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RÅGAN OM DELEGERAD BEHANDLING ligger högt på fleras
agendor: kompetens, risk för felbehandlingar, ansvar, resistensutveck-
ling etc är tankar som florerar. 

Det är nästan ett år sedan Jordbruksverkets föreskrifter om behörigheter
för djurhälsopersonal sjösattes. Bakgrunden till dessa är att de personer som
utför ingrepp på djur ska besitta rätt kompetens och samtidigt ta ansvar för
de åtgärder som utförs. För oss veterinärer är kompetens och professionalism
självklart och något vi med vår legitimation ges möjlighet att utveckla och
fördjupa. Vi genomgår en lång och krävande utbildning för att tillåtas stå på
det fundament som ger oss möjlighet, men också tillstånd att, via kunskap
om patologi, kausalitet, farmakologi, medicin, kirurgi etc ställa diagnos och
utföra lindrande eller kurativa åtgärder.

Legitimationen ger oss också skyldighet att ta juridiskt ansvar för våra
behandlingar. Legitimationsbegreppet inom djurhälsoområdet har nu spritt
sig till djursjukskötare, hovslagare och sjukgymnaster som verkar inom djur-
sjukvården. Vårt uppdrag som veterinärer innefattar hjälp till djur och män-
niskor. Vi lindrar och botar sjuka djur, ger stöd åt djurägare samtidigt som vår
kompetens inom området emerging diseases ger hjälp åt mänskligheten.
Genom vår kompetens ordinerar vi behandlingar innefattande t ex antibio -
tikaterapi. Det senare under beaktande av de konsekvenser vi nu ser torna
upp sig på resistenshimlen. 

Att i denna fas i medicinens historia ge stöd åt delegerad behandling som
initieras av djurägare som lärt sig att känna igen vissa symtom och har tillgång
till bland annat antibiotika känns märkligt. Vi veterinärer, utbildade för att
kunna ställa diagnos och ordinera rätt terapi, bör analysera, noggrant och
upprepat, vilka risker för djurskydd, smittspridning och bidrag till utveckling
av antibiotikaresistens som tas vid delegerad behandling av det slag som t ex
ViLA-projektet beskriver. Jag är inte säker på att en delegering till djurägare
att besluta om diagnos och insättande av t ex antibiotikabehandling på djur
vars symtom överensstämmer/liknar något som de lärt sig under en kortare
introduktion är den bästa vägen. 

En fråga som det inte finns utrymme att utveckla i denna ledare är ansva-
ret vid användning av de läkemedel som finns/kommer att finnas i djurbe-
sättningarna, sannolikt den förskrivande veterinärens. En annan fråga är hur
försäkringsbolagen ställer sig till skador som uppkommer vid delegerad
behandling. I dag grisar, i morgon kor – vilket djurslag kommer härnäst? 

Det är vår uppgift att utifrån vår kompetens kritiskt granska den diskus-
sion som nu pågår. Kan vi i dessa tider godkänna en process som medger
insättande av behandlingar utan att den föregåtts av ett professio-
nellt diagnosställande? Veterinärerna ska finnas med som en 
viktig och integrerad del av den moderna animalieproduktionen 
och tillåtas ta ansvar för den professionella hjälp och service 
vi kan ge. Frågan är om delegerad behandling är den rätta 
vägen.

ANDERS FORSLID

vice ordförande SVF 

F
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Folk och fest ...

Efter rusningen till tuppen kunde en och
annan lycklig ”gratis-e-receptare” behöva
svalkande drycker i baren.

”Självklart ska ni bli medlemmar i veterinärförbundet. Vi hjälper er så att ingångslönen blir
rätt när ni ska börja jobba och så får ni Svensk Veterinärtidning också.” Fredrike Ritter, ord-
förande i Anställda Veterinärers Förening, låg inte på latsidan i förbundets monter. Varenda
förbipasserande student fick veta fördelarna med att vara medlem i SVF med delföreningar. 

Att ta över sponsorskapet för get together partyt efter det
friskt showande gäng som tidigare stått för fiolerna var ingen
lätt uppgift. Grabbarna på ApoEx klarade skivan galant och
hade ett alldeles speciellet lockbete – tuppen. Som dessert bjöd
han de snabbaste partydeltagarna på kostnaden för anslutning
till E-recept efter middagen. Snyggt.
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Det sker mycket jobb bakom kulisserna.
Här är det Maria Lindberg och Malin
Åberg från Husdjurssektionen som
packar presentpåsar till sina föreläsare.

När Fredrike behövde vila rösten lite tog blivande förbundsordföranden
Torsten Jakobsson vid uppbackad av styrelseledamoten JK Larsson. Inom
parentes kan nämnas att medlemstillströmningen till SVF är god.

Sårvård med naturen som hjälpreda är
Lars Mandorf, Salubrious, specialområde.
Sortimentet av olika typer av kompresser
han visade upp på kongressen var till stor
del baserat på honung.  

Alexandra Vilén representerade Små -
djurssektionen som laddat upp rejält
med informationsmaterial som roll-ups,
broschyrer och antibiotikapolicyn på
USB-minne. Ingen kunde missa 
Små djurssektionen vid årets kongress!

”Det här var inte lätt …” 
Johanna Hertel, Sandra Eklund och Renée
Carlsson sniffar intensivt på de små burkarna
för att identifiera dofter i Cevas tävling. 

Alla montrar passeras av alla besökare. Poängen är att få dem
att stanna. Medivet hade den perfekta lösningen, en italiensk
kaffebar. Medan ”Animal X-ray Solutions” förevisades kunde
besökaren avnjuta en espresso serverad av Ulf Sjöholm. 

Pennor i alla tänkbara färger och former är ut-
ställarnas standardpryl att dela ut. Årets penn-
fynd hittade man hos Djurfarmacia och Apoteket
Trollet. Birgitta Molin visar upp den originella 
understrykningspennan med olika färger.

”Har katten irriterade öron …? Då är det
här produkten för dig.” Urban Edman,
Omnidea, förevisar ett lättanvänt pulver
som alla djurägare kan hantera.
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En sak kan man vara säker på när man besöker kongressen – Boehringer
Ingelheims medarbetare syns och bjuder på sig själva. Men är det inte
en av landets mest kända dermatologer till höger? Har hon missat att
sköta sin egen päls? Kerstin Bergvall kunde inte låta bli att prova peruker
tillsammans med rasta-säljaren Maria Grimhammar.

Man kan sälja stora saker, som mobila röntgenapparater, och
små saker som läsglasögon med belysning. Den senare varan
gjorde succé och Lennart Grandell, ScandiVet, hade rusning till
sin monter när ryktet om de praktiska glasögonen spred sig
bland besökarna.

Det här handlar om genuint hantverk. Christoffer
Johansson, Scandi Orthopedic, legitimerad orto-
ped ingenjör, gjuter, syr och skruvar själv ihop de
individuellt anpassade hjälpmedel som behövs
under hundens rehabilitering.

Den här klassiska kepsen fanns att tillgå i Lantmännens monter.
Den delades ut tillsammans med en bra bok, Var rädd om maten.
Boken innehåller recept som bygger på 50 olika rätter och sedan
hur man använder resterna. Anders Graneld, förbundssekreterare
och familjefar, tog tacksamt emot såväl bok som keps.  
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… fåglar och feber

VETERINÄRKONGRESSEN 2011

One health var temat för 2011 års
Veterinärkongress och förbundsord -
förande Evamari Lewin hälsade del -
tagarna på plenarsessionen välkomna
genom att bland annat berätta om
vad ”salig Ingemar Månsson” hade
sagt på den tiden Evamari var stu-
dent.

– REDAN DÅ PRATADE HAN om faran med en
alltför flitig användning av antibiotika och att
vi måste arbeta globalt med detta. Han hade
helt rätt, sade Evamari.

Hon uppmärksammade också åhörarna på
det namnbyte som SVS Livsmedelssektion ny -
ligen gjort till Sektionen för veterinär folkhälsa.

– Det är ett tecken i tiden och visar precis
det som blir alltmer uppenbart, att human- och
veterinärmedicin hänger ihop i ”one health”. 

NYTT FÖR ÅRET VAR att plenarsessionen var
öppen för allmänheten. Någon strid ström av
besökare ”utifrån” var det dock inte tal om och
kanske hade de i så fall blivit lite besvikna. De
inbjudna föreläsarna var helt enkelt lite för bra,
vilket avspeglades i moderator Torkel Ekmans
sammanfattning inför frågestunden, ”tack för
att ni komplicerat min värld ytterligare”.

Kristien van Reeth, Gents universitet, Bel -
gien, berättade om de stora influensavågor som
genom åren svept över världen och där Hong-
kong med det stora utbrottet 1968 fortfarande
spelar en central roll. 

– Den europeiska svininfluensan som
benämns H3N2 kommer ursprungligen från
Hongkong. Svininfluensa är mycket mer kom-
plicerat än human influensa och är inte lik
andra varianter. Flera olika virus kan cirkulera i
samma gris och svininfluensan blir en ”fabrik”
för nya virus, beskrev Kristien målande. 

Den andra ”feberföreläsningen” handlade
om west nile fever. Norbert Nowotny, Univer-
sity of Veterinary Medicine, Österrike, gav en
ganska dramatisk bild av hur det allt varmare
klimatet på norra halvklotet gjort att west nile
fever nu uppträder på flera håll i världen. 

– 1999 konstaterades det första fallet i New
York och inom ett par år hade viruset spridit sig
över kontinenten. Ingen vet hur det kom dit,
berättade Norbert.

Europa och norra Italien var nästa ”anhalt”
och under 2008 drabbades fåglar, hundar och
hästar. 

– Fynd av döda fåglar ska tas som en varning,
sade Norbert och fortsatte med det tråkiga
beskedet att om west nile fever drabbat en 
region försvinner viruset aldrig. Stigande
medeltemperatur kommer att gynna fortsatta
utbrott av west nile fever. 

Björn Olsen, läkare och hängiven ornitolog,
tog via bilder med åhörarna på ett antal forsk-
ningsexpeditioner där målet har varit att samla
in prover för alla möjliga ändamål från fåglar
över hela världen.

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Kristien van Reeth pratade om ”virusfabriken” svininfluensa. 
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– Jag har alltid varit intresserad av fåglar. När
jag blev läkare funderade jag på hur jag kunde
kombinera mitt jobb med fågelintresset. Efter
att ha förkastat ”ornitologisk gynekologi” och
andra omöjliga kombinationer kändes smitt-
samma sjukdomar som en framkomlig väg
eftersom fåglar ofta har en roll i smittsprid-
ningen, förklarade Björn. 

Influensa är Björns ”passion” och hans expe-
ditioner har företrädesvis förlagts till kalla och
snörika områden som den sibiriska tundran
och Antarktis. 

– Jag vill hitta mötespunkter i ekologiska
system. Vill man ha en riktig utmaning då är
influensa det ultimata, kommenterade Björn
sitt val av forskningsobjekt. 

Björns resor i Antarktis har förutom kyla och
snö (”i nästa liv ska jag syssla med mer exotiska
sjukdomar”) bjudit på en del överraskningar
och deprimerande iakttagelser. Han visade bil-
der på forskningsstationer med usel avlopps -
hygien och problem med att få ut prover från
Ryssland. 

– Vi hade funnit influensavirus hos vadare i
Sibirien, men ryssarna ansåg att det var ett
nationellt problem. Vi fick faktiskt smuggla ut
proverna, erkände Björn helt öppet.

