som ska sättas in. Veterinären är i
sin tur bunden av vissa begränsningar i

vilka läkemedel som får förskrivas för
villkorad läkemedelsanvändning.

– Det är NSAID, sintidspreparat,
oxytocin och en sorts antibiotika som får
förskrivas för villkorad läkemedelsan-
vändning, berättar Ingrid Eilertz. Bland
antibiotika är det, utöver sintidsprepara-
ten, bara bensylpenicillin som är tillåten.
Detta då bensylpenicillin inte driver
resistensen i någon stor omfattning, och
då det är förstahandspreparat vid de flesta
av de sjukdomar som är möjliga för 
lantbrukaren att behandla själv. Andra
preparat, som kan verka fördelaktiga för
lantbrukaren då de har kortare karens-
tid, är inte tillåtna för villkorad läke -

medelsanvändning på grund av att de
påverkar resistensen i mycket större
omfattning.

– Resistensfrågan är en av de viktigaste
folkhälsofrågorna vi har i dagsläget, och
något vi tar mycket allvarligt på.

HUR HANTERAS ANTIBIOTIKA -
RESISTENSFRÅGAN I ViLA?  
Den viktigaste faktorn i kampen mot
antibiotikaresistens är att förhindra att
sjukdom uppstår. I ViLA har man därför
prioriterat att lägga veterinärens tid vid
förebyggande arbete. I det ligger att
arbeta för att djurhållningen i djurets
alla livsstadier är så bra att djuret har alla
förutsättningar för att hantera smittäm-
nen på ett bra sätt och att smittspridning
minimeras. Givetvis ska veterinären fort-
farande ha insyn i och kontroll över
behandlingarna, men på ett mer övergri-
pande plan.

UTÖKAD KONTROLL AV ANTIBIO-
TIKAANVÄNDNING
En annan mycket viktig faktor för att
motverka antibiotikaresistens är att inte
använda antibiotika när det inte är nöd-
vändigt. För att se till att det inte sker
måste det finnas tydliga och klara rikt-
linjer för när antibiotika får användas
och det är mycket viktigt att behand-
lingarna följs upp av veterinären. En 
viktig mätpunkt i piloten är just anti -
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FIGUR 2. Lantbrukaren ska inte ställa diagnos utan pricka av symtom.
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biotikaförbrukningen, och där finns ett
bättre system för övervakning av läke-
medelsförbrukningen än innan. 

I Danmark såg man en ökning i anti-
biotikaanvändningen direkt efter att
motsvarigheten till villkorad läkemedels -
användning infördes. Därefter sjönk
användningen till samma nivå som
innan. 

– Det är väldigt dyrt att behandla i
onödan, behandlingar och kasserad
mjölk är en stor kostnad, menar Ingrid
Eilertz. I mjölkbesättningar bör läke -
medelsförbrukningen därför till viss del
vara självreglerande, men när det inte
fungerar ska det finnas andra mekanis-
mer som bromsar. Vi kan inte acceptera
att antibiotika används när det inte krävs.

En viktig del av projektet är att skapa
redskap för veterinär och tillsynsmyn-
dighet att sätta ner foten när lantbruka-
ren inte följer anvisningarna.

– Vi vill ha ett system som först och
främst bygger på samverkan, men det
ska finnas regler och objektiva värden
som stöd när veterinären behöver det.

MÅLET ÄR ETT KONSTRUKTIVT
SAMARBETE
Vid det inledande veterinärbesöket kon-
trolleras och åtgärdas rutiner, persona-
lens förutsättningar och utbildning ses
över och man går igenom hur systemet
ska fungera. Efter det ska en större
genomgång av hela besättningen göras,
bland annat med utgångspunkt i en
djurskyddsdeklaration. I djurskyddsde-
klarationen finns ett antal kontrollpunk-
ter, t ex ska renhet, utrymme, betestill-
gång och djurens rörelser kontrolleras.
Flera av de utvalda gårdarna har haft
anmärkningar vid det inledande besö-
ket. En förutsättning för att få vara med

är att man utformar en realistisk åtgärds -
plan med en tid angiven för åtgärdan-
det, vilket samtliga har gjort. 

Det inledande besöket följs upp av
basbesök av den ordinarie besättnings -
veterinären. Basbesöken ska fokusera på
djurindivider och veterinären tittar på
de behandlade djuren och på riskdjuren.
De intervall basbesöken ska göras med
styrs dels av besättningens storlek, dels
av vissa nyckeltal som har visats ha sam-
band med djurvälfärden i besättningen.

Var sjätte vecka är det utvidgade
besök på alla gårdar och då tittar veteri-
nären på hela besättningen, gör en djur-
skyddsdeklaration och följer upp åtgärds -
planer. 

Målsättningen är att projektet leder till
ett bättre förebyggande arbete på mjölk -
gårdarna och att veterinärens kom petens

utnyttjas bättre. Veterinärens inflytande
över hur samtliga djur i besättningen
sköts ska bli större, djurhållningen ska
bli bättre och som en följd av detta ska
behovet av läkemedel minska. Såväl
lantbrukare som veterinär ska känna att
de har ett värdefullt och konstruktivt
samarbete som ger mervärde. Hur väl
systemet lyckas uppnå detta kommer att
visa sig i utvärderingen av pilotprojektet.

Mer information hittas på www.jord-
bruksverket.se, se under Djur, Nötkrea-
tur, Villkorad läkemedelsanvändning –
pilotprojekt.

*LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG, leg vete-
rinär, projektledare ViLA MJÖLK, Avdel ningen
för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket, 
551 82 Jönköping.
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FIGUR 3. En viktig del av projektet är att skapa redskap för veterinär och tillsynsmyndighet
att sätta ner foten när lantbrukaren inte följer anvisningarna.
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Minst fusk på SLU

❘❙❚ Det fuskas bland Sveriges studenter.
Men minst fuskas det på SLU. Det visar nya
siffror från Högskoleverket som samman-
ställer statistiken på regeringens uppdrag. 

I fjol blev totalt 750 studenter i landet
föremål för disciplinära åtgärder på grund
av fusk. Flest fall hade Mälardalens hög -
skola, minst SLU och Göteborgs univer -
sitet.

Prorektor Lena Andersson–Eklund, SLU,
kommenterar siffrorna från Högskole-
verket så här: 

– Glädjande, även om varje fall av fusk
är ett för mycket. Två förklaringar är att 

vi har relativt små studentgrupper, men
också att vi jobbar mycket för att före -
bygga fusk. Vi har en policy för hantering
av fusk och plagiering och arbetar mycket
med information och utbildning av stu-
denter och lärare. Dessutom används
Urkund, ett system för att avslöja plagiat.

Källa: Pressmeddelande från SLU den 
17 augusti. ■

❘ ❙❚   noterat
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Lovorden haglade under invigningen
av Uppsalas nya slakteri i Lövsta.
Slakteriet är ett kommersiellt sam-
verkansprojekt mellan SLU och de
etablerade producenterna Faringe
Kött & Slakt och Andersson & Till-
man. Landshövding Peter Egardt
berömde universitetet för att man
vågat sig på ett unikt samarbete
med näringslivet.

Tisdagen den 23 augusti invigdes slakte-
riet i Lövsta forskningscentrum för lant-
brukets djur, fem kilometer öster om
Uppsala. Invigningslokalen var fylld
med 125 stolar, men de räckte inte till
för alla besökare denna festliga dag.

Platschef Maria Lundesjö Ahnström,
disputerad i köttvetenskap vid SLU, age-
rade moderator och inledde med att säga
att hon var ”stolt över sitt eget slakteri”.
Rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU, häl-
sade alla välkomna och tog först ordet
”jätteroligt” i sin mun och menade att
Lövsta Kött är en ”viktig komponent
och komplement” till SLUs nationella
satsningar inom husdjursvetenskap och
veterinärmedicin, och inte minst för
ambitionen att kunna erbjuda veterinär-
studenterna den allra bästa utbildningen.

Hon fortsatte med anläggningens
stora betydelse också för forskningen
inom t ex köttvetenskap, djurvälfärd och
etiska frågor och med bäring på livsme-
delsområdet i stort. Att SLU nu också
har ett femårigt forsknings- och utveck-

lingsprogram, SLUMat, som tvärveten-
skapligt tar upp mat, hälsa och miljö 
ligger rätt i tiden. Lisa Sennerby Forsse
hoppades att Lövstaslakteriet kan komma
att bli en angelägenhet även för EU
genom det livsmedelskonsortium som
planeras inom unionen och där SLU
medverkar tillsammans med forskare i
flera andra länder.

KORTA DJURTRANSPORTER
VD för Lövsta Kött, Ulf Tillman, som
även driver charkföretaget Andersson &
Tillman i Uppsala, berättade att slakte -
riet startar med 20 anställda men att han
räknar med 30 personer vid full drift.
Han gladde sig åt korta djurtransporter
från djurgårdar till Lövsta, som mest sex
mil för grisar och tolv mil för nötdjur.

Samarbete ger SLU eget slakteri
MIKAEL PROPST, redaktör*

Lisa Sennerby Forsse menade att Lövsta Kött är en ”viktig komponent och komplement”
till SLUs nationella satsningar inom husdjursvetenskap och veterinärmedicin.
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SLU är nu genom sin närhet till ett slak-
teri i full skala ett unikt universitet, sade
Kerstin Svennersten Sjaunja.
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Han pekade ut de nya möjligheter med
andra mörningstekniker och stycknings-
detaljer som finns i och med platsche-
fens stora kompetens på området.

Grisbonden Christer Hylander menade
att man pratat om ett nytt slakteri under
25–30 år och det här var ett ”mycket
välkommet initiativ. Vi är jätteglada från
lantbrukarhåll. Äntligen!”

BORDE VARA INHEMSK 
PRODUKTION
Dekanus Kerstin Svennersten Sjaunja,
fakulteten för veterinärmedicin och hus-
djursvetenskap, påpekade att Sveriges
självförsörjning av nötkött minskat till
50 procent och av griskött till 70 pro-
cent, samtidigt som importen ökar:

– Kött för konsumtion borde komma
från inhemsk produktion. Vi har höga
krav på djurhållning i Sverige, vilket är
bra. Samtidigt medför vårt kyliga klimat,
våra miljökrav och arbetskrafts kostnader

att vi i vissa fall får högre produktions-
kostnader jämfört med de länder vi
importerar livsmedel från.

Kerstin Svennersten Sjaunja antog att
SLU nu genom sin närhet till ett slakteri
i full skala är ett unikt universitet. Att
det är betydelsefullt visas t ex av att
undervisningen behöver 600 slaktorgan
årligen. Hon räknade med att Lövsta
skulle attrahera forskare både nationellt
och internationellt. En nyhet är att Jord-
bruksverket bett SLU att utarbeta ett
utbildningssystem för slakteripersonal på
temat djurhantering och djurskydd, och
då kan Lövsta tjäna som ett föredöme.

”STÖRSTA LANTBRUKSHÄNDELSEN
PÅ LÅNG TID”
Matentreprenören Kaija Carlsson menade
att Lövstaslakteriet är den största enskilda
lantbrukshändelsen på lång tid i Upp-
land. Hon påpekade, av egen erfarenhet,
att en ”fin köttdisk är mathandlarens

stolthet”. Hon framhöll att känslan av
att köttet är från Lövsta gör det godare,
och att anläggningen ”gör livet godare i
Uppsala”. Professor Kjell Aleklett, Upp-
sala universitet, påminde om att 25 pro-
cent av all fossil energi som förbrukas
går åt till mat på bordet. Han sa att
”Lövsta Kött försöker återskapa hushålls -
grisen” genom korta transportsträckor.

Så var det dags för landshövding Peter
Egardt att inviga anläggningen. Det
gjorde han genom att med slaktkniv
skära av det blågula bandet. Han kallade
evenemanget för en unik händelse och
sade att han invigde med stor glädje.
Landshövdingen berömde också SLU
för att våga sig på ett samarbete med
näringslivet.

*MIKAEL PROPST, redaktör, Kommunikations -
avdelningen SLU, Box 7077, 750 07 Uppsala.

Landshövding Peter Egardt invigde anläggningen genom att med slaktkniv skära av det blågula bandet.
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Djurens påverkan på miljö och klimat

diskuteras alltmer i samhällsdebat-

ten. SVA har därför satt samman

ett policydokument för hållbar djur-

hållning, där man funderar över

vilka egenskaper en sådan djurupp-

födning bör ha. Svensk djurhållning

behöver enligt SVA gå mot mer av

hållbarhetstänkande.

Hållandet av djur och kanske speciellt
djur för animalieproduktion har under
senare år utsatts för kritisk granskning,
inte minst från miljö- och klimatsyn-
punkt. Djurens klimatpåverkan har an -
setts vara så stor att begränsningar och
anpassningar blir nödvändiga. Samtidigt
ökar efterfrågan på högvärdiga animala
livsmedel globalt, främst i tillväxtländer
som Kina, Indien m fl.

Svensk animalieproduktion har under

flera år legat stilla eller minskat i volym
medan importen stadigt ökat. Sverige
har goda förutsättningar för en hållbar
och miljömässigt acceptabel djurhåll-
ning. Att importera animalieprodukter
kan innebära att vi ”exporterar” de
miljö- och klimatrelaterade problemen
till producentländerna.

Sett i ett lite längre tidsperspektiv är
jag övertygad om att svensk djurhållning
behöver gå mot mer av hållbarhetstän-

SVA-policy om hållbar djurhållning

S V A  1 0 0  Å R
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ANDERS ENGVALL, leg veterinär, VMD, professor, generaldirektör*

Sverige har goda förutsättningar för en hållbar och miljömässigt acceptabel djurhållning.
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kande. På SVA har vi funderat en hel del
över vad en hållbar svensk djurhållning
ledande till en god och effektiv produk-
tion kan innebära. Vi har tagit fram ett
internt policydokument som återges i
följande stycken. Jag tycker det är väl
värt att delas med en större läsekrets.
Det vore också intressant att få synpunk -
ter på dokumentet från SVTs läsare.

POLICYDOKUMENT HÅLLBAR 
DJURHÅLLNING
Den svenska regeringen har satt upp
omfattande mål för klimat och miljö,
ekologisk produktion och konsumtion.
Uttrycket ”Bruka utan att förbruka”
används av Landsbygdsdepartementet
för att beskriva den svenska visionen.
Detta ansluter till Brundtlandskommis-
sionens definition ”Hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra förut-
sättningarna för kommande generatio-
ner att tillfredsställa sina behov”.

Djurhållning påverkar praktiskt taget
alla aspekter av vår miljö: klimat, vatten,
luft, jord och biologisk mångfald. Olika
slags djurhållning påverkar miljön på
olika sätt och djurhållningen i Sverige är
inte isolerad från resten av världen. I
uppmärksammade rapporter från FAO

2006 och 2009 beskrivs effekterna av att
hålla boskap som ett stort och växande
miljöproblem, men möjligheter att redu-
cera de negativa effekterna presenteras
och diskuteras också. Därtill finns ett
rättviseperspektiv som gör det ohållbart

att den rika världen förbrukar den fattiga
världens resurser.

Trend mot intensiv djurhållning 
Utöver målen för en hållbar utveckling i
Sverige har den svenska regeringen initie-
rat en politik för global utveckling som
syftar till en rättvis och hållbar utveck-
ling med fattigdomsbekämpning som
ett grundläggande mål. På lång sikt är en
hållbar djurhållning i Sverige såväl som i
övriga världen en förutsättning för att nå
det målet.

Att hålla djur är fundamentalt för
människors överlevnad. Djuren ger oss
mat, gödsel, dragkraft, skydd, värme,
ull, hudar, sysselsättning, sällskap och
glädje. Djuren ger oss därtill öppna
landskap och biologisk mångfald och
djurhållning är också starkt knuten till
människors historia och kultur. I de flesta
utvecklingsländer är djurens betydelse
mycket tydlig, medan i västvärlden dju-
ren inte är lika synliga. Deras betydelse
för vårt dagliga uppehälle kan dock
knappast överskattas.

I världen idag finns flera trender som
påverkar djurhållningen. Det finns en
stark trend mot intensiv och industria -
liserad produktion. Denna produktion
baseras på stora djurbesättningar med

➤
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I de flesta utvecklingsländer är djurens betydelse mycket tydlig, medan i västvärlden är
djuren inte lika synliga.
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Nyinsatta kurser hösten 2011

Ögonsjukdomar grund *

25 - 26 nov, Strömsholm, Anmälan senast 2011-10-30

Artroskopi *

1 - 2 dec, Halmstad, Anmälan senast 2011-10-24

* SJV specialistgodkänd kurs

Mer information och anmälan på www.vetabolaget.se
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ett fåtal specialiserade, högproducerande
raser, inköpt foder och omfattande
trans porter. Trenden drivs av en ökande
global konkurrens och efterfrågan på
billigt animaliskt protein. Andra trender
har andra värden i fokus såsom förädling
av produkter, lokal mat, direkt kontakt
mellan producent och konsument, be -
varande av traditionella husdjursraser,
biologisk mångfald etc. En del av dessa
värden ingår i den svenska regeringens
vision ”Sverige – det nya matlandet”.

Foderproduktion belastar klimat 
och miljö
Historiskt sett är det bara en kort tids -
period som tamdjur har utfodrats med
annat än lokalt odlat foder och restpro-
dukter från människans mat. Idag utgör
produktionen av foder en stor del av
djurens påverkan och belastning på 
klimat och miljö. Handelsgödsel och
kemiska bekämpningsmedel mot ogräs
och skadegörare ingår i denna belast-
ning. I en växtodling med låg eller ingen
användning av handelsgödsel utgör
odling av vall och användningen av 
gödsel från lantbrukets djur viktiga
delar. 

Sverige har bra förutsättningar för att
producera grovfoder (vall), men även
typiska proteinfoder kan odlas i Sverige.
I ekologiskt jordbruk produceras exem-
pelvis huvuddelen av fodret hemma på
gården. En foder- och matproduktion
som baseras på import kan vara billigare,
men är samtidigt sårbar då tillgången på
råvaror kan hotas av naturkatastrofer,
prisförändringar, ändrat världsläge, poli-
tiska beslut etc, som är svåra att påverka
från Sverige. Dagens foder- och matpro-
duktion är t ex kraftigt beroende av 
billig fossil energi och fosfor, två insats -
varor som enligt de flesta bedömare
inom en snar framtid inte kommer att
vara lika tillgängliga. Utöver den påver-
kan åtaganden mot klimatförändringarna
kommer att ha, leder den begränsade
tillgången på olja och fosfor till ett ökat
behov av resurshushållning och nya
energilösningar.

Avelsmålen kan behöva ändras
Historiskt sett är det också under en
kort tidsperiod som lantbruksdjur har
avlats för enhetlighet och hög produk-

tion i intensiva produktionssystem.
Tidi gare byggde djurhållningen på raser
som hade en betydligt lägre produktion,
men som var anpassade till de lokala
förutsättningarna. Avelsutvecklingen för
fjäderfä, grisar och nötkreatur har inne-
burit en kraftig ökning av avkastningen
per djurenhet, och samtidigt har i
många länder mångfalden av raser näs-
tan försvunnit. 

Nya krav på hållbarhet, foderomvand -
lingsförmåga, sjukdomsresistens, klimat -
hänsyn och djurvälfärd kan komma att
innebära viss omställning av produktio-
nen av animaliska livsmedel. I dessa
sammanhang kan en del ”moderna”
djur raser ha nackdelar. Många raser som
kan vara användbara i en förändrad
miljö, har förlorats eller är hotade. 

I en hållbar djurhållning måste djuren
vara väl anpassade till sin miljö och den
uppgift de har i människans tjänst.
Denna uppgift kan ytterligare breddas
eller komma att förändras över tid. En
mångfald av djur, djurhållare och djur-
hållningssystem utgör en bra beredskap
för att kunna möta sådana förändringar
och bidrar därmed till en hållbarare
djurhållning på ett samhälleligt plan.

Den biologiska mångfalden i världens
flora och fauna försvinner i snabb takt
och detta anses vara ett av de mest akuta

globala miljöproblemen. I Sverige är
betesmark en förutsättning för många av
våra växter, insekter och fåglar, vars antal
i många fall kraftigt har minskat under
senare decennier.

Livstidsproduktionen beroende av
djurens hälsa
Produktion av mjölk, kött och ägg är
oftast beroende av en marknad och eko-
nomisk lönsamhet. Inom en hållbar
djurhållning är det emellertid viktigt att
bedöma djurs produktion och lönsam-
het utifrån hur mycket de konsumerar,
påverkar och producerar under hela sin
livstid istället för att bara mäta deras
maximala produktion. Deras lokala
såväl som globala miljöpåverkan bör
också vägas in i detta och relateras till de
positiva värden som djurhållningen ger. 

Livstidsproduktionen är beroende av
djurens hälsa. Både friska och sjuka djur
konsumerar foder och påverkar klimat
och miljö, men de negativa miljöeffek-
terna är avsevärt mycket mindre för 
friska djur. God djurhälsa innebär också
betydligt mindre kostnad och arbetsin-
sats för djurhållaren, räknat per enhet av
det som produceras. Friska djur behöver
inte antibiotika, och deras förbrukning
av antiparasitära och andra medicinska
eller kemiska preparat kan minimeras.

S V A  1 0 0  Å R
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I Sverige är betesmark en förutsättning för många av våra växter, insekter och fåglar, vars
antal har minskat under senare decennier. 
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Djurhållningssystem som bidrar till en
selektion av skadliga mikrober (exempel-
vis med resistens mot antibiotika) eller
system som innebär en ökad risk för
omfattande spridning av mikrober som
kan utgöra ett hot mot djur och/eller
människors hälsa på kort eller lång sikt
är inte att betrakta som hållbara.

Tamdjurens sociala funktion
Alla tamdjur har en viktig social funk-
tion i vårt samhälle. Den funktionen
kan variera beroende på om det är lant-
bruksdjur eller hobbydjur, men förutom
att ge oss mat och upplevelser skapar
djuren arbetstillfällen både i staden och
på landsbygden. Gårdar med djur kan
bidra till ett mångfunktionellt lantbruk
och till landsbygdsutveckling i hela 
Sverige. Samtidigt är djuren en viktig
resurs i ett miljövänligt jordbruk med ett 
fungerande kretslopp av näringsämnen.
Kontakt mellan konsumenter och pro-
ducenter av animaliska livsmedel kan

dessutom bidra till att öka förståelsen för
djur och biologi. Betydelsen av detta bör
inte underskattas i strävan efter att få ett
långsiktigt hållbarare samhälle. 

Utöver kunskaper ger kontakt med
lantbruksdjur även ökad livskvalitet åt
människor. För att tamdjur ska må bra
och ha ett gott liv finns djurskyddslagen,
som anger en miniminivå för kraven på
djurhållning. Utifrån etiska aspekter
ställs ibland högre krav. Dålig djurhåll-
ning skadar konsumenternas förtroende
för animaliska livsmedels produktion
och kvalitet. Detta innebär ökad påfrest-
ning på branschens lönsamhet. En hållbar
djurhållning är därför nära förknippad
med hög djurvälfärd.

Sammanfattning
Utifrån denna policytext kan en hållbar
hållning av våra svenska tamdjur sam-
manfattas i följande punkter:
• Djuren är friska och har en god livs-

tidsproduktion.

• Djuren är anpassade för sin uppgift 
och fyller sin funktion väl.

• Djuren äter foder som har produce-
rats hållbart.

• Djurhållningen gynnar biologisk 
mångfald.

• Djurhållningens avfall tas tillvara och
ingår i kretslopp.

• Djurhållningen bidrar till en positiv 
samhällsutveckling lokalt och globalt.

• Djurhållningen är geografiskt väl 
spridd och placerad på lämplig plats.

• Djurhållningen utgör inte ett hot 
mot människors hälsa på kort eller 
lång sikt.

• Djurhållningens sårbarhet vid sam-
hällsförändringar är liten.

• Djurhållningen har en hög djurväl-
färd.

*ANDERS ENGVALL, leg veterinär, VMD, 
professor, generaldirektör, Statens Veterinär -
medicinska Anstalt, 751 89 Uppsala.

➤
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BIDRAG TILL 

VETENSKAPLIG UNDERVISNING 

ELLER FORSKNING OM SJUKDOM 

HOS HUNDAR 

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse har till ändamål att 

            främja vetenskaplig undervisning eller forskning om sjukdomar hos hundar. 

      Medel delas ej ut till löner, ej heller till forskning som innebär användning av försöksdjur. 

              Stiftelsens styrelse sammanträder under Januari 2011 för fördelning av bidrag. 

 

Ansökan om bidrag skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 december 2011. 

Ansökningsformulär erhålls från Stiftelsens hemsida www.forsbergsstiftelse.se 

 

Ansökan ställs till: 

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse 

c/o ordförande Astrid Hoppe 

Morby Åttondelen 614 

755 98 Uppsala 

Telefon: 018-384334, E-post: hoppe50@hotmail.com 

2
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Göran Arrius, ordförande i Jusek,
valdes enhälligt till Saco-ordförande
av Sacos extra kongress den 29
augusti. Den nyvalde ordföranden
har en bakgrund både inom för -
svaret och ekonomisektorn, men
har i grunden ett intresse för och
engagemang i andra människor.

En sjöofficer som sadlade om till bank-
och försäkringsvärlden och de senaste
nio åren dessutom suttit som arbetsta-
gar  representant i styrelsen för en av de
svenska storbankerna. Det är ett sätt att
beskriva Göran Arrius, som nu tar över
ordförandeskapet i Saco, akademikernas
fackliga centralorganisation.

Ser man till de fackliga meriterna är
karriärvägen mera spikrak. Från några år
som måttligt aktiv i Officersförbundet
under tiden i Marinen på 1980-talet till
ett allt djupare fackligt engagemang i
Jusek. Ett Jusek som 2007 valde honom
till förbundets ordförande.