Han avslutade med att ge några siffror som
visar hur smittrycket kommer att öka i takt
med att jordens befolkning växer. Och inte
bara befolkningen, det finns i dagsläget ungefär
50 miljarder höns i världen. 

– Kyckling har blivit billigare än grönsaker.
Det är en farlig utveckling, varnade Björn Olsen.

Göran Jönsson, färsk Hernqvistmedaljör och
jubeldoktor, var inbjuden att berätta lite veteri-

närhistoria. Varför heter det till exempel veteri-
när? Få i auditoriet visste svaret på den frågan. 

– Veternius betyder dragdjur. Det var drag-
djuret, åsnan, som var föremål för de omsorger
som djurläkaren, mulomedicus, stod för. Men
så försvann läkaren och kvar blev bara veternius
som benämning på den som skötte vården,
berättade Göran Jönsson.

Göran gjorde en historisk resa genom yrkets
utveckling under århundradena med många
intressanta stopp. Till exempel vid den allra
första veterinärutbildningen i Lyon och vilka
krav som ställdes på den som ville läsa där. 

– För att komma ifråga skulle man vara i
åldern 16 till 30 år, läs- och skrivkunnig samt
ha god moral, berättade Göran. 

VID DEN EFTERFÖLJANDE diskussionen ställ-
des frågan om det i framtiden skulle kunna
bryta ut en influensa liknande spanska sjukan
1918 då 50 miljoner människor dog. Kristien
van Reeth svarade nej, hon trodde inte det.
Norbert Nowotny var inte lika optimistisk.
Han hänvisade till svininfluensan 2009 som var
ett relativt fredligt virus men ändå fick väldigt
snabb spridning. Björn Olsen kommenterade
att han som läkare kunde rapportera att
sjukvården var ansträngd under den perioden. 

Moderator Torkel Ekman förde in diskussio-
nen på fisk, ”här har vi hört om svin, häst, folk
och fåglar, men hur är det med fiskarna”? Björn
Olsen svarade med ”total mess”.

– Det finns vatten som innehåller så mycket
antibiotikarester att det skulle kunna ha tera-
peutisk verkan, sade Björn och med den dystra
upplysningen avslutades årets plenarsession.  ■

Björn Olsen, läkare och ornitolog, berättade om
äventyrliga expeditioner över hela världen.

En ”mulomedicus”? Nej, Göran Jönsson, vete-
rinär, jubeldoktor och Hernqvistmedaljör.

Norbert Nowotny varnade för att west
nile fever kommer att spridas i takt
med att klimatet blir allt varmare.
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Årets veterinärkongress bjöd som 
vanligt på ett vetenskapligt program
där forskningsrön från alla veterinära
områden presenterades. Många
ämnesspecialister hade anlitats som
talare, både från Sverige och andra
länder. De ca 800 deltagarna hade ett
digert smörgåsbord att välja från men
på flera ställen gavs oroande signaler
om den framtida smittosituationen.  

HÄSTSYMPOSIET
Temat för hästsymposiet var smittsamma sjuk-
domar, om hotet utifrån och hur vi hanterar de
sjukdomar vi redan har. 

Förutom de svenska föreläsarna hade Bettina
Dunkel från Royal Veterinary College och Nor-
bert Nowotny från Wien bjudits in. Norbert
presenterade utvecklingen av west nile virus
och visade hur sjukdomen är utbredd i sydöstra
Europa, i Rumänien, Ungern, Österrike och
delar av Italien. Eftersom vektorn, myggan 
av släktet Culex, finns ända upp i mellersta 
Sverige, finns en viss risk för att sjukdomen kan
dyka upp även här. 

Detsamma gäller infektiös anemi som Bettina
Dunkel redogjorde för i sin presentation. I
Rumänien är infektiös anemi fullständigt
okontrollerbar och delvis är fallet detsamma i
Italien. Irland har haft ett utbrott orsakat av
smittad plasma som importerats från Italien.
Transporter av slakthästar från Rumänien till
Italien är en allvarlig bov i dramat och hästar
som importeras till Sverige från dessa länder är
således en viktig riskfaktor. Bettina var något

kritisk till Coggins test som diagnostik av
infektiös anemi eftersom studier visat att det
inte är så säkert som man tidigare trott. Ett
PCR-test är säkrare och kan utföras av SVA.

Bettina Dunkel föreläste även om EHV-1
och hästinfluensa. Hon förespråkade att tidigare-
lägga den tredje influensavaccinationen och 
ge den med kortare intervall än sex månader,
eftersom studier har visat att antikroppsnivåerna
sjunker signifikant före den tredje vaccinationen. 

Luftvägsviroser och kvarka
Helena Back redovisade preliminära resultat av
ett projekt om luftvägsviroser. Betydelsen av
andra viroser än de som ingår i luftvägspaketet
för hästens prestation har uppmärksammats.

Oroande smittosignaler 
från kongressföreläsarna

TEXT OCH FOTO: 
LISA HERNBLAD TEVELL,
CHRISTINA AROSENIUS

OCH JOHAN BECK-FRIIS

VETERINÄRKONGRESSEN 2011

Hästar som importeras till
Sverige från Rumänien eller
Italien är en viktig riskfaktor
för spridning av infektiös
anemi, varnade Bettina
Dunkel.
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EHV-2 och, framför allt, EHV-5 misstänks ha
större betydelse för prestationsnedsättning än
vad man tidigare har trott. 

John Pringle föreläste om kvarka och med-
delade att inget av de test som man idag använ-
der sig av, vare sig bakteriologisk odling eller
PCR, är helt säkra för att ställa diagnosen.
Detta komplicerar både diagnostik och före-
byggande av smittspridning. Forskning pågår
kring ett nytt vaccin som skiljer sig både från
det intranasala och vaccinet som funnits regi-
strerat för subgingival injektion. 

Kvarka är anmälningspliktigt, både miss-
tänkta och konstaterade fall. Men här slutar alla
officiella åligganden. Det sa Susanne Lindahl,
när hon redogjorde för anmälan och provtag-
ning vid utbrott av kvarka. Om ett bakteriolo-
giskt prov är negativt eller visar någon annan
bakterie så betraktas inte fallet längre som kvarka
rent officiellt. Dessa omständigheter gör det
svårt att utrota kvarka inom den svenska häst-
populationen. Ett diagnostiskt tips är att ta näs-
svabbprov med så kallad E-svabb eftersom det
är säkrare än prov från nasofarynx.

Bornasjuka och salmonella
Endast ett fall av bornasjuka hos häst har påvi-
sats hos häst i Sverige sa Jonas Wensman i sin
föreläsning när han redogjorde för bornasjuka
och andra virusencefaliter. I Sverige finns inte
diagnostik för Bornavirus hos häst tillgängligt
för närvarande men prov går att skicka till vissa
tyska laboratorier. 

Viveka Båverud och Susanna Sternberg
Lewerin föreläste om olika aspekter av clostri-
dier och Salmonella. Alla misstänkta fall av Sal-
monella bör anmälas, trots att det inte står i för-
fattningen, sa Viveka. Salmonella är fortfarande
ett litet problem hos häst i Sverige men med
ökad cirkulation av hästar mellan olika länder
ökar risken för flera fall i Sverige. Att skicka
prover på helgen, och inte vänta tills det blir
vardag, gör att man kan få svar tidigare. Tre
prover krävs innan ett fall bedöms som negativt
och misstänkta fall ska behandlas som smittade
tills motsatsen är bevisad.

Besiktning av häst
Under symposiet redogjorde också Flemming
Winberg för initiativärendet ”Besiktning av
häst” som gjorts på uppdrag av Hästsektionen
inom SVS. En reviderad blankett för häst -
besiktning finns att beställa via veterinärför-
bundets hemsida. Besiktningsmanualen är 
färdig för tryckning och gruppen räknar med
att den ska finnas tillgänglig i början på 2012.
Manualen kommer att kunna beställas via vete-
rinärförbundet. Mer att läsa om initiativärendet
finns på www.svf.se, inklusive information att
lämna till djurägaren.

SMÅDJURSSYMPOSIET
I aulan hölls årets smådjurssymposium där
ämnet var ”Inflammation och hemostas”. Pro-
grammet var godkänt som kurs i djurslags spe -
cialiseringsprogrammet för hund och katt.
Smådjurssektionen hade bjudit in två danska
immunologer, Mads Kjellgaard-Hansen och
Annemarie Thuri Kristensen. Båda är verk -
samma på Köpenhamns universitet (Depart-
ment of Small Animal Clinical Sciences). Före-
läste gjorde även Harold Tvedten, verksam på
Strömsholm och på SLU samt Bernt Jones, SLU.

Mads och Annemarie redogjorde under de
två dagarna för provtagningstekniker, prov -
hantering, möjligheter att analysera hemostas
och inflammation och för analys av akutfas -
proteiner. Att ta med hem i det dagliga arbetet
är vikten av korrekt provtagningsteknik och
provhantering samt med vilka medel vi som
praktiserande smådjursveterinärer kan analysera
blödningsrubbningar och inflammation. Före-
läsningarna var interaktiva och till viss del fall-
baserade.

Harold Tvedten föreläste om trombocyto -
peni hos hund och katt. Något av det viktigaste
som Tvedten förmedlade var skillnader i trom-

Under hästsymposiet redo-
gjorde Flemming Winberg
för Hästsektionens initiativ   -
ärende ”Besiktning av häst”.
Nya blanketter för häst be-
siktning ligger på SVFs 
hemsida.
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bocytantal mellan olika raser samt vid vilka
sjukdomstillstånd ett djur kan uppvisa trombo-
cytopeni.

Hygienföreskrifter i smådjurssjukvården
Under rubriken ”Aktuell information från
Smådjurssektionen” presenterade Maria Karls-
son det nya policydokumentet ”Hygienföre-
skrifter för arbete i smådjurssjukvården”.

Policydokumentet som är resultatet av ett
initiativärende inom SVS är klart och finns att
läsa på SVFs hemsida. Maria gjorde en före-
dömlig genomgång av de viktigaste delarna, där
mantrat är handdesinfektion mellan alla moment
i det kliniska arbetet. Marias råd till kliniken är
att utse en hygienansvarig veterinär som kan
dra upp riktlinjerna för den enskilda kliniken.
Till hjälp kan man förutom policydokumentet
även ha det schema som, inspirerat av Federa-
tion of European Companion Animal Associa-
tion (FECAVA), också ligger på SVFs hemsida.
För att verkligen komma igång med ett aktivt
hygienarbete på kliniken behöver man mäta
och övervaka hur det fungerar i nuet. Följ 
hygien rutinerna, odla på alla sårinfektioner och
påbörja kvalitetsarbetet på plats på kliniken, är
Marias råd. 

Ulf Lövdahl, länsveterinär i Västra Götaland
presenterade tillsammans med hygiensköters-
kan Annika Arvidsson ett imponerande initia-
tiv inom hygienområdet. De har i sin region, i
samband med sedvanliga inspektioner av klini-
ker och djursjukhus, passat på att informera
och fråga om hygienrutiner. Det har gjorts i
syfte att förebygga infektioner och minska för-
skrivningen av antibiotika och har varit ett
uppskattat arbete på klinikerna. 