ÖVERRASKANDE ORDFÖRANDE-
ROLL
– Det var nästan en chock då när jag
blev tillfrågad. En plats i styrelsen hade
jag nog på känn att det skulle kunna bli,
men ordförande ...

Den här gången är överraskningsmo-
mentet redan avklarat och meriterna för
ordförandejobbet i Saco uppenbara. 

Men att det fackliga så skulle ta över
karriären har förvånat honom själv. Att
det ändå blev så handlar nog i grunden
om empati, menar han, förmågan och
viljan att engagera sig i andra männi-
skor.

– Det händer faktiskt att man som
fackligt aktiv kan göra skillnad i männi-

skors liv, åtminstone yrkeslivet, och det
är väldigt stimulerande. Jag tror att man
måste känna den empatin för att gilla att
jobba fackligt.

MER ÖVERGRIPANDE ROLL
Nu blir det annorlunda och medlems-
kontakten en annan. Som ordförande i
en facklig centralorganisation företräder
man medlemsförbundens samlade in -
tressen. 

Det har inte varit någon enkel väg att
vandra för de fackliga centralorganisa-
tionerna sedan man tappade det mesta
av sina löneförhandlande funktioner.
Att Saco kommit ut i särklass bäst är hel-
ler ingen hemlighet. När LO tappar och
TCO stagnerar fortsätter Saco-förbun-
den att växa år efter år efter år.

– Visst har vi haft draghjälp av den
utbyggda högskolan. Men en avgörande
faktor är också den goda samverkan som
finns mellan förbunden. Detta och att vi
är både yrkes-/utbildnings- och fackliga
organisationer grundlägger vår styrka.
Och jag är övertygad om att Saco kom-
mer att ha en viktig roll även i fram -
tiden.

VILL VERKA FÖR ÖKAD LÖNE-
SPRIDNING
Till de viktiga frågorna för en facklig
organisation hör självklart lönerna.

– En av mina absolut viktigaste upp-
gifter som Sacoordförande blir att verka
för ökad lönespridning och rörlighet på
arbetsmarknaden, säger Göran Arrius. 

Och det handlar inte bara om att

Ny Saco-ordförande

En sjöofficer och banktjänsteman
GÖRAN STEN, redaktör*

FIGUR 1. Göran Arrius flankerad av de två nyvalda ledamöterna i Saco-styrelsen: till vänster
Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund och till höger Henrietta Huzell, vice ord-
förande i Sveriges Universitetslärarförbund.
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➤ värna de egna medlemmarnas intressen
utan hela Sveriges framtid, menar han.
Lönerörelserna kompenserar för infla-
tionen, inte så mycket mer. För många
akademiker planar lönekurvan dessutom
snabbt ut till något som ligger farligt
nära ett rakt streck. Många slutar arbets-
livet med bara några hundralappar mer i
reallön än när de började. Den utveck-
ling mot individuell lönesättning som
Saco i hög grad varit med och drivit på
kan göra skillnad.

– Men då måste arbetsgivarna bli
bättre på att belöna bra arbetsinsatser.
Handlar det om att lyfta upp någon till
chefsjobb, med allt vad det innebär av
ökade krav och ansvar, räcker det kanske
inte med 2 000–3 000 kronor mer i
månaden efter skatt.

ANDRA HJÄRTEFRÅGOR
En annan viktig grupp som borde beta-
las bättre är de som vågar byta jobb.
Tack vare dem kan idéer och erfaren -
heter sprida sig till nya arbetsplatser och
hela arbetslivet. Förr fick de ofta heta
hoppjerkor och det var inget beröm.
Idag är den livslånga anställningen borta
som ideal. 

Men det kostar på att byta jobb, det
är inte heller självklart att varje byte blir

lyckat. För den risken och för de nya
idéerna borde arbetsgivarna inom både

näringsliv och förvaltning betala mer,
menar Göran Arrius.

Andra tunga akademikerfrågor som
ligger honom varmt om hjärtat handlar
om forskning och bildning/utbildning 
– från grundskolan till forskningspoliti-
ken. Vidare vill Arrius rätta till orättvisa
skatter – främst höga marginalskatter
som slår hårdast mot dem som investe-
rat i utbildning och därmed har ett kor-
tare yrkesliv med högre lön. Att kunna
utvecklas och förkovra sig under hela
arbetslivet är en annan viktig fråga för
honom – förslag som nämnts i debatten
är kompetenskonton och permanenta
kunskapslyft. Slutligen tycker han att
det är ett oerhört slöseri när invandrade
akademikers kompetens inte tas tillvara
enbart för att den är invandrad. Här
måste alla klutar sättas till för att de
snabbt ska kunna komma tillbaka till
sitt yrke efter flytten till Sverige, fram-
håller Göran Arrius.

*GÖRAN STEN, redaktör, Saco, Lilla Nygatan 14,
103 15 Stockholm.

FIGUR 2. – En av mina absolut viktigaste uppgifter som Saco-ordförande blir att verka för
ökad lönespridning och rörlighet på arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.
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Måndagen den 7 november börjar Apotekarsocietetens motsvarighet till
Veterinärkongressen, Läkemedelsdagarna. För fullständigt program se
www.lakemedelskongressen.se. 

Samarbeten mellan Apotekarsocietetens sektion Läkemedel för djur och
SVS har i år lett fram till ett program som följer den övergripande titeln på
hela kongressen, Morgondagens läkemedelsanvändning. 

Sektionens program handlar om Vad är framtidens läkemedel till djur
och tar upp både antibiotikaförskrivning, eventuella nya smittors inverkan
på läkemedelsförskrivningen, alternativa och nya behandlingsformer mot
diabetes, övervikt med mera. Reflektioner från försäkringsbolag och läke-
medelsindustrin och en avslutande paneldebatt blir det också. Bland
föreläsarna finns SVS nya generalsekreterare Lisa Hernblad. Programmet
börjar klockan 11:00 måndagen den 7 november och kongressen hålls i
år på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Christina Arosenius
generalsekreterare, SVS

Läkemedelsdagarna 7 november i Älvsjö 

Vad är framtidens läkemedel till djur
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Rasehorns stipendiestiftelse för katter
startades 1998, för att stödja bland
annat forskning kring kattens hälsa.
Stiftelsen får sina medel genom för-
säljning av en väggkalender, och
veterinärkåren kan stödja stiftelsen
genom att sälja kalendern till djur -
ägare.

I slutet av 1998 inrättades Rasehorns
stipendiestiftelse för katter, med syfte att
främja forskning kring kattens hälsa och
dess roll i samhället. Initiativtagare är
djurfotografen Eivor Rasehorn, som har
ett särskilt intresse och engagemang för
katt. Eivor Rasehorn har sedan 1997
givit ut en väggkalender med motiv på
brandmän och katter i olika situationer. 

För 2011 tillverkades ingen kalender
då det tidigare förlaget drog sig ur sam -
arbetet, men 2012 återuppstår kalen-
dern. Rasehorns stipendiestiftelse har
tillsammans med kattveterinärsällskapet
Jamaren beslutat att ge ut den i egen regi
och med ekonomisk hjälp från Agria.

TIO KRONOR TILL VÄLGÖRENHET
Liksom tidigare år går fem kronor från
varje såld kalender oavkortat till stipen-

diestiftelsen. Fonden förvaltas av Sveri-
ges Veterinärförbund, och en betydande
del av utdelningen är tänkt att främja

Katt- och brandmannakalendern
ger stöd till kattforskning
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Katt- och brandmannakalendern kommer ut 
igen 2012 och tio kronor från varje såld kalender går till välgörenhet. 
Den kan beställas till ett subventionerat pris för försäljning på veterinärkliniker.

Fågelinfluensa i Asien

❘❙❚ De senaste åren har antalet fall av
fågelinfluensa, H5N1, sjunkit för varje år –
men nu ses åter en ökning. Detta medde-
lade Marianne Elvander, statsepizootolog
vid SVA, på myndighetens hemsida den
31 augusti. Ökningen finns i de länder i

Asien där H5N1 är etablerad men också
närliggande länder, som tidigare varit fria
från smitta, har drabbats. Därför manar
FAO (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) nu till förhöjd
beredskap. 

Det finns en oro att en mutation av
H5N1 har skett och att detta ska leda till
att det vaccin som nu används för att 
förhindra utbrott inte längre ger skydd.
Länder där H5N1 är fast etablerad är

Bangladesh, Kina, Egypten, Indonesien,
Indien och Vietnam. Det är främst dessa
länder som kommer att vara i riskzon för
nya utbrott. Sedan 2006 har antalet fall
av H5N1 hos både vilda fåglar och tam-
fåglar stadigt minskat i Europa. Under
2010 skedde en nyintroduktion av H5N1 
i Rumänien vilket ledde till ett utbrott
bland tamfåglar, och i Bulgarien påvisades
en smittad rovfågel. Enligt FAO bör även
dessa länder ha förhöjd beredskap.  ■

❘ ❙❚   noterat

➤
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veterinärmedicinska ändamål. Medel
som delas ut från stiftelsen stödjer såväl
kliniskt inriktade forskningsprojekt inom
kattmedicinen som djurhem för katter.

Fem kronor/kalender går också till
Drottning Silvias Jubileumsfond för
forskning om barn och handikapp.
Under åren har flera hundra tusen kro-
nor kunnat delas ut till denna angelägna
forskningsfond med hjälp av kalendern.

FÖRDELAKTIGT FÖR VETERINÄRER
Nu gäller det att så många kalendrar
som möjligt säljs inför 2012, för att
utdelningen ska kunna hållas kvar på
tidigare nivå. Landets veterinärkår er bjuds
därför att köpa kalendrar i partier om
minst tolv till priset 59 kronor styck 
plus porto, för försäljning till djurägare.
Kalendern är välkänd och efterfrågad av
många kattägare, och all vinst vid för-
säljningen tillfaller den säljande mottag-

ningen. Det rekommenderade försälj-
ningspriset är ca 100 kronor per kalen-
der. Det gäller dock att vara snabb med
beställningen, upplagan är begränsad.

Kalendern kommer i år att saluföras
via tidningen Kattliv, förutom försälj-
ningen från veterinärkliniker.

BESTÄLLNING
Priset 59 kronor per kalender plus porto
gäller endast vid beställning av minst
tolv kalendrar. Vill man beställa fler måste
antalet vara jämnt delbart med tolv.
Detta är ett specialpris för landets veteri-
närkår, varför det vid beställningen ska
framgå att köparen är en veterinär.
Beställningen görs till Sve riges Veterinär -
förbunds kansli, telefon: 08-545 558 20
eller e-post: office@svf.se. Glöm inte att
ange antal kalendrar (jämt delbart med
tolv) vid beställningen, liksom att stycke-
priset ska gälla enligt avtal för veterinär -

kåren. Vid beställning ska man också
upp ge namn, gatuadress (inte box-
adress), och telefonnummer. 

Genom att utnyttja detta fördelaktiga
erbjudande kan den praktiserande vete-
rinären stödja både forskningen kring
kattens sjukdomar, forskning om barn
och handikapp och verksamheten vid
den egna kliniken. ■

BESTÄLLNING FÖR VETERINÄRER

Paketbeställning med tolv kalend-
rar/paket görs till Sveriges Veteri -
närförbund, telefon: 08-545 558 20
eller e-post: office@svf.se. Priset är
då 59 kronor per kalender plus porto.

Vid beställningen ska antal
kalendrar anges (jämt delbart med
tolv), liksom namn, utdelnings adress
och telefonnummer.

➤

N O R D VA C C

ATC VET-KOD QI02AB. RECEPTBELAGT.
 GODKÄND SPC 11/02/09.

HIPRA

Tillverkare: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 
135 - 17170 Amer (Girona) Spain. E-mail: hipra@hipra.com - www.hipra.com

 Vaccinskydd mot 
 mastit: 
 S. AUREUS  
 KNS 
 KOLIFORMER
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Vad gör dom i förbundet hela dagarna?

Kom och träffa dina förtroendevalda 
och diskutera atktuella frågor inom förbundet 

under Veterinärkongressen den 10–11 november.

Vår monter finns på entréplanet
(andra montern till höger om ingången).

Kursavgifter
Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt nedan. OBS: Medlemmar i veterinär förbundet får rabatt!

Anmälan och betalning
Anmälan och betalning sker via förbundets hemsida, www.svf.se. 

Ni som inte har tillgång till internet kan anmäla er genom att betala in avgiften till 
veterinärförbundets plusgiro 8380-8 eller bankgiro 530-5222. Glöm inte uppge 
ditt namn på inbetalningskortet.

Frågor besvaras av Marianne Lundquist, marianne.lundquist@svf.se eller 08-545 558 27.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 5 700 kr (inkl moms)
En dag 3 700 kr (inkl moms)
Get together-party 300 kr (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna i minst 6 mån
Hela kongressen 2 850 kr (inkl moms)
En dag 1 850 kr (inkl moms)

Veterinärstudenter
Hela kongressen Gratis
Get together-party 125 kr (inkl moms)

Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 3 500 kr (inkl moms)
En dag 2 300 kr (inkl moms)
Get together-party 250 kr (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar deltar gratis.

Grupprabatt
Vid anmälan av minst 10 personer samtidigt går var
tionde person gratis. Anmälan sker via hemsidan
www.svf.se, men betalning kan i detta fall bara ske mot
faktura (ej med kort).

ANMÄLAN TILL VETERINÄRKONGRESSEN 2011
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Kallelse till årsmöte i SVS

Försöksdjurssektion

RÅTTARY
fredagen den 11 november 2011

kl 11.45–12.45

Sal J, Undervisningshuset 

Ultuna

Kallelse med föredragningslista

skickas ut till alla medlemmar.

Vi bjuder på lunch-sallad och

dryck till medlem som anmäler

sig före den 8 november till

anna.granlund@ki.se

Välkomna!

SVS sektion för 
veterinär folkhälsa

kallar till 

ÅRSMÖTE
torsdagen den 10 november 2011

kl 12.30–13.30

Sal K, Undervisningshuset
Ultuna

Anmälan och motioner skickas
senast den 28 oktober 2011 till

ase.bergstrom@gmail.com.

Anmälda bjuds på lättare lunch.

Möteshandlingar skickas ut med 
e-post 1–2 veckor före årsmötet.

SVS 
Husdjurssektionen

kallar till 

ÅRSMÖTE
fredagen den 11 november 2011

kl 11.30–13.00

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Årets examensarbete
Lättare lunch serveras

DVFs ÅRSMÖTE 2011
Svenska 

Distriktsveterinärföreningen 
kallar till ordinarie årsmöte 

torsdagen den 10 nov, kl 19.00
på Kalmar Nation

Svartmansgatan 3, Uppsala.

Vi samlas 18.30 för en för -
friskning och avslutar med tradi-
 tionell årsmötesmiddag kl 20.00.

Nya som gamla medlemmar 
hälsas välkomna. Separat 

kallelse kommer att utsändas.

Motioner och övriga frågor skall
vara styrelsen tillhanda senast 25
okt 2011 till asa.sparr@dv.sjv.se.

Styrelsen

Svenska Militärveterinärsällskap et håller sitt årsmöte

torsdagen den 10 november 2011 på SLU, Ultuna, 

i samband med Veterinär kongres   sen. 

Samling för sällskapets medlemmar sker kl 17.00 vid

veterinärkongress receptionen, för gemensam av marsch

till möteslokalen. 

Militärveterinärsällskapet bjuder som vanligt de när-

varande medlemmarna på veterinärförbundets ”Get 

together-buffé”, onsdagen den 9 november kl 19.00

på Stockholms Nation, Drott ning  gatan 11, Uppsala.

Eftersom buf fén medför en kostnad för sällskapet,

krävs föranmälan om deltagande i denna. 

Anmälan görs senast den 21 oktober till Börje Nilsson,

Magla Söderäng, 635 13 Eskilstuna. 

Mobiltel: 070-238 83 59, Mail: nilsson.ab@swipnet.se.

Välkomna! Styrelsen

Årsmöte i Svenska Militärveterinärsällskapet

MEDLEMSMÖTEN 
under Veterinärkongressen 2011

kallar till

ÅRSMÖTE 2011
fredagen den 11 november, kl 12.

Sal L, Undervisningshuset, Ultuna

Anmälan och motioner skickas

senast den 28 oktober 2011 till

anne-li.ljunggren@djursjukhusen.se.

Anmälda bjuds på lättare lunch.

Möteshandlingar skickas via e-post.

Nya och gamla medlemmar 

hälsas hjärtligt välkomna!

INFORMATIONS-
MÖTE 2011

Torsdagen den 10 november, 
kl 17.00

Sal J, Undervisningshuset, 
Ultuna

Vi bjuder på enklare förtäring.

Välkommen!
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Torsdagen den 10 november

Fredagen den 11 november

Torsdag 10 – fredag 11 november
Detaljerat program, se följande sidor.

Aulan Sal J Stora Hörsalen, Loftet Sal K Sal O Sal L

09.00
Plenarsession
Från bot mot 
boskapssot till hot 
från sällskapshäst 

10.15
KAFFE

10.45
Plenarsession

13.30 13.00 13.30 13.30 13.00 13.00
Smådjurs- Laboratory Hästsymposium Symposium  Husdjurs- Husdjurs-
symposium Animal Session Smittsamma sjuk- veterinär folkhälsa symposium I symposium II
Inflammation och Health Monitoring domar – hot utifrån  Veterinär yrkesroll Nya veterinära ut- Nya veterinära ut-
hemostas Laboratory Animals och hantering av i förvandling – ny ma ningar och arbets- ma ningar och arbets-

det vi redan har sektion i SVS former – idisslare, former – gris, nya 
metoder och verktyg rön och rutiner

15.00 14.15 15.00 14.45 14.45 14.45
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE

15.30–17.00 14.45–16.15 15.30–17.00 15.15–16.30 15.15–17.00
Smådjurs- Laboratory Hästsymposium Symposium Husdjurs-
symposium Animal Session veterinär folkhälsa symposium II

Nya Hälsovårds-
program på gång!

Aulan Sal L Sal J Stora Hörsalen, Loftet Sal O

08.30 09.00 09.00 08.00 08.15
Smådjurssymposium I Smådjurssymposium ll Laboratory Animal Hästsymposium Husdjurs- och veterinärt
Inflammation och Aktuell information och Session Smittsamma sjukdomar – folkhälsosymposium
hemostas pågående forskning hot utifrån och hantering Globaliserad folkhälsa  

av det vi redan har i ekosystemet

10.00 10.30 09.45 10.15 09.45
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE

10.30 11.00 10.15 10.45 10.15
Smådjurssymposium I Smådjurssymposium ll Laboratory Animal Hästsymposium Husdjurs- och veterinärt

Session folkhälsosymposium
Parasiter på marsch mellan 
djur och människa 

12.00 12.05 11.45 12.30 11.30
LUNCH med årsmöte i LUNCH med årsmöte i Råttary årsmöte LUNCH LUNCH med årsmöte i 
Smådjurssektionen Smådjurssektionen med LUNCH-sallad Husdjurssektionen

13.30 13.30 12.45–16.00 13.30 13.00
Smådjurssymposium I Smådjurssymposium ll Laboratory Hästsymposium Husdjurs- och veterinärt

animal session folkhälsosymposium
Workshop I den bästa av världar

15.00 14.30 15.00 14.45
KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE 

15.30–17.00 15.00–16.00 15.30–16.15 15.15–16.30
Smådjurssymposium I Smådjurssymposium ll Hästsymposium Husdjurs- och veterinärt

folkhälsosymposium

VETERINÄRKONGRESSEN 2011
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Program för Veterinärkongressen 2011
Datum: 10–11 november 2011
Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 10 november 2011

Aulan

Aulan

09.00–09.10 VÄLKOMSTHÄLSNING
Evamari Lewin, ordförande, 
Sveriges Veterinärförbund

Moderator: Torkel Ekman, vice ordförande,
Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap

09.15–09.45  En värld, en hälsa
Björn Olsen, Uppsala Universitet

09.45–10.15  Veterinären förr och nu – en hälsa
redan på 1700-talet                           
Göran Jönsson, Skara

10.15–10.45  K A F F E

10.45–11.15 Influenza transmission: 
Pigs to people and back
Kristien van Reeth, Ghent University, 
Belgien

11.15–11.45 Emergence and spread of West Nile
virus infection in Europe
Norbert Nowotny, University of Veterinary
Medicine, Österrike

11.45–12.00 Questions and discussion

PLENARSESSION
Från bot mot boskapssot till hot från sällskapshäst 

SMÅDJURSSYMPOSIUM 
Inflammation och hemostas

Moderator: Inger Lilliehöök, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Problem-solving in sample collection
and management
Mads Kjellgaard-Hansen och 
Annemarie Thuri Kristensen, Danmark

14.15–15.00 Assaying hemostasis
Annemarie Thuri Kristensen

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Point of care approach to the 
bleeding patient
Annemarie Thuri Kristensen

16.15–17.00 Inherited bleeding disorders in 
Swedish dogs and cats
Bernt Jones, Sveriges lantbruksuniversitet

LABORATORY ANIMAL SESSION
Health monitoring laboratory animals

Moderator: Christina Jacobson, AstraZeneca

13.00–13.30 Updates on FELASA guidelines for
health monitoring
Werner Nicklas, Germany

13.30–14.15 Diagnostics and interpretation of 
serological results
Werner Nicklas

14.15–14.45 K A F F E

14.45–15.30 Challenge of health monitoring with
rodents housed in IVC systems
Werner Nicklas

15.30–16.15 New test methods within health 
monitoring of laboratory animals
Werner Nicklas

Sal  J
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Moderator: Ritva Kaikkonen, ATG Hästklinik,
Skara

13.30–14.15 West Nile fever
Norbert Nowotny, Österrike

14.15–15.00 Equine infectious anaemia (EIA)
Bettina Dunkel, UK

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Equine herpesvirus 1 and influenza
virus
Bettina Dunkel

16.15–17.00 Vad i hästens kostym smittar verkligen
– och till vem?
Kerstin Bergvall, Sveriges lantbruks-
universitet och DjurAkuten

Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

Smittsamma sjukdomar – hot utifrån och hantering av det vi redan har

Sal  K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA

Veterinär yrkesroll i förvandling – ny sektion i SVS 

Moderator: Christina Arosenius, Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

13.30–13.15 Presentation av sektionen för veterinär
folkhälsa och presentation av
specialistutbildningsprogrammet
Åse Bergström, Försvarsmakten

13.15–13.45 Försvarsveterinärerna
Börje Nilsson, Försvarsmakten

13.45–14.15 Länsveterinärerna
Jörgen Wehre, Länsstyrelsen

14.15–14.45 Smådjursveterinärerna
Eva Hertil, Uppsala 

14.45–15.15 K A F F E  

15.15–15.45 Veterinären som folkhälsoarbetare
Margareta Widell, Miljöförvaltningen

15.45–16.15 Veterinärer i livsmedelskontrollen,
ingen tillfällighet
Jorge Peña, Livsmedelsverket

16.15–16.30 Paneldiskussion

HUSDJURSSYMPOSIUM I
Nya veterinära utmaningar och arbetsformer – idisslare, metoder och verktyg

Moderator: Sten-Olof Dimander, 
Svenska Djurhälsovården

13.00–13.20 Smittskydd eller vaccinering 
Torben Bennedsgaard, Danmark 

13.20–13.40 Smittskydd eller vaccinering forts.
Torben Bennedsgaard 

13.40–14.05 Nya mastitmarkörer ersätter celltal? 
Ann Nyman, Statens veterinärmedicinska
anstalt

14.05–14.30 Erfarenheter från besättningsutbrott
av Streptococcus agalactiae-mastit
Rikard Carlzén, Kalmar

14.30–14.45       Frågor och diskussion 

14.45–15.15       K A F F E

Sal O

I samband med årets Veterinärkongress erbjuder tre SVS-
sektioner sina medlemmar möjlighet att räkna deltagande i 
tvådagarssessionerna som kurs.

För erhållande av kursintyg krävs föranmälan senast den 
31 oktober 2011 till SVS kansli: Marianne Lundquist, telefon 
08-545 558 27 eller per e-post marianne.lundquist@svf.se.

Närvarokontroll kommer att genomföras vid flera tillfällen under
kongressen, eftersom närvaro under hela kurstiden är obligato-
risk för dem som önskar kursintyg.

SMÅDJURSSEKTIONEN: Inflammation och hemostas
Kursen är också godkänd som kurs inom specialistutbildnings -
programmet ”Sjukdomar hos hund och katt”. 

HÄSTSEKTIONEN: Smittsamma sjukdomar – hot utifrån och 
hantering av det vi redan har
Kursen är också godkänd som kurs inom specialistutbildnings -
programmet ”Sjukdomar hos häst”. 