Wiwian Stern Bertholtz var på plats för att
informera om Smådjurssektionens normgrupp.
Normgruppen arbetar ständigt med nya förslag
på normer och de färdiga normerna ligger alltid
på sektionens hemsida. Det är inte alla förslag
på normer som leder till en färdig norm men
det är av stort intresse att följa hur normgrup-
pen resonerat i olika diskussioner. Nytt är där-
för att rapporter från dessa diskussioner nu -
mera läggs ut på hemsidan. 

Slutligen informerade Alexandra Vilén om
Smådjurssektionens internationella samarbete.
Hon representerar sektionen internationellt i
framför allt FECAVA där man också arbetat
hårt med antibiotika- och hygienfrågorna.
Många är de som efterfrågat en engelsk över-
sättning av våra svenska antibiotika- och hygien-

policys. Vi kan stolt konstatera att svenska 
veterinärer gör sin stämma hörd internationellt
och att det gör skillnad i djurhälsa och veterinär
folkhälsa.

Maria Karlsson, sammankal-
lande i Smådjurssektionens
normgrupp, presenterade 
resultatet av initiativärendet
”SVFs riktlinjer för infektions-
 kontroll inom smådjurssjuk -
vård”. Dokumentet finns att
läsa på SVFs hemsida.

Mads Kjellgaard-Hansen och Annemarie Thuri Kristensen ansvarade för det digra
föreläsningsprogrammet kring inflammation och hemostas. 
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VETERINÄR FOLKHÄLSA
På symposiet för veterinär folkhälsa gav veteri-
närer i olika funktioner sin bild av veterinärt
folkhälsoarbete. Programmet var välbesökt,
nyfikenheten stor och frågorna många. 

Åse Bergström inledde med att berätta om
SVS Sektion för Veterinär Folkhälsa och om
specialistutbildningsprogrammet som är under
omarbetning. Det nya programmet fokuserar
mer på smittor och vektorer. Där finns också
områden med riskvärdering och redlighets -
frågor. Många namn och beteckningar är upp-
daterade för att bättre matcha dagens arbets -
uppgifter för en veterinär som arbetar med 
folkhälsofrågor.

Börje Nilsson från försvarsmakten berättade
om arbete utomlands under tidvis tuffa om -
stän digheter och hur man arbetar med att 
skydda medarbetare inklusive hundar. Det är
en grannlaga uppgift att förebygga smittor och
skador. Det gäller vatten som ska användas till
mat men även till rengöring och dusch och
måste hålla rätt kvalitet. Våld och angrepp av
olika slag är ett ständigt hot mot de grupper
som gör utlandstjänst. Smittsamma sjukdomar
och vektorer måste kartläggas, riskbedömas och
förebyggas.

Jörgen Wehre, länsveterinär, berättade om
hur de bidrar till veterinär folkhälsa men också

om den frustrerande situation som många läns-
veterinärer befinner sig i, överbelamrade med
arbetsuppgifter och svårigheter att prioritera
tillsynsuppdragen. Till arbetsuppgifterna hör
djur skyddsärenden, tillsyn av djurhälsopersonal,
livsmedelshantering och mycket mera. Eva
Hertil gav sin syn på hur en smådjursveterinär
bidrar till veterinär folkhälsa i form av förbätt-
rad livskvalitet för människor som har med
djur att göra. Och att vi genom arbete i djurens
hälso- och sjukvård bidrar till detta. Vi har
också ansvar för det enskilda djurets välfärd
genom kliniskt veterinärt arbete. I arbete med
smittor och zoonoser är smådjursveterinären en
viktig länk mellan djursjukvård och human-
sjukvård.  

Margareta Widell fortsatte med att berätta
om det veterinära folkhälsoarbetet som stads -
veterinär. Idag ligger mycket fokus på animalier,
vegetabilier, allergener, redlighet och hälsopå-
ståenden. Jorge Pena avslutade sessionen med
att entusiastiskt berätta om det mest intressanta
arbete en veterinär kan utföra – som veterinär
inom livsmedelsområdet.

I paneldebatten som följde blev det uppen-
bart att ämnet är intressant och engagerande
och att stora kvalitetsvärden går förlorade om vi
inte arbetar hårt för att tjänsterna inom livsme-
delssektor och annat veterinärt folkhälsoarbete
tillsätts med veterinärer. Genom att vara aktiva,
informera och profilera den veterinära rollen
och bredda bilden av vad veterinären gör och
kan göra kan vi bidra till vår sysselsättning i
framtiden. One Health är här för att stanna.

GEMENSAMT PROGRAM – ONE HEALTH
Fredagens gemensamma program för husdjurs-
sektionen och den nya sektionen för veterinär
folkhälsa drog många åhörare. Dagen inleddes
med rubriken ”Globaliserad folkhälsa i eko-
systemet” och bjöd på tre spännande föredrag
under ledning av moderator Ylva Persson. Inle-
dande talare Anna Johnning från Sahlgrenska
akademin i Göteborg har deltagit i en studie av
utflödet av processvatten från läkemedelsfabri-
ker i Indien och resultaten var skrämmande.
Man har funnit mycket höga koncentrationer
av läkemedel i vatten från reningsverken, t ex
tio gånger den terapeutiska dosen av cipro -
floxacin. Man hittade 44 kg/dag i vattnet och
då ska man veta att den totala svenska kon-
sumtionen av detta läkemedel är ca fem kg.
Kostnaden för alla utsläppta läkemedel i Indien
ligger på ca en miljard kronor. Alla brunnar i

Börje Nilsson och Eva 
Hertil belyste veterinärens
roll i folkhälsoarbetet från
olika vinklar. Föredrags -
hållarnas gröna ansikts -
färg hade dock inget med
matförgiftningar att göra.

SVT 16-11 KJ2:SVT mall  11-12-12  11.31  Sida 14



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  16 • 2011 15

trakten innehöll läkemedel, liksom grundvatt-
net. 37 olika resistensgener påträffades i slam-
met upp till 17 km nedströms reningsverket. 

Läkemedel som miljöförorening i mark och
vatten gör ingen nytta utan medför enbart ris-
ker, selektion för resistens sker i miljön även vid
låga doser. Vem tar ansvar för miljön i produk-
tionsländerna? Det finns inga regler för ut släpps -
gränser och detta är en framtida utmaning. Ett
förslag är på gång om att det ska ingå ett miljö-
certifikat i Good Manufacturing Practice (GMP)
för dessa företag.

VACCINERA ISTÄLLET FÖR KASTRERA
Under Husdjurssymposiet belyste Stig Einars-
son från SLU den omdiskuterade metoden att
motverka ornelukt hos grisar genom immuno-
kastration, dvs att vaccinera grisarna mot köns-
mognad.

Att kastrera hangrisar utan någon form av
bedövning måste utifrån dagens synsätt och
kunskaper betraktas som etiskt oacceptabelt,
konstaterade han. Vid kirurgisk kastrering med
bedövning/smärtlindring finns en risk att djur -
skötare på grund av tidsbrist påbörjar kastre -
ringen innan bedövningsmedlet hunnit verka,
och injicering av lokalbedövningsmedel i
testiklarna är sannolikt en smärtsam upplevelse
för grisen, sade Einarsson. Vaccinering å andra
sidan fungerar lika bra som traditionell kirur-
gisk kastrering enligt både utländska och svenska
försök. Stig Einarsson och hans forskargrupp
anser mot bakgrund av de senaste resultaten att
vaccinering är ett bättre alternativ än kirurgisk
kastrering under lokalbedövning.

KAN MAN GILLA VEKTORER?
Ja, om man heter Anders Lindström och arbe-
tar med vektorburna zoonoser på SVA så kan
man uppenbarligen sätta sig i bilen och åka
många mil för att få se en ny och spännande
insekt. Hans föredrag om klimatförändringar-
nas inflytande på vektorburna zoonoser var
engagerat och medryckande. Vårt allt varmare
klimat kommer att medföra många förändringar
i insektpopulationen, flugor kommer t ex att
öka med ca 250 procent vilket riskerar att ge
ökad smittspridning. Särskilt otrevliga är då
spyflugorna som angriper levande djur. 

Oxstyng som vi varit befriade ifrån sedan
1957 har nu åter setts i landet. Tigermyggan,
en asiatisk mygga som sprider chikunguya- och
denguefebrar, reser gärna med båtar och i
gamla bildäck och har nu etablerat sig i Italien.

Om klimatutvecklingen fortskrider beräknas
den finnas i Mälardalen ca år 2030. Sandmyg-
gor som är väldigt små och nattaktiva och spri-
der leishmanios finns nu så långt norrut som 
i Tyskland. Myggor som kan sprida west nile
fever finns redan i landet och sjukdomen finns
så nära som i Österrike. Sedan finns alla olika
fästingar, t ex Hyalomma marginatum som jagar
ifatt sitt byte, och som bland annat sprider
olika blödarfebrar. Flyttfåglar bär ofta med sig
fästingar på resan och dessa kan vara infekterade
vid ankomsten till Sverige. Slumpen, globali-
seringen och klimatförändringarna leder till
utbrott och vi kan räkna med nya sjukdomar
här i landet framöver.

GRÄNSLÖSA SMITTOR
Sofia Boqvist påminde om hur dyrt det är med
globala smittor och stora sjukdomsutbrott. 
De har stor samhällsbetydelse och påverkar
eko nomi, livsmedelsförsörjning och handel.
Kostnaderna är både direkta och indirekta, 
det senaste utbrottet av mul- och klövsjuka i
England kostade 3,1 miljoner engelska pund.
Sedan 2008 bor fler människor i städer än på
landet och det medför att mycket av djurpro-
duktionen också har blivit urban, 35 procent av
kött- och 70 procent av äggproduktionen glo-
balt sker numera i stadsmiljö. Framför allt ökar
produktionen av fjäderfä och svin i dessa mil -
jöer och med ökad handel följer ökade smitt -
risker. Många nya zoonoser har också dykt upp
och flera har sitt ursprung hos olika vilda djur,

Stig Einarsson och hans
forskargrupp anser att 
vaccinering är ett bättre 
alternativ för att bli av med
ornelukt hos hangrisar än
kirurgisk kastrering under
lokalbedövning.
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vilket är en stor fara för folkhälsan. I en del fall
kan de medföra att husdjursproduktion blir
olämplig på vissa platser av folkhälsoskäl. Vi
står inför stora utmaningar i framtiden vad gäl-
ler en säker livsmedelsförsörjning och vi måste
hänga med, utvecklingen går fort. Ett centrum
för globala djursjukdomar har därför bildats på
SLU, se www.slu/CGD.

PARASITER PÅ MARSCH
Senaste nytt om rävens dvärgbandmask för-
medlades av Helen Wahlström. Fem fall är
påträffade i Sverige och parasiten bedöms där-
med vara mer spridd i landet än vad som först
antogs. Hos människa ger parasiten upphov till

en allvarlig sjukdom som läkarna dock inte ger
så stor uppmärksamhet. I Schweiz där sjukdo-
men funnits länge räknar man med 0,26 fall
per 100 000 människor och i Litauen med 0,8
fall per 100 000. Om Sverige vore som Schweiz
skull vi alltså få ca 20–30 fall per år men inku-
bationstiden är ca 10–15 år så det kan dröja
innan vi ser dessa sjuka. Vi har flera gnagare i
landet som kan vara lämpliga mellanvärdar för
parasiten. 

Har rävbandmasken nu etablerat sig i landet
är det inte troligt att vi kan utrota den. Vi får
lära oss att leva med den med allt vad det inne-
bär av ändrade vanor vid vistelse i naturen och
hantering av bär och grönsaker. Försök har
gjorts att minska prevalensen hos räv med
utlägg av beten med avmaskningsmedel en
gång/månad och det kan ha viss effekt. 

Efter detta kom en trio föreläsare, Char -
lotte Silverlås och Karin Troell från SVA och
Marianne Lebbad från Smittskyddsinstitutet.
De gav tillsammans en översikt över zoonotiska
protozoer som vi kan träffa på i Sverige. Giar-
dia, mikrosporidier och kryptosporidier var det
som berördes. Samtliga har orsakat olika typer
av utbrott och är att betrakta som zoonoser, de
finns både hos människor och hos djur. Oftast
rör det sig om vattenburen smitta. För alla tre
parasiterna är fortfarande mycket okänt om
smittspridningen, hur de ska bekämpas etc. När
det gäller dessa organismer är det viktigt med
samarbete mellan veterinärer och läkarkåren.

PRIS FÖR EXAMENSARBETE
I samband med lunchen höll Husdjurssektio-
nen sitt årsmöte och delade då också ut sek -
tionens pris för bästa examensarbete rörande
husdjur på veterinärlinjen. Tre nominerade
fanns, Jennifer Andersson som skrivit om 
Lawsoniavaccin, Pernilla Lindberg som skrivit
om andrologisk undersökning av köttrastju -
rar och Cecilia Wahlström som skrivit om 
klövspaltsinflammation. Alla tre belönades med
blommor och ett diplom men förstapriset och
prissumman gick till Cecilia Wahlström. Där -
efter avslutades årsmötet med att Paulina 
Lingers redogjorde för en kongress hon deltagit
i med hjälp av Husdjurssektionens resestipen -
dium. Detta utlystes på förra årsmötet och 
Paulina, som skrivit ett examensarbete om
kommunikation, sökte och fick detta för att
delta i en kongress i Utrecht om kommunika-
tion och juverhälsa (se separat reseberättelse i
denna tidning). ■

Giardia (bilden), mikrospo-
ridier och kryptosporidier
är alla zoonotiska proto-
zoer som vi kan träffa på 
i Sverige. 
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Sofia Boqvist påminde om
hur dyrt det är med globala
smittor och stora sjukdoms -
utbrott.
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EU-kom-
missionen
utnämnde

SVA till EUs referenslaboratorium
(EURL) för Campylobacter 2006.
EURL-Campylobacter ska förse
kommissionen och nationella refe-
renslaboratorier (NRL) i EUs med-
lemsstater med vetenskap ligt och
tekniskt stöd vad gäller analys av
Campylobacter i prover från livsme-
delskedjan. EURL-Campylobacter
ska också utvärdera NRLs förmåga
att analysera Campylobacter. I
denna artikel beskrivs verksamheten
vid EURL-Campylobacter.  

BAKGRUND
Campylobakterios, dvs infektion hos
människor med Campylobacter, är den
vanligaste rapporterade bakteriella zoo-
nosen i industrialiserade länder världen
över (Figur 1). I Europa rapporteras
cirka 200 000 fall årligen (7). De vanli-
gaste symtomen vid campylobakterios är
akut diarré (som kan vara hemorragisk),
feber, kramper i buken samt kräkningar.
Infektionsdosen är låg, det finns studier
som visat att 500 bakterier kan orsaka
infektion (2). Sjukdomen är oftast själv-
läkande inom en till två veckor, men
ibland är symtomen långvariga och kan
kräva sjukhusvård. Allvarliga komplika-
tioner förekommer, såsom reaktiv artrit
och ett neurologiskt syndrom, Guillain-

Barrés syndrom, med en incidens på
1/1000 infektioner (1). Campylobacter
finns ofta i tarmen hos friska djur, både
husdjur och vilda djur. Hantering och
konsumtion av kontaminerat kött från
kyckling anses utgöra en betydande risk
för humaninfektion men även andra
riskfaktorer och riskbeteenden finns, t ex
kontaminerat dricksvatten, opastöriserad
mjölk, kontakt med djur och utlandsresa
(14). I Sverige, liksom i några andra län-
der, undersöks förekomsten av Campylo-
bacter i kycklingflockar enligt speciella

handlingsplaner eller övervakningspro-
gram (9, 18, 19, 20). Exempel på olika
åtgärder som kan vidtas om Campylo-
bacter påvisas är destination av positiva
flockar till ett speciellt slakteri, frysning
eller värmebehandling av slaktkropparna
samt råd och anvisningar till uppfödarna
hur de ska förbättra hygienbarriärerna
för att minimera risken att Campylobac-
ter ska komma in i kycklingstallarna.

De Campylobacter-arter som orsakar
mer än 90 procent av humaninfektio-
nerna är C jejuni och C coli, medan andra
arter såsom C lari och C upsaliensis
endast i enstaka fall har rapporterats ge
sjukdom. Campylobacter är gramnegativa,
rörliga och relativt långsamväxande bak-
terier. De har speciella odlingskrav, är
mikroaeroba och kräver selektiva odlings -
substrat för att kunna påvisas i komplexa
prover, speciellt om de förekommer i
lågt antal. Campylobacter jäser inte kol-
hydrater vilket gör det svårt att använda
traditionella biokemiska tester för iden-
tifiering. DNA-baserad teknik, t ex
polymerase chain reaction (PCR) och
andra molekylära metoder används med
fördel för identifiering, artbestämning
och typning av Campylobacter.

LAGSTIFTNING OCH REFERENS-
LABORATORIENÄTVERK
Enligt zoonosdirektivet (Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/99/EG)
som reglerar övervakning av zoonoser i
EU ska zoonoser såsom Campylobacter
övervakas. Uppgifter om förekomsten
hos djur och i livsmedel ska samlas in för

EUs referenslaboratorium (EURL) för 
Campylobacter

EVA OLSSON ENGVALL, leg veterinär, VMD, docent, ELINA LAHTI, leg veterinär, VMD, 
GUNILLA LINDGREN, assistent, ANN NYMAN, epidemiolog, AgrD, 

BOEL HARBOM, biomedicinsk analytiker, NINNI PUDAS, biomedicinsk analytiker,
LINDA SVENSSON, biomedicinsk analytiker och INGRID HANSSON, leg veterinär, VMD*

FIGUR 1. Campylobakterios är den vanli-
gaste rapporterade bakteriella zoonosen 
i industrialiserade länder världen över. 
Svepelektronmikroskopisk bild av C jejuni. 
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att sammanfattas av den Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet
(EFSA) i en årlig zoonosrapport (7). Ett
nätverk av referenslaboratorier bestående
av EUs referenslaboratorier (EURL) och
nationella referenslaboratorier (NRL)
har upprättats för att säkerställa kvalite-
ten på analytiska metoder som tillämpas
för prover i den officiella kontrollen i
livsmedelskedjan. I kontrollförordningen
(Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) 882/2004), beskrivs vad
EURL och NRL ska göra. De viktigaste
uppgifterna för EUs referenslaboratorier
är att ge vetenskapligt och tekniskt stöd
till kommissionen (DG Sanco), till
EFSA och till de nationella referenslabo-
ratorierna. 

ÅRLIGA WORKSHOPS 
Den första EURL-Campylobacter work-
shopen hölls i oktober 2006. Det var då
viktigt att upprätta kontakt med NRL
för att utbyta information om pågående
Campylobacter-aktiviteter på nationell
och EU-nivå. Ett frågeformulär skickades
ut innan workshopen för att samla in
information om de analysmetoder som
användes av NRL. Vid den första work-
shopen deltog 38 personer från 21 med-
lemsländer, samt deltagare från två av
EUs kandidatländer och två ”tredje län-
der”. Sedan den första workshopen har

antalet deltagare ökat till mer än 50 och
oftast deltar representanter från samtliga
medlemsländer (Figur 2 och 3). Vid
mötena presenteras studier av utveckling
och validering av nya analysmetoder
(Figur 4). Dessutom deltar experter från
kommissionen och EFSA som presen -
terar planerade och pågående Campylo -
bacter-arbeten och zoonosövervakning
på EU-nivå. Resultat från ringtesterna
presenteras och diskuteras, och represen-
tanterna från NRL berättar om studier
från sina länder. Vid gruppdiskussioner
tas aktuella frågor upp som rör t ex val

FIGUR 2. Mer än 50 personer deltog i EURL-Campylobacter-workshopen 2011.

FIGUR 3. Det hade gått fem år sedan starten,
vilket firades med tårta med EURL-Campylo-
bacter-loggan.

FIGUR 4. Vid workshoparna presenteras studier som gjorts för validering av metoder och
för revidering av ISO-standarden för Campylobacter-analyser.
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av odlingsmedier, metoder och behov av
träningskurser. Efter varje workshop
läggs en sammanfattning av program-
met och pdf-filer av presentationerna ut
på EURLs hemsida (www.sva.se/en/
About-SVA/EURL---campylobacter/). 

RINGTESTER
Sedan 2007 har EURL-Campylobacter
organiserat åtta ringtester (RT) (Tabell
1). Samtliga NRL i EUs medlemsländer
samt laboratorier med motsvarande 
status i Island, Norge, Schweiz och
FYROM (Former Yugoslav Republic of
Macedonia) har deltagit. Målsättningarna
har varit att bedöma NRLs förmåga 
att påvisa, identifiera och kvantifiera
Campylobacter, samt att utvärdera olika
testprotokoll för Campylobacter-analyser.
Protokoll för att påvisa och kvantifiera
Campylobacter har i stort sett följt 
den internationella standarden ISO
10272:2006 (11). Några ringtester har
varit frivilliga och har omfattat identifie -
ring av Campylobacter-arter med PCR-
baserad metodik.  

BEREDNING AV REFERENSMATERIAL
För fyra ringtester bestod proverna av
levande bakteriekulturer som antingen
inokulerats i biologiska matriser (blind-
tarmsinnehåll, blindtarm eller kyckling-
skinn) eller skickats på provtagningspin-
nar (Figur 5). I de övriga ringtesterna
användes ampuller med frystorkade
Campylobacter-kulturer av olika kon -
cen trationer tillsammans med de olika
matriserna. De frystorkade ampullerna
till verkades av Livsmedelsverket i Upp-
sala. 

Allt ringtestmaterial är märkt UN3373
(Biological substance category B) och
skickas oftast i speciella lådor med kurir.
Innan ringtesterna distribueras till NRL,
har de levande kulturerna eller ampul-
lerna med frystorkade bakterier testats
för stabilitet och homogenitet både med
och utan matrisen för den aktuella ring-
testen. Alla typer av matriser från kyck-
ling som använts i ringtesterna samlas in
från kycklingflockar som i förväg testats
negativa för Campylobacter.

RESULTAT AV RINGTESTER
Antal laboratorier som deltagit i ringtes-
terna har ökat under åren. NRLs resultat

har successivt förbättrats i såväl de kvali-
ta tiva som kvantitativa undersökningarna.
Vid den andra ringtesten (RT 2) rappor-
terade 79 procent av NRL korrekta

resultat vad avser påvisande av Campylo-
bacter i proverna och 67 procent angav
korrekt artidentifiering. Motsvarande
siffror för RT 8 var 88 procent respektive

FIGUR 5. Material för ringtester kan bestå av levande bakteriekulturer som skickas på prov-
tagningspinnar i lämpligt transport medium.