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN: Health monitoring laboratory animals

TVÅDAGARSSESSIONER SOM KURS
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Sal L 

Fredagen den 11 november 2011

Aulan

HUSDJURSSYMPOSIUM II
Nya veterinära utmaningar och arbetsformer – gris, nya rön och rutiner

SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Inflammation och hemostas

Moderator: Josefine Öberg, Regiondjursjuk-
huset Bagarmossen

08.30–09.15 Assaying inflammation
Mads Kjelgaard-Hansen, Danmark

09.15–10.00 Canine and feline acute phase reaction
and its clinical importance 
Mads Kjelgaard-Hansen

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Diagnostic application of C-Reactive
Protein (CRP) in dogs
Mads Kjelgaard-Hansen

11.15–12.00       Diagnostic application of Serum 
Amyloid A (CAA) in cats
Mads Kjelgaard-Hansen

12.00–13.30 L U N C H
med årsmöte i Smådjurssektionen

Moderator: Anna Hillström, Universitetsdjur-
sjukhuset

13.30–14.15 Thrombocytopenia in dogs and cats
Harold Tvedten, Regiondjursjukhuset
Strömsholm och Sveriges lantbruks-
universitet

14.15–15.00 Thrombocyte count in dogs and cats
Harold Tvedten

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Hemostasis in the oncologic patient 
– is it important?
Annemarie Thuri Kristensen, Danmark

16.15–17.00 Veterinary thromboelastography 
– Diagnostic application in the dog 
and cat
Annemarie Thuri Kristensen

Sal O

Moderator: Sten-Olof Dimander, 
Svenska Djurhälsovården

15.15–15.45 Fårhälsoprogrammet
Karin Lindqvist Frisk, Svenska Djurhälso -
vården

15.45–16.15 Renar
Ulrika Kockum Rockström, Svenska 
Djurhälsovården

16.15–17.00 Bihälsa
Ingemar Fries och Eva Forsgren, Sveriges
lantbruksuniversitet

Moderator: Magdalena Jacobson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.00–13.30 Vaccination av gris mot influensa
Kristien van Reeth, Ghent University, 
Belgien

13.30–14.00 Vaccinera eller kastrera
Stig Einarsson, Sveriges lantbruks-
universitet

14.00–14.30 Reviderade antibiotikariktlinjer för gris
Per Wallgren, Statens veterinärmedicinska
anstalt och Maria Lindberg, Svenska 
Djurhälsovården

14.30–14.45       Sammanfattning och frågor 

14.45–15.15       K A F F E
Forts i Sal O

Nya Hälsovårdsprogram på gång!
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SPONSOR FÖR SMÅDJURSSYMPOSIUM

SPONSOR FÖR HUSDJURSSYMPOSIET
SPONSOR FÖR

SYMPOSIET FÖR VETERINÄR FOLKHÄLSA

SPONSOR FÖR GETTOGETHERHUVUDSPONSOR

SPONSOR FÖR HÄSTSYMPOSIET

Sal L

SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Aktuell information och pågående forskning

Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION 

Moderator: Susanna Sternberg Lewerin, 
Statens veterinärmedicinska
anstalt

09.00–09.45 Intestinal microorganisms interfering
with animal research models?
Axel Kornerup Hansen, Danmark

09.45–10.15 K A F F E

10.15–11.00 How can we create animals with a 
controlled intestinal micro flora?
Axel Kornerup Hansen

11.00–11.45 Hälsoinventering på fiskanläggningar
Anders Hellström, Statens veterinär-
medicinska anstalt

11.45–12.45 Råttary årsmöte med L U N C H - sallad

12.45–16.00 Workshop; pathological examination
with emphasis on health monitoring
Ricardo Feinstein, Statens veterinär-
medicinska anstalt

Moderator: Ulrika Windahl, Statens 
veterinärmedicinska anstalt

09.00–09.45 Aktuellt från Normgruppen
Wivian Stern Bertholtz, Djurkliniken 
Västerås

09.45–10.30 Riktlinjer för infektionskontroll inom
smådjurssjukvården 
Maria Karlsson, Djursjukhuset 
Gammelstad

10.30–11.00 K A F F E

11.00–11.45   Västra Götalands hygienprojekt och
Länsstyrelsens tillsyn 2012
Ulf Lövdahl, länsveterinär och 
Annika Arvidsson, hygiensköterska, 
Västra Götaland

11.45–12.05 Internationellt arbete – en uppdatering
Alexandra Vilén, Regiondjursjukhuset 
Helsingborg

12.05–13.30 L U N C H
med årsmöte i Smådjurssektionen

13.30–13.50 Behandling av malignt melanom hos
hund med Adenovektor Cd40Ligand
immunoterapi
Sara Westberg, Universitetsdjursjukhuset 

13.50–14.10 24 timmars EKG-registrering i hemmiljö
hos katter med asymtomatisk hypertro-
fisk kardiomyopati
Sofia Hanås, Regiondjursjukhuset
Strömsholm

14.10–14.30 Presentation av nytt specialistprogram
för exotiska smådjur
Cecilia Trägårdh, Fågelkliniken i Skåne

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 B canis i Sverige – ur en klinikers syn-
vinkel
Karin Löfqvist, Regiondjursjukhuset i 
Helsingborg

15.30–16.00 ELISA för att mäta insulinliknande
tillväxtfaktor I (IGF-I) hos katt
Emma Strage, Sveriges lantbruksuniversitet
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HUSDJURS- OCH VETERINÄRT FOLKHÄLSOSYMPOSIUM
Globaliserad folkhälsa i ekosystemet 

Moderator: Margareta Widell, Miljö-
förvaltningen

13.00–13.30 Foder, begrepp, regelverk och kontroll
Kjell Wejdemar, Jordbruksverket 

13.30–14.00 Säker livsmedelshantering inom EU?
Leo Jager, Livsmedelsverket 

14.00–14.30 Konsumentmakt – fungerar det?
Louise Ungerth, Konsumentföreningen
Stockholm 

14.30–14.45 När anställde du en veterinär senast?
Paneldebatt ledd av moderator 

14.45–15.15 K A F F E

15.15–15.35 In i djuret. 
Livsmedelsburen antibiotikaresistens
Mia Egervärn, Livsmedelsverket

15.35–15.55 In i växten. 
Toxiska ämnen i frukt och grönsaker
Lena Malm, Coop 

15.55–16.15 In i processen. 
Melamin i mjölk
Anna Widell, Svensk Mjölk 

16.15–16.30 Sammanfattning och diskussion
Margareta Widell 

Sal O

I den bästa av världar

Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

Smittsamma sjukdomar – hot utifrån och hantering av det vi redan har

Moderator: Ylva Persson, Svensk Mjölk
08.15–08.45 Antibiotikaproduktionens miljöföro-

 reningar – en onödig källa till resistens?
Anna Johnning, Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs Universitet 

08.45–09.15 Klimatförändringarnas inverkan på
vektorburna zoonoser
Anders Lindström, Statens veterinär-
medicinska anstalt 

09.15–09.45 Gränslösa smittor
Sofia Boqvist, Sveriges lantbruks-
universitet

09.45–10.15 K A F F E

Moderator: Jan Skidell, Regiondjursjukhuset
Helsingborg 

08.00–09.00 Aktuella inslag: Helena Back, subkliniska
luftvägsviroser; Rapport besiktnings-
gruppen m fl initiativärenden

09.00–09.45 Clinical dilemmas dealing with strangles
John Pringle, Sveriges lantbruksuniversitet

09.45–10.15 Kvarka i Sverige – regler, anmälan,
provtagning och vad händer sedan?
Susanne Lindahl, Statens veterinär-
medicinska anstalt

10.15–10.45 K A F F E

10.45–11.15 Strangles – UK perspective                           
Bettina Dunkel, UK 

11.15–12.00 Bornasjuka och andra virusencefaliter
Jonas J Wensman, Sveriges lantbruks-
universitet

12.00–12.30 Provtagning akut – hur tänker jag?
John Pringle

12.30–13.30 L U N C H  

13.30–14.00 Salmonella och clostridier
Viveca Båverud, Statens veterinär-
 medicinska anstalt

14.00–14.30 Salmonella och clostridier, provtagning,
sanering, svenska regler
Susanna Sternberg Lewerin, Statens 
veterinärmedicinska anstalt

14.30–15.00 Salmonella and clostridia 
– UK perspective
Bettina Dunkel

15.00–15.30 K A F F E  

15.30–16.15 MRSA, ESBL – vad är det, var finns det
och hur hantera det?
Karin Bergström, Statens veterinär-
medi cinska anstalt

Parasiter på marsch mellan djur och människa 
10.15–10.35 Rävens dvärgbandmask

Helene Wahlström, Statens veterinär-
medicinska anstalt 

10.35–11.15 Zoonotiska protozoer hos lantbrukets
djur och hos människa
Charlotte Silverlås, Statens veterinär-
medicinska anstalt, Marianne Lebbad,

Smittskyddsinstitutet och Karin Troell,
Statens veterinärmedicinska anstalt 

11.15–11.30 Sammanfattning och diskussion
Ylva Persson 

11.30–13.00 L U N C H  
med årsmöte i Husdjurssektionen
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Kom till årets största veterinära mingelfest med över 200 gäster! 

Träffa kolleger och övriga kongressdelta gare 
under informella form er i klassisk Uppsala miljö.

Get together-party
onsdagen den 9 november, kl 19.00 

Stockholms Nation
Drottninggatan 11, Uppsala

En riklig middags buffé med vin/öl/vatten kommer att serveras. Buffén
pass ar även för vegetarianer. För dem som önskar ytterligare drycker 
håll er Stockholms Nations bar öppet under kvällen.

Klädseln är valfri och bordsplaceringen fri. Kostnad se nedan.

Obligatorisk förhandsanmälan
Då antalet platser på Stockholms Nation är begränsat krävs det för hands-
anmälan genom inbetalning av 300 kronor/person för icke medlemmar,
250 kronor/person för medlemmar och om du är veterinär- eller TUVE-
student 125 kronor/person. 

Anmälan och betalning sker via förbundets hemsida, www.svf.se. 

Ni som inte har tillgång till internet kan anmäla er genom att betala in
avgiften till förbundets plusgiro 8380-8 eller bankgirio 530-5222. Glöm
inte uppge ditt namn på inbetalningskortet.

Frågor besvaras av Marianne Lundquist, marianne.lundquist@svf.se eller
08-545 558 27.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Vi tackar ApoEx som sponsrar detta 
kongress evenemang.

SVF och SVS hälsar alla 

hjärtligt välkomna!

SVS Husdjurssektion anordnar

KOMÖTE före Phlugan
Lördagen den 12 november 

Sektionen samordnar transport till och från Lövsta nybygge från Uppsala centrum.
Målgruppen är veterinärer och rådgivare i mjölkbranschen.
Kursavgiften är 300:– för medlemmar i Husdjurssektionen, övriga 500:–.
Anmälan senast den 10 oktober till Malin Åberg via e-post malin.aberg@slu.se.
Sektionens medlemmar får inbjudan även via E-post

Preliminärt program 

10.00 Kaffe och registrering
10.30 Veterinären som kommunikatör Paulina Lingers
11.00 Juverhälsa i robotbesättningar Håkan Landin
11.30 Lunch
12.30 Presentation av AMR på Lövsta DeLaval
13.30 Studiebesök i AMR stallet Mats Pehrsson, SLU
14.30 Kursen slut

Välkomna! önskar Styrelsen

TIPS
PROMENAD

RESECHECKAR I PRIS

Vår populära tipspromenad ge nom-
förs även i år med fina priser i 
form av resecheckar på avse värda
be lopp. Detta tack vare att våra 
ut ställare upp skattar detta inslag
och generöst bidrar till prissumman.

Som vanligt kommer utställnings  -
 montrarna inom hela utställnings -
området att innehålla en fråga med
tre svarsalternativ.

Tävlingen är öppen för alla Vete-
 rinärkongressens deltagare, 
inklusive veterinär studenterna.
Tips kupong finns i konferens -
väskan och kan av studenterna
hämtas i sekretariatet. 

Observera också att utställningen
stänger klockan 15.30 fredagen
den 11 november och att tävlings-
svaren måste vara inlämnade se nast
15.45 samma dag. Vinnare blir de
först öppnade rätta lösningarna. 

Ett stort tack
till alla utställa re 

som bidrar till 
denna populära tävling! 

ARKERINGSBRIST
På grund av byggnationer på 
SLU råder det i år STOR BRIST 
PÅ PARKERINGSPLATSER.

Över vakningen sköts av ett fri-
stående parkerings bolag och 
kan tyvärr inte påverkas vare sig 
av SVF eller SLU.

Därför uppmanar vi er att försöka
åka kommunalt. Bra bussförbin-
delser finns från centrala Uppsala.
Se www.ul.se.
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➤

Från Smådjurssektionens normgrupp

Normgruppen rapporterar, september 2011

SVS Smådjursektions normgrupps
uppgift är att utforma rådgivande
normer i etiska och veterinärmedi-
cinska frågor som rör svensk vete -
rinär smådjurspraktik. Gruppen
beskriver här sitt aktuella arbete
och de revideringar av befintliga
normer som beslutades i september. 

Normgruppen har fått delvis ny sam-
mansättning i och med att Lisa Hern -
blad Tevell börjat sin tjänst på SVF/ 
SVS och därför lämnar gruppen. Gustaf
Svensson, Blå Stjärnans Djursjukhus i
Göteborg går istället in som ny ledamot.
Kontakt: gustaf.svensson@blastjarnan.se.
Smådjurssektionen tackar Lisa för hen-
nes fina insats i gruppen.

Normgruppen har tagit del av åsikter
om att kastrationsnormen för hund känns
otydlig. Gruppen anser dock att det inte
finns anledning till ytterligare revision
utan att det framkommer konkreta frå-
geställningar/förändringsförslag. 

Kastrationsnormen för katt har ifråga-
satts avseende rekommenderad lägsta
ålder för kastration. Normgruppen har
efter diskussion beslutat, att det inte
föreligger medicinska skäl till ändring av
nuvarande lydelse. 