Tabell 1. RINGTESTER ORGANISERADE AV EURL-CAMPYLOBACTER 2007–2011

Nr År Antal Beskrivning av ringtest Antal 
prov deltagande 

NRLa

1 2007 5 Påvisande av Campylobacter på provtagningspinnar 
med färska bakteriekulturer blandat i blindtarms-
innehåll (frivillig ringtest). 24

2 2007 12 Påvisande och artbestämning av Campylobacter i kyckling-
blindtarmar inokulerade med färska bakteriekulturer. 24

3 2008 14 Påvisande, artbestämning  samt kvantifiering av 
Campylobacter i kycklingskinn inokulerade med 
färska bakteriekulturer. 31

4 2008 11 Artbestämning av Campylobacter i prover med bakterie-
DNA med hjälp av tre PCR-metoder (frivillig ringtest). 25

5 2009 11 Påvisande, artbestämning  samt kvantifiering av 
Campylobacter i kycklingkött blandat med material 
från frystorkade bakteriekulturer. 35

6 2010 10 Påvisande och artbestämning av Campylobacter på 
provtagningspinnar med färska bakteriekulturer 
(frivillig ringtest). 33

7 2010 10 Påvisande, artbestämning  samt kvantifiering av 
Campylobacter i kycklingkött blandat med frystorkade
bakteriekulturer. 34

8 2011 10 Påvisande, artbestämning samt kvantifiering av 
Campylobacter i köttfärs blandad med frystorkade 
bakteriekulturer. 34

a  NRL i de 27 EU-medlemsstaterna bör delta i alla obligatoriska ringtester (dvs de som inte uttryck-
ligen är frivilliga). I några länder finns fler än ett NRL som deltagit och i några fall har laboratorier i
icke EU-länder också deltagit.
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82 procent (Figur 6). Fyra ringtester har
omfattat kvantifiering av Campylobacter.
Denna analys kan vara svår att utföra,
framför allt för de NRL som inte rutin-
mässigt utför den. Trots detta rapporte-
rade 28 av 31 NRL godkända resultat 
av kvantifiering vid RT 7 och av dessa
lämnade 20 NRL resultat som ansågs
utmärkta.  

EUS BASLINJESTUDIE 
Under 2008 genomförde EU en bas -
linje studie avseende Campylobacter och
Salmonella i kyckling. Studien innebar
analys avseende förekomst av Campylo-
bacter i blindtarmar uttagna vid slakt
samt avseende förekomst och mängd av
Campylobacter på slaktkroppar. Resulta-
ten från denna studie har presenterats i
två rapporter från EFSA (5, 6). 

Förekomsten av Campylobacter i EU
var hög. Cirka 70 procent av blind -
tarms proverna och 75 procent av slakt-
kropparna innehöll Campylobacter men
resultaten varierade mycket mellan län-
derna. För Sveriges del var det betydligt
lägre prevalenser: endast 13 procent av
blindtarmsproverna och 15 procent av
proverna från slaktkroppar var positiva.
Hösten 2007, innan baslinjestudien
skulle starta, anordnade EURL-Campy-
lobacter en träningskurs för alla NRL för
att säkerställa att laboratorierna kunde
utföra analyserna för att påvisa, identi fiera
och kvantifiera Campylobacter (Figur 7). 

KONFIRMERING OCH ART-
IDENTI FIERING 
För att kvalitetssäkra resultaten från bas-
linjestudien, skulle varje analyserande
laboratorium skicka som mest 16 Cam-
pylobacter-isolat till EURL-Campylobac-
ter för konfirmering och artbestämning.
Totalt analyserades 434 isolat vid EURL
med hjälp av fenotypiska tester enligt
ISO 10272 del 1:2006 (11) och med
PCR-baserade tester (3, 8, 12, 13, 21).

För majoriteten av isolaten (92 %)
överensstämde identifieringarna som
gjorts vid NRL och EURL (Tabell 2).
För 36 isolat var identifiering av NRL
och EURL inte överensstämmande, eller
NRL hade endast angivit ”Campylobac-
ter spp” eller ”Okänd identitet”. Majori-
teten av dessa isolat identifierades hos
NRL endast med hjälp av fenotypiska

tester. Hippurattest, vilket skiljer C jejuni
(positiv) från den närbesläktade C coli
(negativ), kan ibland ge en falskt negativ
eller en svårbedömd reaktion. Det feno-
typiska testet är därför inte alltid tillför-
litligt för åtskillnad mellan de två arterna
utan molekylära metoder är att föredra. 

Ytterligare 22 isolat som skickats till

EURL kunde inte analyseras på grund
av att de antingen inte växte vid
ankomst eller var höggradigt kontami-
nerade med andra bakterier. Detta visar
på vikten av att endast skicka kontrolle-
rade renkulturer av Campylobacter och
att använda speciellt medium för trans-
port av stammar. 

FIGUR 6. Resultat av ringtester (RT) som organiserats av EURL-Campylobacter under
2007–2011. Blå staplar representerar antalet referenslaboratorier som korrekt identifierat
Campylobacter i alla prov i ringtesten. Röda staplarna anger de referenslaboratorier som
fått felaktiga resultat. I ringtest nr 3, 5 och 7 analyserades Campylobacter genom två olika
metoder, både genom direktodling på selektiv agarplatta och genom odling via anrikning.

FIGUR 7. Vid träningskursen 2007 skulle deltagarna bestämma mängden Campylobacter
på kycklingkroppar som i förväg inokulerats med olika koncentrationer av Campylobacter.
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KURSER OCH STUDIEBESÖK
I januari 2011 höll EURL en grundkurs
i pulsfältsgelelektrofores (PFGE) för
molekylär typning (subtypning) av
Campylobacter (Figur 8). PFGE anses av
många vara ”golden standard” för sub-
typning av Campylobacter. Två standardi -
serade protokoll, PulseNet/USA och
CampyNet finns tillgängliga via internet
(www.pulsenetinternational.org/proto-
cols och http://campynet.vetinst.dk/
PFGE.html). Andra kurser som har
arrangerats av EURL-Campylobacter har
omfattat träning i att påvisa och kvanti-
fiera Campylobacter enligt ISO-metoden.
Dessutom har EURL varje år besökts av
personer som vill lära mer om olika ana-
lysmetoder för Campylobacter och hur
övervakningsprogram kan organiseras
med provtagning och analys av Campy-
lobacter i kycklingflockar. 

ODLINGSBASERADE ANALYS-
METODER
De vanligaste internationella standarder
som används vid påvisande och kvanti -
fiering av Campylobacter i livsmedel är
ISO 10272:2006 (11) samt NMKL
Metod 119 (15). Baserat på dessa stan-
dardprotokoll har EURL-Campylobacter
testat olika anrikningsbuljonger, selektiva
agar, temperaturer och inkuberingstider
(10). En revidering av ISO 10272:2006
del 1 och del 2 pågår och bland annat
diskuteras vilken anrikningsmetod som
är mest optimal för Campylobacter. För
att samla in underlag för revideringen

utformade EURL ringtesterna 7 och 8 så
att anrikning skulle utföras både i Bolton-
och Preston-buljong. Resultaten från
båda ringtesterna tyder på att Preston-
buljong är mer selektiv, dvs att den mer
effektivt hämmar tillväxt av andra bakte-
rier, t ex multiresistenta Escherichia coli.
Preston-buljong kan därför vara att
föredra för prover med hög bakgrunds -
flora, medan Bolton-buljong tycktes vara
mer lämplig för prover med lågt antal
Campylobacter eller prover som innehåller
andra Campylobacter-arter, t ex C lari. 

MOLEKYLÄRA OCH ANDRA 
ANALYSMETODER
För konfirmering av Campylobacter och
artidentifiering visar samtliga ringtest -
resultat att PCR-baserade analysmetoder
är mer tillförlitliga jämfört med fenoty-
piska metoder. Antalet NRL som använ-
der PCR-testmetoder har ökat med åren,
2006 angav 50 procent (13 av 26) att de
använde PCR-metoder medan motsva-
rande siffra 2010 var 73 procent (24 av
33 NRL). 

Realtids-PCR-metoder har utvecklats
under de senaste åren och finns kom-
mersiellt tillgängliga för påvisande av
Campylobacter i bland annat livsmedels -
prover. Fördelarna med realtids-PCR är
kortare analystid och mindre risk för
kontaminering av prover. Nackdelarna
är hög kostnad för utrustning och ibland
problem med justering av protokoll för
tillgängliga instrument och typ av prover
som skall testas. EURL har testat några
realtids-PCR-system med godtagbara
resultat, men de traditionella odlings -
metoderna verkar vara lika eller mer
känsliga för påvisande av Campylobacter
i komplexa prover. EURL har också testat
MALDI-TOF-masspektro metri för art -
identifiering av Campylobacter och de
närbesläktade organismerna Arcobacter
och Helicobacter (16). Denna teknik har

FIGUR 8. Vid kursen i pulsfältsgelelektrofores (PFGE) fick deltagarna träna att gjuta pluggar
och placera dessa i agarosgelen för att sedan analyseras med PFGE. Bandmönstren foto-
graferas och analyseras med ett speciellt datorprogram.

Tabell 2. RESULTAT AV ARTIDENTIFIERING AV 434 ISOLAT FRÅN BASLINJESTUDIEN VID EURL-CAMPYLO-
BACTER OCH NRL. 

EURL identifiering NRL identifiering Antal isolat

C jejuni C jejuni 264
C coli C coli 131
C lari C lari 2
Arcobacter sp Arcobacter sp 1
C coli C jejuni 10
C jejuni C coli 7
C jejuni Campylobacter spp 6
C coli Campylobacter spp 2
Blandflora C jejuni och C coli C coli 4
Blandflora C jejuni och C coli C jejuni 1
C coli C upsaliensis 1
Helicobacter sp C coli 1
Helicobacter sp Okänd identitet 1
C coli Blandflora C jejuni och C coli 2
C jejuni Blandflora C jejuni och C coli 1
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visat sig vara praktisk och används också
av en del NRL för att konfirmera och
artbestämma Campylobacter.

KARAKTERISERING OCH SUB-
TYPNING AV CAMPYLOBACTER
Vid karakterisering och subtypning av
Campylobacter-isolat används PFGE
rutinmässigt av EURL. Både Campynet
och PulseNet/USA-protokollen tillämpas.
Multilokus sekvenstypning (MLST) är
en annan subtypningsmetod som EURL
använt för att typa isolat från baslinje-
studien (4, 17). Syftet var att studera den
genetiska mångfalden bland euro peiska
kycklingisolat och se om det fanns någon
koppling mellan subtyper och geogra -
fiska områden. Resultaten visade på en
stor diversitet mellan isolaten. I några
fall återfanns samma subtyp hos flera
isolat från samma land, men för övrigt
sågs inget samband mellan en viss sub-
typ och region.   