Receptnormen har efter påpekande
fått följande tillägg: ”För övrigt rekom-
menderas att förskrivande veterinär föl-
jer anvisningar i Fass Vet-texten för det
läkemedel som förskrivningen gäller” (se
även följande stycke). 

Normgruppen har fått förfrågan om

intraperitoneal avlivning av katt och att
detta förfarande är smärtsamt för katten.
Efter diskussion i gruppen rekommen-
derar vi medlemmen att ta kontakt med
Läkemedelsverket mot bakgrund av att
läkemedlet är registrerat för intraperito-
nealt bruk vid avlivning av katt. 

Bantningsnormen är inaktuell då

registrerat läkemedel för indikationen
saknas för hund och katt i Sverige. Nor-
men kommer därför att tas bort.

Normgruppen vill också passa på att
välkomna medlemmarna att kontakta
oss med förslag på nya normer eller syn-
punkter på befintliga normer. Kom
gärna och lyssna på presentation av vårt
arbete under Veterinärkongressen i
november. Vårt arbete är beroende av
medlemmarnas engagemang.

REVISION AV NORMER I 
SEPTEMBER 2011
Norm avseende iterering av recept
Bakgrund
Normgruppen anser att det finns behov
av en norm som tydliggör veterinärens

från sektionerna

Välkommen att lämna dina 
blod - och cytologiska prover 
till oss!
• Vi har veterinärmedicinsk expertis inom klinisk kemi,

endokrinologi, hematologi och cytologi.

• Alla hematologiska prover analyseras både med
avancerat hematologiinstrument och med manuell
bedömning i mikroskop.

• Vi har kostnadseffektiva paneler inom serumkemi  -
analyserna.

• Dina provsvar skickas via e-post, fax eller per post.

Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset · SLU · Box 7038 · 750 07 Uppsala
Tel 018-671623 · www.universitetsdjursjukhuset.slu.se
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möjligheter att villkora receptförskriv-
ningen med en klinisk bedömning och
eventuell provtagning innan iterering.

Normgruppen rekommenderar
Veterinären bör kontrollera behand -
lingens effekt och eventuella biverkningar

hos djuret minst en gång årligen innan
ett recept itereras. Tidsintervallet bör
förkortas om djuret av medicinska skäl
behöver bedömas oftare. 

Djurägaren bör upplysas om att det
fordras kontinuerlig veterinär uppfölj-
ning av djuret innan receptiterering kan
ske.

För övrigt rekommenderas att förskri-
vande veterinär följer anvisningar i Fass
Vet-texten för det läkemedel som förskriv-
ningen gäller (tillägg i september 2011
markerat med kursiv stil).

Kontaktperson för normen: Maria
Karlsson, Djursjukhuset Gammelstad.

Norm om förskrivning av bantnings -
preparat vid viktminskning hos hund
Normen tas bort helt då registrerat läke-
medel för indikationen saknas för hund
och katt i Sverige.

MARIA KARLSSON

maria.karlsson@djursjukhuset.se

REGISTRERA DIN ORDER 
VIA VÅR WEBSHOP!

Friendchip
(4 x art 100025) endast 40 kr/chip

Equiwrap 10cm
(341202 blå, 341203 grö n, 341204 svart)

(341605) 5cm 

Erbjudandet gäller endast order via vår webshop och tom. 2011-10-31, alla priser exklusive moms.

Köp 4 förpackningar och
få 5:e förpackningen
på köpet!

Erbjudande!

Bantningsnormen är inaktuell då registrerat läkemedel för indikationen saknas för hund
och katt i Sverige.

➤
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I detta nummer
handlar fackliga
frågan om löne-
 samtal, medar-

betarsam tal och
lönesättande samtal.

Alla tre sker mellan arbetstagaren
och den närmaste chefen, men 
samtalen har olika syften och kräver
olika förberedelser.

FRÅGA
Jag ska ha ett lönesamtal med min när-
maste chef. Jag har hört talas om lönesam -
tal, medarbetarsamtal och lönesättande
samtal. Vad är skillnaden och vad ska jag
tänka på vid de olika samtalen?

SVAR
Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal
är ett samtal där du med din närmaste
chef talar om din roll på arbetsplatsen.
Hur du ser på den, vad du förväntar dig
av fortbildning och annat. Din chef talar
om vad han/hon förväntar sig av dig och
vad han/hon tror vore bra att du vidare -
utvecklade dig inom, vilka kurser som
gagnar både företaget och dig. 

Lönesamtal är ett samtal med din när-
maste chef när lönen har bestämts i för-
handling mellan lokalt fack och arbets-
givare. Chefen berättar då varför du fått
denna lön och eventuellt vad du kan göra
för att höja den mer vid nästa lönerevi-
sion.

Lönesättande samtal används när lönen
sätts i dialog mellan lönesättande chef
och medarbetare.

I alla tre samtalen är det bra att vara
noga förberedd, både du och din chef ska
ha förberett er ordentligt. Kom gärna
överens om en disposition i början av
samtalet, du kan t ex ha fått frågor att
tänka över innan samtalet. Tänk noga
igenom vad du vill framföra och hur du
vill att din roll i företaget ska värderas.

I medarbetarsamtalet är det bra om du
funderar över vad du vill med ditt arbete,
hur du vill gå vidare, kurser, kompetens -
utveckling etc.

När det gäller det lönesättande samtalet
ska du fokusera på dig själv, vad du gör
och vad du har gjort. Berätta om din egen
insats och ge exempel. Koppla hela tiden
till de mål som finns för företaget och på
vilket sätt ditt arbete utvecklat det hela.
Jämför gärna din lön med den statistik
som finns och berätta vilka krav du har
på ny lön. Värdera dig själv, har du fått
fler och/eller mer kvalificerade uppgifter?

Har ni tidigare haft medarbetarsamtal
eller lönesamtal där det framkommit
vilka kriterier som funnits för att uppnå
viss lön, är dessa mål uppfyllda? Rekapi-
tulera föregående samtal. Om ni har
olika uppfattningar försöker ni reda ut
varför. Du måste få veta vad du ska göra
för att uppfylla de kriterier din chef anser
saknas.

Avsluta samtalet med att gemensamt
sammanfatta det som sagts skriftligt. Var
noga med att få med eventuella krav och
löften som kommit upp under samtalet.
Utvärdera samtalet för dig själv direkt efter
och är något oklart kontakta ditt lokala
fackombud. Inom vissa avtalsområden
kan man vid oenighet föra upp frågan till
lokal förhandling mellan arbetsgivaren
och det lokala facket.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Var förberedd vid samtal om din
framtid

❘❙❚ fackliga frågan

Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nor-
diska veterinärförbunden, publicerar sedan 2007 sina artiklar enbart elektroniskt 
på Internet. Allt material i tidskriften ligger i sin helhet fritt åtkomligt på adressen
www.actavetscand.com. Utgivningen finansieras via en avgift från de publicerade
författarna, med de nordiska veterinärförbunden som ekonomisk garant. 

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

Tillåtet med djurskyddskrav
vid upphandlingar

❘❙❚ Den 26 augusti presenterade LRF en
utredning som visar att det är möjligt att
ställa djurskyddskrav vid upphandling 
av livsmedel – utan att det strider mot 
EU-rättsliga principer. Utredningen, 
som genomförts av europarättsjuristen 
Christina Möll, kommer fram till att 

djurskyddskrav är att betrakta som ett
legitimt krav vid urvalet av vilka produkter
den upphandlande kommunen vill köpa in.

– Vi har sett ett stort behov av klara
riktlinjer när det gäller rättsläget i den
offentliga livsmedelsupphandlingen. 
Att utredningen visar att det är möjligt 
att ställa djurskyddskrav ger stöd till den
linje som vi driver, säger Jenny Lundström,
veterinär och handläggare för frågor kring
offentlig upphandling av livsmedel på LRF.

Utredningen tydliggör de EU-rättsliga
villkoren för att väga in djurskyddskrav i
en livsmedelsupphandling. Nyligen fast-

ställde förvaltningsrätten i Falun att de
krav som Rättviks kommun ställt inte 
strider mot upphandlingsreglerna.

– Rent konkret innebär detta att livs-
medel från svenska gårdar kommer att
kunna konkurrera på lika villkor i den
offentliga upphandlingen, säger Jenny
Lundström.  ■

❘ ❙❚   noterat

Skriv gärna insändare och debatt -
inlägg till Svensk Veterinärtidning, men
skriv inte för långt – max 6 000 tecken
inkl blankslag.
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❘❙❚ FVF informerar

Bluffakturor och oseriösa erbjudanden

Särskilt i
semestertider
ökar risken

för företag att drabbas av bluffaktu-
ror. Företagarna tipsar om hur man
ska undvika att hamna i bedragarnas
klor och vad man ska göra om man
ändå krävs på pengar för något som
man inte har beställt.

En vanlig fråga till juristerna på avdel-
ningen handlar om att man som företa-
gare fått en faktura rörande något som
man inte beställt. Eller i vart fall upplever
att man inte beställt. Någon gång kan
man dra sig till minnes ett egendomligt
telefonsamtal som fakturan på något sätt
är kopplad till. Begreppen ”bluffakturor”
och oseriösa erbjudanden har blivit allt
vanligare för företagare. 

Hur ska man då i dessa lägen gå till väga
för att inte drabbas av betalningsansvar
och betalningsanmärkningar? Utgångs-
 punkten är att även de flesta muntliga
avtal är bindande. Ni vet –”pacta sunt ser-
vanda”.

BESTRID SKRIFTLIGEN
Det man ska göra är att skriftligen bestrida
betalningsansvar för fakturan. Enklast
gör man det genom att dra ett diagonalt
streck över fakturan och skriva ”Bestrider
betalningsansvar, har inte beställt”. Faxa
sedan tillbaka detta till avsändaren av fak-
turan och behåll originalet och ett kvitto.
Finns inget faxnummer att tillgå kan mejl
eller ett rekommenderat brev vara alterna -
tiv. Är det så att motparten återkommer

med påminnelse eller ett inkassokrav ska
man vidhålla sitt tidigare bestridande.
Kom ihåg att det är motparten som ska
visa att ett avtal föreligger och som gör att
företaget är skyldigt att betala.

Precis som alla andra verksamheter har
”skojarna” sina högsäsonger. Det är fram-
för allt i semestertider och vid årsskiften
som de jobbar för högtryck. När ordina-
rie personal har semester är det lätt hänt
att en vikarie råkar betala en bluffaktura.

Det är med andra
ord viktigt att ha
bra betalningsruti-
ner på företaget.
Tydliga riktlinjer om
vilka fakturor som
finns i verksamheten
kan också ge en vika-
rie chansen att ”rensa
ut” underliga och
ovanliga fakturor. Det
är också klokt att se

över rutinerna för hantering av inkom-
mande telefoni.

Om man har råkat skriva under ett
erbjudande, kontrollera att avtalet inte är
ett löpande. Om så är fallet, säg upp av -
talet och begär en skriftlig bekräftelse på
att uppsägning har gjorts.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning,
Stockholm

Bluffaktura
skickad till ett
svenskt företag
2009. Denna
faktura är
egentligen ett
”erbjudande”,
men ser för det
otränade ögat ut
som en faktura.
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Vilken är din diagnos? – Svar

RÖNTGENUTLÅTANDE
Större delen av kraniala torax upptas
av en mjukdelstäthet som återfinns på
både höger och vänster sida. Mjukdels-
 tätheten har ett homogent utseende
med undantag av ett airbronkogram i
höjd med sjunde interkostalområdet,
höger sida, vilket representerar luft-
fylld bronk omgiven av konsoliderad
lungvävnad (Figur 3).

Trakea är dorsalt förskjuten. I höjd
med fjärde interkostalområdet ses ett
fokalt område med minskad diameter,
vilket kan vara ett dynamiskt utseende
eller sekundärt till cirkulär kompres-
sion. Bifurkationen är kaudalt placerad
och ses i höjd med sjunde interkostal-
utrymmet. 

Hjärtsiluettens kraniala begränsning
kan inte utlinjeras på grund av sum-
mation av omgivande mjukdels täthet,
vilket leder till att hjärtsiluettens stor-
lek och form inte heller fullständigt
kan utvärderas. 

I VD-projektionen i höjd med åttonde interkostalut-
rymmet, höger sida, ses en några mm bred mjukdelstäthet
med kranialt konvex utformning som löper transversellt
(Figur 4). Detta representerar en fissurlinje, sannolikt mellan
höger intermediär- och höger kaudallob. På lateralbilden
har de kaudala loberna en rundad utlinjering och är
omgivna av mjukdelstäthet. Fissurlinjen och mjukdelstät-
heten som omger de kaudala lungloberna är tecken på
vätska i torax (pleural effusion). 

Lungparenkymet har generellt ett lindrigt ökat intersti-
tiellt mönster, sannolikt sekundärt till minskad möjlighet
till ventilering.

Diafragma kan utlinjeras och har ett normalt utseende.
Skeletala delar som inkluderas i studien är inom normal-
variation.

RADIOLOGISK DIAGNOS
Förändringarna indikerar att det finns en kranioventral
mediastinal massa som ger upphov till masseffekt och som
förskjuter organen dorsalt och kaudalt i torax. Även pleural
effusion ses, som ger upphov till viss kompression av lung-
vävnaden.

De mest sannolika differentialdiagnoserna med tanke
på nybildningens storlek är lymfom eller tymom. Andra

FIGUR 3. Vänster lateralprojektion av torax. Liten pil visar airbronkogram. Stor pil
visar bifurkationen kaudalt placerad i höjd med sjunde interkostalutrymmet. 

FIGUR 4. VD-projektion av torax. Liten pil visar airbronkogram.
Stor pil visar en fissurlinje, sannolikt mellan höger intermediär-
och höger kaudallob.
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förändringar som kan ge liknande utseende är cystabild-
ning, abcess eller granulom. Mindre vanliga diagnoser
såsom tymisk amyloidos, ektopisk tyreoidea eller para -
tyreoideaneoplasi kan också vara orsak till kranioventral
mediastinal nybildning. Ett cellprov behövs för diagnos. 

Siameser är överrepresenterade för att utveckla media -
stinalt lymfom och det är därför i detta fall den mest sanno-
lika diagnosen.

DISKUSSION
Det är inte alltid möjligt att utlinjera en kranioventral
mediastinal massa. Massan kan summeras med hjärtsiluet-
ten eller omges av vätska som tillsammans ger upphov till en
jämn mjukdelstäthet. Det är då till hjälp att påvisa om en
masseffekt på omgivande organ föreligger och då framför
allt de mediastinala strukturerna. Ett exempel på masseffekt
är en kaudal förskjutning av bifurkationen som normalt är
placerad mellan fjärde och femte interkostalområdet hos
katt. Förskjutning av bifurkationen kaudalt om det sjätte
interkostalområdet anses vara patognomont för en kranial
mediastinal massa.

En mediastinal massa kan ha många bakomliggande
orsaker. För att begränsa antalet differentialdiagnoser är en
uppdelning av förändringens lokalisation av värde där 
förändringarna kan delas upp i fem grupper: kranioventral,
kraniodorsal, perihilär, kaudodorsal samt kaudoventral. En

av de vanligaste lokalisationerna är kranioventral place ring
där lymfom och tymom är de vanligaste diagnoserna hos
katt. 

Om pleural effusion eller om mjukdelsmassan har kon-
takt med toraxväggen kan förändringen visualiseras med
hjälp av ultraljud. Försök till diagnos ställs lättast med
hjälp av ultraljudsguidat finnålsaspirat och torakocentes
för analys av vätska. 

För att öka visualiseringen av mediastinum är datorto-
mografi en mycket användbar teknik som gör det möjligt
att utvärdera området utan summation av omkringliggande
organ. Undersökningsmetoden ger också värdefull infor-
mation för planering av kirurgi. MRT (magnetresonans -
tomografi) är ytterligare en teknik där summation av
omkringliggande organ undviks, men då tekniken ger
problem med rörelseoskärpa är den mindre användbar.

I det aktuella fallet ville inte ägaren gå vidare med prov-
tagning och katten avlivades. Den patologisk-anatomiska
diagnosen av den mediastinala massan var malignt lymfom.

L i t t e r a t u r

Dennis R, Kirberger RM, Wrigley RH & Barr FJ. Handbook of
small animal radiological differential diagnosis. London, 
WB Saunders, 2001, 148–152.

Schwarz T & Johnson V. BSAVA manual of canine and feline 
thoracic imaging. India, Replika Press, 2008.

Djurförsäkring blir allt 
vanligare

❘❙❚ Svenskarna tecknar allt oftare försäk-
ring för sina djur. En större kärlek till 
djuret, utvecklad veterinärvård och mer
specialiserade djurförsäkringar är några av
anledningarna. På fem år har marknaden
för djurförsäkringar ökat med 59 procent,
meddelade försäkringsbolaget Agria den
22 augusti.

Det är framför allt katterna som fler vill
försäkra. Under de senaste fem åren har
antalet försäkrade katter ökat med 36
procent. Det är ett tecken på att ägarnas
omsorg om katten ökar, menar Agria.

– Kattens klassresa har tagit den hela
vägen in till de finare salongerna. Idag är
den en uppskattad familjemedlem som
man bryr sig om, hävdar Patrik Olsson,
Agria Djurförsäkring. Uppskattningsvis 
har en tredjedel av Sveriges 1,3 miljoner
katter en försäkring idag. Det kan jäm-

föras med att nästan åtta av tio hundar är
försäkrade.

– Fortfarande är det långt ifrån alla säll-
skapsdjur som försäkras, men i takt med att
den veterinärmedicinska kunskapen växer
ökar efterfrågan, säger Patrik Olsson.  ■

Lantmännen investerar i
djurapotek

❘❙❚ Lantmännen investerar i koncernen
Pharmadistribution som huvudsakligen
säljer läkemedel för djur, enligt ett press-
meddelande från koncernen den 5 sep-
tember.

– Vi ser flera anledningar till att inve-
stera i Pharmadistribution, säger Henrik
Jansson på Lantmännen. Bland annat en
strategisk koppling till Lantmännen och
nytta för våra djurhållande medlemmar
genom koncernens farmaceutiska kom -
petens och tillgång på djurläkemedel.
VetAp, som är dotterbolag till Pharma -
distribution, har idag fyra djurapotek.

– Nu fortsätter vi etableringen av 
ytterligare ett tiotal enheter med fokus 

på läkemedel för djur, alla placerade på
djursjukhus och -kliniker, säger JK Larsson
på Pharmadistribution. Genom samarbetet
med Lantmännen ser vi dessutom stora
möjligheter att stärka vår distanshandel och
vi får, utöver sjätte AP-fonden, en stark
delägare till, kommenterar JK Larsson.  ■

❘ ❙❚   noterat

SVFs och Agrias 
understödsfonder
Medel ur förbundets understödsfond
och Agrias understödsfond för veteri-
närer utdelas i form av understöd till
hjälpbehövande veterinärer och deras
efterlevande.

Ansökningsblankett och närmare
upplysningar kan erhållas av förbunds-
kansliet, tel 08-545 558 20, e-post
office@svf.se.

Skriftlig ansökan skickas till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94
Stockholm.
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Listeria i köttprodukter

❘❙❚ Livsmedelsverket gick i augusti ut med
varningar om listeria i ett flertal olika kött-
produkter.

Den 23 augusti meddelades att Scan
påvisat spår av listeriabakterien i ett 
parti falukorv med bäst-före-datum 
2011-08-19. Då bäst-före-datum redan
var utgånget kunde inte regelrätt återtag
genomföras, men alla konsumenter som
har produkten infryst uppmanas att lämna
tillbaka falukorven till butiken.

Den 29 augusti meddelades att Atria
Scandinavia funnit spår av listeria i Lithells
varmkorv. Atria Scandinavia återkallade
samtliga partier med omedelbar verkan. 

Samma datum återkallade ICA varm-

korv av varumärkena ICA och Euroshop-
per efter att företaget i en rutinkontroll
påträffat listeria i dessa livsmedel. ICA

uppmanade kunder som köpt någon av
de berörda produkterna att lämna tillbaka
dem till närmaste ICA-butik.  ■

❘ ❙❚   noterat

Euroshoppers varmkorv var en av de charkprodukter som drabbades av listeriakontamina-
tion under augusti.

ÅRSMÖTE 2011
Den 9 november, kl 17–19 i Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala

Sveriges Veterinärförbunds medlemmar kallas till årsmöte som går av stapeln i Uppsala 
direkt före Veterinärkongressens ”get together-party” och bara ca 100 m därifrån.

Nu ska Veterinärförbundet få en ny ordföranade igen.
Kom och träffa och fråga ut den nominerade kandidaten.

PRESENTATION OCH UTFRÅGNING AV
ny ordförandekandidat till förbundsstyrelsen, 

övriga kandidater till förbundsstyrelsen,
ordförandekandidat till Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

KUNGÖRELSE AV
kandidaterna till fullmäktigevalet.

PARENTATION

Välkomna! Förbundsstyrelsen
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➤

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 39

28/9 -11. HERNQUISTDAGEN FIRAR VÄRLDS-
JUBILEUM MED ANLEDNING AV VETERINÄR-
UTBILDNINGEN 250 ÅR – VAD HAR VETERINÄREN

MED TURISM, TIGERRÄKOR OCH FOLKHÄLSA ATT

GÖRA? SLU, Skara. Arr: Sveriges Veteri-
närförbund, SLU och Skara kommun.
(SVT 11/11)

30/9 -11. VETERINÄRSEMINARIUM OM DRAG-
HUNDAR – TÄVLING, SKADOR OCH SJUKDOMAR,
Kiruna. Arr: Kiruna Slädhundklubb.
(SVT 10/11)

30/9–1/10 -11. KURS ORTOPEDISKT TRAUMA,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 10/11)

NY 1–2/10 -11. KURS GRUNDLÄGGANDE

NÄRINGSLÄRA FÖR HUND & KATT (DEL 1) 
arrangeras i Knivsta av Sallander 
Consulting. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

1–2/10 -11. SYMPOSIUM OM HÅRT ARBETANDE

HUNDAR, Kiruna. Arr: Kiruna Slädhund-
klubb. (SVT 10/11)

v 40

3–5/10 -11. INSPIRATIONS- OCH FORTBILD-
NINGS KURSER FÖR NÖTINTRESSERADE

VETERINÄRER SENIORKURS.
Arr: Boehringer Ingelheim. 
(SVT 3/11 och annons i SVT 2/11)

4–6/10 -11. COURSE IN CORRECTIVE OSTEO-
TOMIES AS TREATMENT FOR JOINT DISEASES

AND SKELETAL DEFORMITIES, Halmstad. 
Arr: Jennyhill Animal Clinic och Accesia.
(SVT 8–9/11)

6–7/10 -11. LIGG STEGET FÖRE – KURS I

BESÄTTNINGSSERVICE I MJÖLKBESÄTTNINGAR,
Uppsala. Arr: Distriktsveterinärerna.
(SVT 10/11)

v 41

11–12/10 -11. LIGG STEGET FÖRE – KURS I

BESÄTTNINGSSERVICE I MJÖLKBESÄTTNINGAR,
Skövde. Arr: Distriktsveterinärerna.
(SVT 10/11) 

12–14/10 -11. JUNIORKURS FÖR VETERINÄRER

MED GRISPRAKTIK – FÅ NYA PERSPEKTIV, 
Ästad Gård, Halland. Arr: Boehringer
Ingelheim. (SVT 10/11)

14–15/10 -11. KURS ULTRALJUD GRUND

SMÅDJUR, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 4/11)

14–15/10 -11. KURS I HANTERING AV PATIENTER

MED AKUT ABDOMEN, Helsingborg. 
Arr: Regiondjursjukhuset i Helsingborg.
(SVT 10/11)

v 42
18–19/10 -11. LIGG STEGET FÖRE – KURS I

BESÄTTNINGSSERVICE I MJÖLKBESÄTTNINGAR,
Alvesta. Arr: Distriktsveterinärerna.
(SVT 10/11) 

21–22/10 -11. KURS RÖNTGENTEKNIK, 
– ANATOMI HUND OCH KATT, GRUND, 
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 4/11)

v 43
27–28/10 -11. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖ R SMÅDJURSPRAKTIKER, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

NY 29–30/10 -11. KURS TILLÄMPAD NÄRINGS-
LÄRA FÖR HUND & KATT (DEL 2) arrangeras 
i Knivsta av Sallander Consulting. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

v 44
NY 1/11 -11. ETIKSEMINARIUM DEL II 
– BEHANDLINGSETIK FÖR DE LIVSMEDELSPRODU-
CERANDE DJUREN arrangeras i Stockholm
av Sveriges Veterinärförbund. Info:
www.svf.se (se annons i denna tidning)

v 45
NY 7/11 -11. LÄKEMEDELSDAGARNA: 
MORGONDAGENS LÄKEMEDELSANVÄNDNING

– VAD ÄR FRAMTIDENS LÄKEMEDEL TILL DJUR

arrangeras i Älvsjö av Apotekarsocieteten.
Info: www.lakemedelskongressen.se 
(se annons i denna tidning)

Informationsdag 
för ”nya veterinärer i Sverige”

Onsdagen den 23 november 2011, Stockholm

Om:
Att arbeta som veterinär i Sverige. Information från 

Sveriges Veterinärförbund, olika myndigheter och organisationer. 
Speciella regler och förhållanden samt etik- och policyfrågor. 

Information tänkt att underlätta och hjälpa dig i ditt veterinära arbete.

Målgrupp:
Veterinärer utbildade i annat land än Sverige 
och som fått svensk legitimation efter 2008.

Pris:
Informationsdagen är kostnadsfri.