SLUTSATSER 
Antalet humanfall med campylobakterios
har inte visat någon minskande trend de
senaste fem åren vare sig i Sverige eller 
i EU, trots ökad medvetenhet och åt -
gärder för att kontrollera förekomsten i
kycklingflockar. Även om kött från fjä-
der fä anses vara den viktigaste enskilda
källan för humana infektioner bör också
andra källor undersökas. Harmonierade
analysmetoder för påvisande, identifiering
och subtypning av isolat från olika källor
är en förutsättning för att utföra studier
och förstå epidemiologin för Campylo-
bacter. Viktiga utmaningar för EURL-
Campylobacter är att samordna harmonie -
ring och tillämpning av relevanta meto-
der för att underlätta framtagande av
effektiva åtgärder för kontroll av Campy-
lobacter i hela livsmedelskedjan. 
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HELENA ERIKSSON, leg veterinär*

Rödsjuka
är en sjuk-
 dom som

veterinärer och djurägare ofta för-
knippar med grisar men infektionen
förekommer även hos många andra
däggdjur och fåglar, inklusive tam-
höns. Kunskapen om rödsjuka hos
värphöns är tyvärr ofullständig, vilket
framför allt beror på att dessa under
lång tid var relativt förskonade från
sjukdomen. I Sverige har utbrott
konstaterats hos värphöns varje år
sedan 1998, vilket tycks ha samband
med omställningen från traditionella
oinredda burar till frigående inhys-
ningssystem inom- och utomhus. 

Rödsjuka orsakas hos fjäderfä, liksom
hos gris, av en infektion med den gram-
positiva stavformade bakterien Erysipe-
lothrix rhusiopathiae (Figur 1). Från att
ha varit en relativt okänd sjukdom har
utbrott konstaterats hos värphöns i Sve-
rige varje år sedan 1998 (Figur 2). Både
flockar med frigående höns inomhus i
en- eller flervåningssystem och flockar
med tillgång till utevistelse (ekologiska)
har drabbats. Sjukdomen tenderar att
vara vanligare bland ekologiska värp-
hönsbesättningar än i besättningar med
frigående höns inomhus. Hittills har, till
författarnas kännedom, sjukdomen ald-
rig diagnostiserats i någon flock i inredda
burar i Sverige. Detta kan antas bero på
att frigående flockar dels har en ökad
risk för kontakt med potentiella smitt-

källor, dels att vidare spridning av infek-
tionen inom en flock sker lättare i fri -
gående flockar än i flockar som hålls i
inredda burar där gruppstorleken är
liten.

I övriga länder inom EU ska äggpro-
duktionen vara omställd från de tradi-
tionella oinredda burarna till alternativa
inhysningssystem vid årsskiftet 2011/
2012. Beroende på vilka inhysnings-
system som väljs kan antalet utbrott av
rödsjuka komma att öka i dessa länder.

Det förekommer rapporter om utbrott
från andra länder som sedan tidigare har
en ökande andel frigående värphöns, 
t ex Danmark, Tyskland, Norge, Stor -
britannien och Schweiz men den inter -
nationella forskningen och vetenskapliga
rapporteringen om sjukdomen hos värp-
höns är i övrigt begränsad.

SJUKDOMEN I EN VÄRPHÖNSFLOCK
Ett utbrott av rödsjuka i en värphöns -
flock orsakar både djurlidande och eko-

Svenska erfarenheter av rödsjuka hos 
värphöns

FIGUR 1. Gramfärgade Erysipelothrix rhusiopathiae, små korta raka eller svagt böjda stavar
med runda ändar (”ostkrokar”). Skalstrecket motsvarar 5 µm. Med tillstånd från VetBact. 
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nomiska förluster. Vid de senaste årens
svenska utbrott har djurägarna framför
allt rapporterat plötsligt ökad dödlighet
utan föregående sjukdomssymtom. Den
totala dödligheten i en flock varierar
men kan bli mycket hög (upp till 50 %).
Utöver dödligheten noterar djurägarna
ibland också efter någon dag en sänkt
äggproduktion i infekterade flockar. På
grund av den allvarliga kliniska bilden
finns flera viktiga differentialdiagnoser
till rödsjuka såsom aviär influensa, new -
castlesjuka, fågelkolera (Pasteurella mul-
tocida), Escherichia coli-infektioner etc. 

DIAGNOSTIK
Diagnosen rödsjuka ställs genom obduk-
tion och påvisande av E rhusiopathiae i
prov från inre organ. De makroskopiska
fynden vid obduktion av höns med röd-
sjuka utgörs av hepatomegali, splenome-
gali, levernekroser, petekiella blödningar
i inre organ samt mer sällan valvulär -
endokardit. Bakterien växer med mycket
små (0,1–0,5 mm) kolonier på blodagar -
plattor (Figur 3) och det kan därför vara
svårt att se dem vid överväxt med bland-
flora, t ex om kontamination skett i
samband med provtagning eller om lång
tid förflutit mellan tidpunkten för döds-
fallet och provtagningen. Vid misstanke
om rödsjuka utförs därför rutinmässigt
anrikning i en selektivbuljong (blåbul-

jong) från vilken spridning på blodagar -
platta sedan sker. Odling från färskt
organmaterial från akut sjuka höns med
bakteriemi utgör dock sällan något pro-
blem då bakterien finns i stort antal och
ofta växer i renkultur. För definitivt säker-
 ställande av diagnosen, och för att skilja
E rhusiopathiae från den närbesläktade
men för höns apatogena Erysipe loth rix
tonsillarum, görs också en jäsnings serie.
För vidare subtypning av isolat har sero-
typning under lång tid varit det som
stått till buds men för epidemiologiska
studier av E rhusiopathiae har pulsfält gel -
elektrofores (PFGE) under senare år visat
sig vara en mer användbar metod (4, 6).

ZOONOS 
Vid fall av rödsjuka är det viktigt att
komma ihåg att sjukdomen är en zoo-
nos. Människor som infekteras drabbas
oftast av smärtsamma lokala hudinfek-
tioner (erysipeloid) men generell hudin-
fektion, sepsis, artrit, valvulärendokardit
och dödsfall förekommer också (7).
Sjukdomen är vanligare hos bland annat
slaktare, veterinärer, djurskötare, fiskare
och hemmafruar (1). Djurägare med 
E rhusiopathiae-infekterade hönsflockar
måste informeras om vikten av att
använda handskar vid hantering av döda
djur och att också vara extra noggranna
med handhygienen. 

SPRIDNING TILL OCH INOM FLOCKAR 
Förekomst av E rhusiopathiae har rappor -
terats från många olika däggdjursarter
såsom gris, får, nöt, häst, hund, gnagare
etc (7). Dessa har därför antagits vara
tänkbara smittkällor för fjäderfä. Särskilt
gris betonas i litteraturen som en bety-
delsefull reservoar för E rhusiopathiae då
internationella studier har visat att upp
till 50 procent av kliniskt friska grisar
kan vara bärare av bakterien i tonsiller
och andra lymfoida organ (7). I Sverige
har det förekommit indirekt kontakt med
grisar i samband med några utbrott,
exempelvis genom närvaro av hushålls-
grisar på samma fastighet eller nyetable-
rad fjäderfäproduktion i ett före detta
grisstall. Det är dock oklart om dessa
kontakter verkligen utgjort smittkällan.
Släktskap mellan ett antal svenska E rhu-
siopathiae-isolat från gris och fjäderfä
har studerats med PFGE och resultaten
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FIGUR 2. Under åren 1998–2010 ställdes diagnosen rödsjuka i 50 svenska värphönsflockar
från 33 olika besättningar (utbrott kända av SVA). Diagrammet visar antalet drabbade
flockar per år. Som en jämförelse kan nämnas att det i april 2010 fanns 343 företag med
äggproduktion i Sverige (Källa: SFS, Svenska Ägg).

FIGUR 3. Växt av Erysipelothrix rhusiopathiae på hästblodagarplatta. Notera den grön-
aktiga α-hemolyszonen samt de små kolonierna (längden av hela skalstrecket i högra 
bilden motsvarar 5 mm). Med tillstånd från VetBact. 
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från denna studie antyder att grisar kan
vara en möjlig smittkälla för fjäderfä (4).
På senare år har flera drabbade djur -
ägare med ekologisk äggproduktion
påtalat att man har mycket vildsvin i
markerna runt rastgårdarna (Figur 4). I
vilken omfattning E rhusiopathiae före-
kommer bland svenska vild svin är inte
känt och den vetenskapliga rapporte -
ringen om förekomst av bakterien i
vildsvinspopulationen i andra länder är
ytterst sparsam. 

Intressant i diskussionerna om möjliga
smittkällor är den tidigare uppfattningen
att E rhusiopathiae överlever under lång
tid i jord och att jord i sig därför är en
viktig smittkälla. Experimentella studier
har dock inte kunnat stödja denna långa
överlevnad då bakterien kunde återisole-
ras från jord i maximalt 35 dagar (8).
Observeras måste att detta handlar om
experimentella förhållanden och att till-
räcklig kunskap om bakteriens överlevnad
i exempelvis en rastgård i en rödsjuke -
drabbad ekologisk värphönsbesättning
fortfarande saknas.

Kvalster misstänkt reservoar
Det blodsugande hönskvalstrets (Der-
ma  nyssus gallinae) roll för spridning av
rödsjuka bland tamhöns kommer ofta
upp i diskussioner med drabbade djur  -
ägare. Detta kvalster är mycket vanligt
förekommande i svenska värphönsbe-
sättningar och det har visats att kvalstret
kan bära E rhusiopathiae både på ut- och
insidan (3). Dermanyssus gallinae miss-
tänks därför kunna vara både en möjlig
reservoar för E rhusiopathiae mellan
hönsomgångar i ett drabbat djurutrymme
och en vektor mellan såväl individer som
flockar (2, 5). Även flugor, myggor, göd-
selbaggar och andra artropoder miss-
tänks kunna sprida smittan. 

Experimentellt har höns infekterats
både intramuskulärt och oralt. Det är
dock fortfarande inte fullständigt klarlagt
hur smittan sprids inom en hönsflock
men det antas att bakterien passerar
genom skadad hud och slemhinnor och
att exempelvis fjäderplockning och
hackning i en flock kan leda till ökad
smittspridning. Starka misstankar om

per oral infektion från kadaver, faeces etc
finns också. En viktig åtgärd för att
minska smittspridning i drabbade flockar
är därför att plocka bort döda fåglar flera
gånger om dagen. 

ÅTGÄRDER I EN DRABBAD FLOCK
Av djurskyddsskäl måste åtgärder sättas
in i en drabbad flock snarast möjligt efter
fastställd diagnos. Djurägaren måste
därför tidigt informeras om de olika alter-
nativa åtgärderna och ges möjlighet att
ta ställning till dessa. Erfarenhetsmässigt
klingar inte utbrottet av i en värp höns -
flock som drabbats av rödsjuka.

En undersökning av ett urval av
svenska isolat från gris och fjäderfä från
åren 1996–2004 visade att bakterierna
hade låga MIC-(Minimum Inhibitory
Concentration)-värden för penicillin
(4). Penicillin är också det antibiotikum
som används för behandling av rödsjuka
hos gris och det rekommenderas i litte-
raturen för behandling av rödsjuka
bland fjäderfän. I Sverige saknas dock
tillgång till betalaktam-antibiotika med

FIGUR 4. Ekologiska värphöns i rastgård. I flera rödsjukedrabbade besättningar med ekologisk äggproduktion har djurägare påtalat att
man har mycket vildsvin i markerna runt rastgårdarna. 
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fastställd karenstid för ägg. Något alter-
nativt läkemedel lämpligt för behand-
ling av värphöns med rödsjuka finns inte
heller i dagsläget eftersom lång karenstid
för ägg i praktiken omöjliggör behand-
ling av ekonomiska och praktiska skäl.
Ytterligare ett problem med antibiotika-
behandling av rödsjukeutbrott i fjäder-
fäflockar är att infektionen ofta åter-
kommer en kort tid efter avslutad
behandling eftersom bakterien finns
kvar i miljön.