Arrangör:
Sveriges Veterinärförbund

Boka in dagen redan nu.
Mer information kommer i Svensk Veterinärtidning och på www.svf.se.
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10–11/11 -11. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: Sveriges Veterinär-
medicinska Sällkap och Sveriges 
Veterinärförbund. (SVT 16/10)

v 46
NY 16/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIOTIKA -
ANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM ARBETAR

MED NÖTKREATUR arrangeras i Linköping
av Svenska Djurhälsovården och SVA.
Info: www.svdhv.org 
(se annons i denna tidning)

NY 16–17/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTI-
BIOTIKAANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM

ARBETAR MED NÖTKREATUR OCH GRIS

arrangeras i Höör av Svenska Djurhälso -
vården och SVA. Info: www.svdhv.org
(se annons i denna tidning)

16–18/11 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2
HUND OCH KATT, Knivsta.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

17–18/11 -11. KURS I NEUROLOGI, Kalmar.
Arr: Hushållningssällskapet. (SVT 11/11)

18–19/11 -11. KURS DERMATOLOGI STEG 1,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 47
NY 21–22/11 -11. WORKSHOP FÖR VETERI -
NÄRER SOM ARBETAR MED ALPACKA

arrangeras på SVA i Uppsala av Svenska
Djurhälsovården. Info: www.svdhv.org
(se annons i denna tidning)

NY 23/11 -11. INFORMATIONSDAG FÖR

”NYA VETERINÄRER I SVERIGE” arrangeras 
i Stockholm av Sveriges Veterinärför-
bund. Info: www.svf.se 
(se annons i denna tidning)

23–24/11 -11. GRUNDKURS I SMÅDJURS -
KIRURGI, DEL 2, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 15/10)

NY 24/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIOTIKA -
ANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM ARBETAR

MED NÖTKREATUR arrangeras i Borlänge 
av Svenska Djurhälsovården och SVA.
Info: www.svdhv.org 
(se annons i denna tidning)

24–25/11 -11. KURS ”FIXA FRAKTUREN”, 
Ultuna, Uppsala. Arr: Universitets -
djursjukhuset vid SLU. 
(SVT 8–9/11)

NY 25–26/11 -11. KURS ÖGONSJUKDOMAR

GRUND arrangeras i Strömsholm av
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se
(se annons i denna tidning)

v 48
1–2/12 -11. KURS ARTROSKOPI, Halmlstad.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 11/11)

NY 3–4/12 -11. KURS SAMBAND MELLAN

KOST OCH MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR

HUND & KATT (DEL 3) arrangeras i Knivsta
av Sallander Consulting. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

3–4/12 -11. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska 
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 49
5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL RESTO-

Nestlé Purina PetCare 
ingår i livsmedelskoncernen 
Nestlé. Företaget är en av de 
 ledande producenterna av 
foder till hundar och katter. 

I produktportföljen finns 
bland annat varumärkena 
Purina Pro Plan®, Purina 
Veterinary Diets® hund-  
och kattmat samt Tidy  
Cats® kattsand. 

Huvudkontoret  ligger  
i Malmö, där cirka  
35 personer tar hand om 
verksamheten i Norden. 

Läs mer på www.purina.se

Veterinary External 
Affairs Manager 
Dina främsta arbetsuppgifter blir dels att utveckla försäljningen av diet- 
och friskfoder på den nordiska veterinärmarknaden, dels att i samarbete 
med marknadsavdelningen utveckla informations- och kommunikations-
material till veterinärkliniker och slutkonsument. Du arbetar också med 
kompetensutveckling av djursjukvårdare, veterinärer och medarbetare 
samt svarar på produktfrågor från kliniker och slutkonsumenter. Du har 
huvudansvar för nyckelkunder avseende utbildning, försäljning etc.  

Du är veterinär med erfarenhet av arbete med hund och katt och med 
kompetens och stort intresse för nutrition. Har du marknadsutbildning 
och erfarenhet av kommunikations-/informationsarbete är detta merit-
erande. Ett stort nätverk bland Sveriges veterinärer/djursjukvårdare är 
också en merit vi värdesätter. Du är utåtriktad och trivs med att utbilda 
och coacha både medarbetare och kunder. Körkort och god datavana 
krävs. Placeringsort: Malmö (annan lösning kan diskuteras). 

Läs mer och ansök på www.manpower.se (annonsnr  
781511). För mer information kontakta rekryterings- 
konsult Susanne Lindell på 040–660 63 64. Urval  
görs fortlöpande, så ansök snarast. 

Manpower är ett auktoriserat bemanningsföretag.

➤
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➤

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

8–9/12 -11 + 19–20/1 -12. KURS ANESTE-
SIOLOGI STEG 3 DEL 1 OCH 2, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 4, 2012
26–27/1 -12. LAPAROSKOPIKURS – GRUND-
LÄGGANDE KURS I DIAGNOSTIK OCH KIRURGI

PÅ HUND, Linköping. Arr: Education m fl.
(SVT 11/11)

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 39
26–27/9 -11. MANAGING REINING AND WESTERN

PLEASURE RIDING HORSES, Weilerswist-
Müggenhausen/Bonn, Tyskland. 
(SVT 10/11)

29/9–2/10 -11. SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARIAN CONFERENCE, SEVC, 
Barcelona, Spanien. (SVT 4/11)

v 40
3–5/10 -11. KURS ”SYK HOV – FRISK HOV”,
Oslo (SVT 10/11) 

v 41
12–15/10 -11. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE – ENUTRACO, 
Paris, Frankrike. (SVT 7/11)

13–14/10 -11. KURS I BASIC NEUROSURGERY,
Greve, Danmark. (SVT 7/11)

v 42
17–19/10 -11. KURS I AKUTT- OG INTENSIV-
BEHANDLING I SMÅDYRPRAKSIS, Oslo. 
(SVT 11/11)

20–21/10 -11. NEVROLOGI FOR SMÅDYR-
PRAKTIKERE, Oslo. (SVT 11/11)

19–23/10 -11. THE ORIGINAL BASIC VETERI-
NARY CHIROPRACTIC COURSE, SACROPELVIC,
Sittensen, Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 44
2–5/11 -11. WEVA (THE WORLD EQUINE

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

4–6/11 -11. THE NORDIC EQUINE VETERINARY

CONFERENCE, Köpenhamn. 
(SVT 7/11)

v 45
NY 7–9/11-11. KURSEN ”VETERINÆREN OG

DET MODERNE STORFEHOLDET” arrangeras i
Oslo av Norges Veterinärhögskola. 
Info: www.nvh.no

v 46
14–16/11 -11. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

RESPONSIBLE USE OF ANTIBIOTICS IN ANIMALS,
Nederländerna. (SVT 8–9/11)

NY 16–18/11-11. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 1(3)
arrangeras i Oslo av Norges Veterinär-

högskola. Info: www.nvh.no

18–19/11 -11. INTERNATIONAL WORKSHOP OF

DIROFILARIA, Gran Canaria, Spanien.
(SVT 11/11)

v 47
24–25/11 -11. THE LONDON VET SHOW, 
London. (SVT 11/11)

24–26/11 -11. BCVA CONGRESS 2011,
Southport, UK. (SVT 10/11)

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

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

www.locumvet.se
072 167 11 44

Tjäna minst 38.000 kr/mån
som veterinär hos oss!

Prova på nya utmaningar, utöka Din erfarenhet och kompetens samtidigt som 
Du väljer var, när och hur Du arbetar! 

Djurvårdspersonal när Ni behöver!
Hyr en veterinär från 400 kr/tim!

Driver Ni en veterinärmottagning eller ett djursjukhus, kontakta oss så ordnar vi 
extrapersonal när Ni behöver det,  vi ordnar alla avtal, skatt och avgifter, allt Ni 
behöver göra är att kontakta oss!

Vi anställer veterinärer NU!
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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
JK LARSSON 0171-15 31 91 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PER MICHANEK 070-211 51 60
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
ELÖD SZANTO 0501-101 68

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

Ledamöter
KAJSA GUSTAVSSON 070-980 09 65
LARS-GÖSTA LARSSON 070-851 98 42
TONE LINDVÅG 070-260 90 10

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 070-397 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 070-668 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:
TORKEL EKMAN

ÅSE BERGSTRÖM

PATRICIA HEDENQVIST

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

LOTTA MÖLLER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
YLVA PERSSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JAN SKIDELL

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ÅSE BERGSTRÖM

Sekreterare
OLLE RYDELL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
LOTTA MÖLLER

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

v 48
30/11–4/12 -11. THE ORIGINAL BASIC VETERI-
NARY CHIROPRACTIC COURSE, THORACOLUMBAR,
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 8–9/11)

v 2, 2012
NY 11–13/1-12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-

LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3)
arrangeras i Oslo av Norges Veterinär-
högskola. Info: www.nvh.no

v 3
18–22/1 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 8

22–26/2 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, EXTREMITIES, 
Sittensen, Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 13

28/3–1/4 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, INTEGRATED, 
Sittensen, Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 15

12–15/4 -12. WSAVA/FECAVA/BSAVA
CONGRESS 2012, Birmingham, UK. 
(SVT 10/11) 

v 17

NY 25–27/4 -12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3) 
arrangeras i Oslo av Norges Veterinär-
högskola. Info: www.nvh.no

v 36

5–7/9 -12. 9TH INTERNATIONAL CONGRESS OF

VETERINARY VIROLGY, Madrid, Spanien.
(SVT 11/11)

➤

Är du veterinär och vill ha ett roligt och omväxlande arbete? Kom till oss 
i gästabudsstaden Nyköping där teamet med chefsveterinär, djurskydds -
handläggare och andra medarbetare väntar på dig! 

För mer information se www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Välkommen med Din ansökan senast den 20 oktober 2011.

söker 

Länsveterinär
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❘❙❚ kåseri

Avdelning märkliga frågor 

SOM HÄSTVETERINÄR PÅ SVA ställs man ofta inför oanade
förfrågningar per telefon. Årets hittills ovanligaste fråga kom
från en tjej i Skåne som ringde mig och frågade om man
kunde äta upp en häst som dött i stelkramp. Jag frågade om
det var en teoretisk fråga eller gällde det en verklig situation?
Hon svarade att det tyvärr var på riktigt. Hästen var avlivad
med slaktmask. Ägaren tyckte att det var en god idé att ta till-
vara på köttet och billigare än att skicka liket på destruktion.

Jag föreslog att hon inte skulle gå på det grillpartyt. Huru-
vida det fanns andra i Sjöbo kommun som hade lust att festa
lite budgetmässigt framgick inte. 

Jag kan dock inte riktigt släppa frågan. Kanske finns det
någon läsare som råkar bli inbjuden till en liknande barbeque
eller kall buffé och vill dryfta denna fråga ytterligare?

Alltså, om det verkligen var stelkramp hästen dött av får
man sannolikt inte stelkramp av att äta köttet, så varför inte?
Men, det kan ju vara fel diagnos, för hur säker var den? Och
om det var stelkramp, så har kraken troligtvis ett infekterat sår
någonstans sedan en tid tillbaka. Kanske vill någon välja att
gnaga på allt utom just det benet eller navelstumpen om man
har en mycket tajt budget. 

Om någon har lust att testa, glöm inte att meddela mig
sedan om köttet var segt och krampartat eller mört, så att jag
är bättre förberedd nästa gång jag får kockfrågor om bästa till-
redningssätt av tetaniskt hästkött.

GITTAN GRÖNDAHL

”Förste hästkock på SVA”
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2011
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

Klinisk kemiska laboratoriet vid Universitetsdjursjukhuset, SLU erbjuder
en treårig utbildningstjänst i veterinärmedicinsk klinisk kemi, Residency 
in Veterinary Clinical Pathology. Utbildningen kommer att följa ECVCPs
riktlinjer (www.ESVCP.org).

Vi söker dig som är mycket motiverad att specialisera dig och uppnå
europeisk specialistexamen (ECVCP) inom ämnet veterinärmedicinsk 
klinisk kemisk diagnostik (Veterinary Clinical Pathology). Du skall vara
legitimerad veterinär och ha arbetat minst två år med klinisk djursjukvård.

Kontakt: Inger Lilliehöök, leg vet, VMD, Diplomate ECVCP, tel 018-67 16 16.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2011.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetsdjursjukhuset 

Residency
i klinisk kemi

PERSONNOTISER

Avliden
Leg veterinär JAN WALLNER har avlidit
den 5 augusti 2011. Han föddes 1943 i
Gävle och avlade veterinärexamen 1983.
Efter att han innehaft diverse vikariat
började han att arbeta som privatprakti-
serande från 1989.

Betala medlemsavgiften via autogiro

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

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala 

Universitetsadjunkter
i smådjurskirurgi och smådjursmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper har drygt 100 anställda och ansvarar
för huvuddelen av den kliniska utbildningen inom veterinärprogrammet
och den kliniskt inriktade forskningen på alla djurslag. 

Vid avdelningen för hund, katt och andra smådjur bedrivs grund utbildning
och forskning med särskild inriktning mot dessa djurslag. 

Vi söker nu två adjunkter till undervisningen av våra veterinärstudenter.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2011.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb
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