En alternativ åtgärd för att stoppa ett
pågående sjukdomsutbrott är vaccina-
tion (licensvaccin). Efter vaccinationen
tar det minst en till två veckor innan
dödligheten i flocken är nere på normala
nivåer igen. Detta motsvarar den tid det
tar för antikroppsnivån i flocken att
stiga till skyddande nivåer. Eftersom
vaccinet är avdödat måste varje fågel i
flocken ges en injektion vilket i en flock
med frigående värphöns innebär en

mycket stor arbetsinsats och avsevärd
stress för fåglarna. Många drabbade djur-
ägare väljer därför istället att avliva en
infekterad flock i förtid. Djurägarens val
mellan vaccination och avlivning beror
ofta på flockens ålder, dvs kvarvarande
tid i produktion, samt hur allvarligt
utbrottet är, dvs dödligheten i flocken.

När den infekterade flocken avlivats
bör hus och omgivningar genomgå nog-
grann rengöring och desinfektion. Det
är också viktigt att hygienbarriärerna ses
över och fungerar så att eventuell smitta
i omgivningarna hålls utanför huset.
När nästa flock höns sätts in i huset är
det mycket viktigt att unghönsen vacci-
neras mot rödsjuka då man får räkna
med att det trots omfattande åtgärder
kan finnas bakterier kvar i miljön som
kan leda till återfall i kommande flockar
i samma djurutrymme. Det finns också
en risk att smittan återintroduceras från
en oidentifierad smittkälla. Även flockar

i andra hus på gården riskerar att drab-
bas och därför bör man även överväga
att vaccinera dessa flockar profylaktiskt.
Tyvärr saknas idag kunskap om när det
är möjligt att sluta vaccinera på en drab-
bad gård.

TACK
Till Désirée Jansson, Viveca Båverud,
Claes Fellström och Per Wallgren för syn-
punkter på manuskriptet samt till Karl-
Erik Johansson för hjälp med bilderna
från VetBact.
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❘❙❚ månadens epiztel

SALMONELLA I GRISBESÄTTNING, 
ÖSTERGÖTLAND 
Salmonella infantis har isolerats i en halvinte-
grerad grisbesättning i Östergötland. Smittan
upptäcktes vid normalslakt av en sugga. Vid
provtagning i besättningen återisolerades smit-
tan och besättningen spärrades. S infantis har
tidigare påvisats i svenska grisbesättningar och
kan väcka misstankar om fodersmitta. Hur
smittan har introducerats i den aktuella besätt-
ningen är inte klarlagt men i de foderprov 
som hittills tagits, såväl i besättningen som hos
aktuella fodertillverkare, har ingen salmonella
hittats. Smittspårning via livdjurskontakter på -
går.

Den drabbade besättningen består av ett
antal suggrupper med grisning var femte vecka.
En del av smågrisarna går till förmedling
medan övriga föds upp till slakt. Enligt den
inledande provtagningen (träck- och miljö -
prov) är smittan i huvudsak koncentrerad till
ett par suggrupper. Upprepad träckprovtagning
tyder på att suggorna har god förmåga att 
rena sig spontant. Av såväl smittskyddsmässiga,
logistiska som ekonomiska skäl kommer man
att behöva avliva grupper av djur under sane -
ringsarbetet.

MISSTANKAR OM BRUCELLA CANIS 
Efter det första konstaterade fallet av Brucella
canis i Sverige tidigare i år och i Finland förra
året utreds just nu två separata misstankar om
infektion med B canis.

Det ena fallet är en svenskfödd ung hanhund
där misstanken uppstått vid serologisk provtag-
ning inför export. I det andra faller handlar det

Salmonella infantis har isolerats i en grisbesättning 

i Östergötland och två nya misstänkta fall av infek-

tion med Brucella canis har upptäckts i Sverige. Epizteln är ett samarbete 

mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena

Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.

Salmonella infantis upptäcktes nyligen i en grisbesättning i Östergötland. Den drab-
bade besättningen består av ett antal suggrupper med grisning var femte vecka.
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om en sex år gammal importerad blandrastik
där misstanken uppkommit på grund av kliniska
symtom i kombination med anamnestiska upp-
gifter i form av import. Tiken som vistats sex
månader i Sverige kom närmast från England
men ursprungligen fån Sydafrika. Hon var nu
högdräktig och hade svarta flytningar men
ingen feber. Vid ultraljudsundersökning kon-
staterades hon ha två nästan fullgångna döda
valpar i livmodern. Tiken var inseminerad i
Sverige och har haft kullar förut, dock inte
under den tid hon bott i Sverige. 

I båda fallen pågår vidare provtagning och
utredning.

TUBERKULOSMISSTANKE I VÄRMLAND 
Vid veterinärbesiktning av 13 hjortar som hade
slaktats i ett hägn i Värmland upptäcktes pato-

logiska förändringar hos fyra av hjortarna. Tre
yngre djur hade förstorade lymfknutor och ett
äldre djur var avmagrat samt hade hjärtsäcksin-
flammation och omfattande segmenterade böl-
der i lungorna. Från samtliga djur togs prover
och efter direktmikroskopi och histopatologisk
undersökning kunde tuberkulosmisstanken
avfärdas. 

Det är viktigt att granulombildningar skickas
in för vidare undersökning och det är också vik-
tigt att både färskt och fixerat material skickas
in, för att det ska vara möjligt att genomföra
direktmikroskopi och att utföra odling i de fall
misstanken kvarstår efter direktmikroskopi och
histopatologisk undersökning. 

Under pågående utredning spärrades hägnet
med avseende på djur, djurprodukter och göd-
sel.  ■

■ ■  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.

Kalk testas för bekämpning
av kryptosporidier

❘❙❚ Framför allt kalvar i mjölkkobesätt -
ningar kan drabbas av diarréer orsakade
av kryptosporidier. Förutom lidande med-
för detta ekonomiska förluster. Nu ska
forskare vid SLU undersöka om det går 
att använda släckt kalk för att bekämpa
parasiterna.

Tidigare försök har visat att släckt kalk

har effekt på kryptosporidiernas oocystor.
Det forskarna nu ska undersöka är om
släckt kalk i pulverform är användbart på
golv och väggar och alltså kan användas
för att desinficera kalvboxar. Fördelarna
med släckt kalk är flera, det är bland
annat torrt och enkelt att använda. 
Framgångsrik desinficering och minskat
smittryck innebär också en mindre risk 
att djurskötare smittas.

Kryptosporidieparasiter är både smitt-
samma och mycket tåliga. Parasiterna är
resistenta mot de desinfektionsmedel 
som rekommenderas idag, dessutom kan
utbrott komma snabbt och drabba stora

delar av de unga kalvarna i en besättning.
Smittan kan bland annat orsaka diarré,
uttorkning och feber. Projektet kommer
att pågå i ett år. 

Källa: Pressmeddelande från Stiftelsen
Lantbruksforskning den 23 november. ■

Blå Stjärnan expanderar 
i Västra Götaland

❘❙❚ Blå Stjärnans djursjukhus AB bildar 
ett nytt bolag tillsammans med det 
norska investmentbolaget Braganza AB,
som ska bygga upp en ny nationell kedja 
med veterinärkliniker. Det rapporterade
Göteborgsposten den 22 november. I ett
första led etableras ett 20-tal klini ker 
i Västra Götaland de närmaste åren.

– Med Braganza som samarbetspart -
ner ges möjligheten att bygga framtidens 
kliniker som kan tillgodose hela vård -
behovet och ge djurägarna i Göteborg
bättre och snabbare vård. De nära kon -
takterna med klinikveterinärerna och 
Blå Stjärnans specialister kommer att 
ge klinikveterinärerna förutsättningar 
att ställa snabbare diagnoser, säger 
Christer de Flon, vd för Blå Stjärnans 
djursjukhus.

Blå Stjärnan kommer också att fun  gera
som ett centrum för utbildning och forsk-
ning för veterinärer och djur skötare. ■

❘ ❙❚   noterat
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik
En hund med långvarig hälta kom för scintigrafisk
undersökning eftersom det var en klinisk svårig -
het att bedöma lokalisationen för hältan. Fallet är

tolkat av klinikveterinär Carolina Carlsson vid Bild -
diagnostiska kliniken, Universitetsdjursjukhuset,
SLU.

FIGUR 1. Scintigrafisk bild, vänster framben distalt, lateral bild. FIGUR 2. Scintigrafisk bild, vänster framben proximalt, 
lateral bild.

FIGUR 3. Scintigrafisk bild, höger framben distalt, lateral bild. FIGUR 4. Scintigrafisk bild, höger framben proximalt, lateral
bild.
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Schäfer, hane, två år
ANAMNES: Hunden har haft en intermittent hälta på väns-
ter framben med varierande styrka sedan ett år tillbaka.
Djurägaren hade besökt veterinär två gånger ungefär ett
halvår tidigare. Vid båda veterinärbesöken, som var hos
olika veterinärer, var det svårt att med säkerhet fastställa
orsaken till hältan. Vid det första veterinärbesöket miss-
tänktes en sträckning i ett muskelfäste i bogbladet och vid
det andra besöket misstänktes panosteit i humerus efter
palpation och röntgenundersökning av bogled, humerus
och armbågsled vänster fram. Vid båda tillfällena behand-
lades hunden med Rimadyl utan att bli bättre.

KLINISK UNDERSÖKNING: Hunden avlastar vänster framben
(VF) i vila och är tre grader halt i skritt och trav. Smärta
kan fås vid palpation av distala humerus VF och hunden
är muskelatrofisk över skapula samt triceps- och biceps-
muskulaturen.

Panosteit kan inte förklara hundens kroniska hälta och
eftersom inga andra förändringar i vänster framben kan
detekteras vid den kliniska undersökningen kommer hun-
den för scintigrafisk undersökning för lokalisering av
patologi.

SCINTIGRAFISK UNDERSÖKNING: Lateral bild av vänster
framben (Figur 1 och 2) och höger framben (Figur 3 och
4) för jämförelse. Palmar/kaudal bild (Figur 5 och 6) av
båda frambenen.

Finns det något onormalt scintigrafiskt upptag på bil-
derna? Hur ska fallet följas upp?

FIGUR 5. Scintigrafisk bild, båda frambenen distalt, palmar
bild.

FIGUR 6. Scintigrafisk bild, båda frambenen proximalt, kaudal
bild.
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Förslag om ny djurskydds-
lag framlagt

❘❙❚ Den 28 november överlämnade utre -
daren Eva Eriksson sitt förslag om en ny
djurskyddslag till landsbygdsminister Eskil
Erlandsson. I betänkandet ger utredaren
sin syn på hur djurskyddslagstiftningen

bör utvecklas. Förslaget är baserat på
vetenskap och beprövad erfarenhet och
innebär en ökad flexibilitet och att ett
större ansvar läggs på djurägaren.

Utredningen innehåller ett antal kon-
kreta förslag till förändring av lagreglerna,
till exempel förbud mot användande av
djur för sexuella ändamål, en höjning 
av straffskalan för vissa brott mot djur-
skyddslagen och kraftfulla åtgärder mot
djurskyddsproblem som herrelösa katter 

och avel som medför lidande för djuren. 
I utredarens förslag finns vidare krav på
kompetens för alla djurägare och utbild-
ningskrav för djurägare som arbetar med
djur i sin yrkesverksamhet eller har djur i
större omfattning. Det föreslås också
informationskrav på alla som säljer säll-
skapsdjur, samt att den som har huvud -
ansvaret för ett djur ska vara minst 16 år. 

Förslaget kommer att presenteras mer
ingående i nästa nummer av SVT. ■

❘ ❙❚   noterat
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Den 1 november öppnade veterinär-
förbundet portarna till ett heldags-
seminarium om behandlingsetik för
de livsmedelsproducerande djuren.
Diskussionerna kom att fokuseras
på den villkorade läkemedels -
användningen för lantbrukets djur
och veterinärens delvis nya roll i
den verkligheten.

– Grisarna har gett villkorad behandling
ett ansikte, inledde Lena Eliasson Selling,
Svenska Djurhälsovården, sitt föredrag

under SVFs etikseminarium i Stock-
holm. Dryga 30-talet veterinärer hade
kommit till mötet för att diskutera etik
och djurvälfärd/djurhälsa för de livsme-
delsproducerande djuren.

Delegerad läkemedelsanvändning var
ett initiativ från ett antal framsynta
distriktsveterinärer under 1980-talet,
fortsatte Lena Eliasson Selling. Det
inne bär att veterinären både fortsätter
med akutbehandlingar och även kan
jobba förebyggande, sade hon. Dagens
villkorade behandling kan bara ske om
veterinären anser behandlingsformen
vara lämplig, underströk hon. Dock

tyckte hon att det veterinära efter arbetet
är för dåligt, den formella rapporte -
ringsskyldigheten vid delegerad behand-
ling av gris är oklar.

UPPFÖLJNINGEN VIKTIG
Jonas Carlsson från Svensk Mjölk höll
med om att uppföljningen är en viktig
framgångsfaktor vid all sjukdomsbe-
kämpning, även på mjölksidan. Data -
bearbetning och väl förda register är
avgörande – ”skärm”-arbetet får inte
förringas i relation till handfasta stall -
insatser. Inom Svensk Mjölk kunde han
ge exempel på fyra lyckade projekt där
statistiksammanställning spelar en avgö-
rande roll: ”Signaler djurvälfärd”, ”Fråga
kon”, fokuskurser och det veterinära
nätverket ”Hälsopaket mjölk”. 

Tove Sällberg från Distriktsveterinä-
rerna påpekade att profylax och ”meta-
fylax” = fokus på riskdjur, spelar en allt
större roll i dagens stora besättningar. På
mjölksidan t ex är det viktigt att hindra
att riskdjur utvecklas till ”loser cows”,
underströk hon. Prognosställandet är
avgörande för att hitta dessa djur, vilket
kräver klinisk undersökning och dia-
gnos. Även om behovet av akuta veteri-
närinsatser alltid kommer att kvarstå var
Tove Sällberg lite bekymrad över utveck-
lingen mot allt färre sjukresor, som för
med sig minskad träning i akutbehand-
lingar för de praktiserande veterinärerna.

SKILLNAD MELLAN KYCKLINGAR
OCH KOR
Pia Gustafsson från Svensk Fågel fram-
höll avelsarbetets betydelse för djurhälsa
och djurvälfärd. På kycklingsidan selek-

Etikdag för stordjursveterinärer

Engagerad debatt om villkorad
behandling
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

– Grisarna har gett villkorad behandling ett ansikte, inledde Lena Eliasson Selling sitt före-
drag under SVFs etikseminarium i Stockholm.

SVT 16-11 KJ2:SVT mall  11-12-12  11.32  Sida 32



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  16 • 2011 33

➤

terar avelsföretag i andra länder för
snabb tillväxt och låg foderförbrukning,
medan djurskydd har lägre prioritet.
Detta leder bland annat till problem
med benhälsan och ascites hos de snabb-
växande kycklingarna, något som hon
tyckte borde uppmärksammas mer.
Beträffande villkorad läkemedelsanvänd-
ning förekommer sådan inte i svensk
kycklinguppfödning, och Pia Gustafsson
såg heller inget framtida behov.

Lotta Ternström-Hofverberg, projekt-
ledare för ViLA (Villkorad läkemedels -
användning) MJÖLK, jämförde mjölk-
produktionen med en våg där djurvälfärd
ligger i den ena vågskålen och lönsamhet
i den andra. Vågen är idag instabil,
menade hon, och ViLA är ett försök att
stabilisera den eftersom den förbättrar
både djurvälfärd och lönsamhet. Den
traditionella ”över svansen profylaxen”,
när veterinären ger goda råd till djuräga-
ren samtidigt som han/hon rektalunder-
söker kon, fungerar inte längre. Besätt-
ningarna är för stora och personalen byts
vid varje sjukbesök, varför den personliga
rådgivningen spelat ut sin roll, menade
Lotta Ternström-Hofverberg. Jordbruks -
verket försöker nu minimera de risker
som ViLA-konceptet medför, under-
strök hon.

VEM FÅR STÄLLA DIAGNOS?
Jordbruksverkets djurskyddschef Björn
Dahlén trodde också att villkorad läke-
medelsanvändning kan förbättra djur-
välfärden, om den sköts på ett bra sätt.

Veterinären måste sättas i centrum, sade
han, villkorad behandling är ingen rät-
tig het för djurägare. Verksamheten möj-
liggör tidigt insatt behandling av varje
enskilt djur, men bygger på att det finns
en ansvarsfull veterinär med god be -
hand lingsetik.

Mats G Hansson, professor i bio -
medicinsk etik från Uppsala universitet,
gjorde ett försök att sammanfatta dagens
föredrag. Han sade att lantbruksdjuren
inte finns till för sin egen skull utan för
att människan har ett syfte med dem. I
det sammanhanget kan ändamålen helga
medlen, menade Mats G Hansson. Han
ansåg därför att djurskyddslagens krav
på naturligt beteende både är en anakro-
nism och en anomali, något som väckte
starka känslor i auditoriet. Björn Dahlén
förklarade att lagen skyddar djur mot
onödigt lidande, vilket innebär att män-
niskan inte kan ta till vilka medel som
helst för att nå sina ekonomiska mål.

För övrigt handlade den avslutande
debatten mycket om veterinärens roll som
diagnosställare i system med villkorad
läkemedelsanvändning. Lotta Ternström-
Hofverberg var tveksam om veterinärkå-
ren kan fortsätta att hävda ensamrätt till
att ställa diagnoser på djursjukdomar, i

På mjölksidan är det viktigt att hindra att riskdjur utvecklas till ”loser cows”, underströk
Tove Sällberg. Prognosställandet är avgörande för att hitta dessa djur.

Jordbruksverkets djurskyddschef Björn Dahlén trodde att villkorad läkemedelsanvändning kan
förbättra djurvälfärden, om den sköts på ett bra sätt. Här tillsammans med Per Sahlander.
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många andra länder ges den rätten till
andra yrkeskategorier också. ViLA-kon-
ceptet innebär dock inte att djurägaren
ställer en diagnos utan att han/hon känner
igen symtombilder, vilket inte är samma
sak, framhöll hon. 

Per Sahlander från SVFs djurskydds-
kommitté påpekade att när villkorad
behandling inte fungerar beror det ofta
på att den ansvarige veterinären inte tar

uppdraget på allvar. Tove Sällberg trodde
att delegering är en oundviklig utveck-
ling även inom mjölkproduktionen,
eftersom det redan förekommer ”svart”.
Då är det bättre att verksamheten regle-
ras och står under myndighetskontroll,
menade hon. Från SLU och Torkel
Ekman kom oroande rapporter om att
dagens nybakade veterinärer inte har
lika stor erfarenhet av diagnosställande

som för tio år sedan. Studenterna har
sämre färdighetsträning idag, vilket gör
dem mer osäkra, berättade han.

Sista ordet är inte sagt i frågan om
villkorad läkemedelsanvändning och
många åsikter finns i ämnet. Under vete-
rinärförbundets etikdag fick både fakta
och tyckande ventileras, vilket gjorde
dagen till en värdefull debattplattform.
Fortsättning följer säkert.  ■

➤

Lägst antibiotikaanvänd-
ning i svensk djurhållning

❘❙❚ I en nyligen publicerad rapport från
europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA,
visar försäljningsstatistiken från sju EU-

länder att Sverige har lägst antibiotikaför-
brukning inom djurhållningen. Det skriver
LRF i ett pressmeddelande den 18 novem-
ber, som var European Antibiotic Aware-
ness Day 2011. Den svenska försäljningen
ligger ungefär tre gånger lägre än Dan-
mark och cirka nio gånger lägre än Neder-
länderna.

– Tack vare en kombination av goda
djurhållningssystem, fokus på förebyggande

djurhälsovård och ett gott smittskydd, 
där vi också har ett regelverk som ger oss
möjlighet att försäkra oss om att djur som
importeras från andra EU-länder inte bär
på sjukdomar som inte finns i Sverige, 
har vi ett synnerligen gott hälsoläge bland
våra lantbruksdjur. Från folkhälsosynpunkt
är det av oerhörd vikt att vi värnar om
detta, säger Helena Jonsson, förbunds -
ordförande i LRF. ■

❘ ❙❚   noterat
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Alla var med på informationsdagen
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

➤

Veterinärförbundet, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Svenska Djurhälso -
vården, Anställda Veterin… nej, hela
listan blir alltför lång. Alla var där 
när SVF arrangerade den första infor-
ma tionsdagen för veterinärer som 
studerat utomlands.

DET ÄR SVERIGES Veterinärmedicinska Sällskap,
SVS, som tagit initiativet till en informations-
dag för veterinärer som studerat utomlands och
ligger i startgroparna för att ge sig ut på den
svenska arbetsmarknaden. 

Det var ett digert program som mötte det
30-tal utlandsutbildade veterinärer, de flesta
unga kvinnor, som kom till Stockholm och
Svenska Kyrkans lokaler på Kungsholmen, för
att få svar på ”vem som gör vad och varför” i
Sverige. Stora ämnen som smittskydd och djur-
skydd med tillhörande lagar och de olika myn-
dig heternas ansvarsområden avhandlades i rask
takt följda av information om försäkringar och
samarbetsorgan inom lantbruksnäringen.

Självklart inledde SVF med tillhörande del-
föreningar och sektioner. Fredrike Ritter, AVF,
beskrev livfullt arbetsmarknadens parter och
vad man som nyanställd ska tänka på när man
pratar anställningsvillkor. Fredrike bytte sedan
skepnad och blev företagare då Johanna Habbe,
ordförande i Företagande Veterinärers Före-
ning, FVF, var sjuk. 

– Det finns inga motsättningar mellan
anställda och företagare i förbundet, kommen-
terade Fredrike och informerade även om FVFs
verksamhet.  

REPRESENTANTERNA för de olika delarna av
veterinär-Sverige passade givetvis på att försöka
intressera deltagarna för just deras nisch.

Ett 30-tal utlandsutbildade veterinärer kom till Stockholm och Kungsholmen för att
få veta mer om veterinär-Sverige.

TIDSSCHEMA RÄTTELSE
Specialistutbildningsprogram för sjukdomar hos häst
I SVT nr 15, sidan 17, har fel datum angivits för examination gällande specialist utbild-
ningsprogram för sjukdomar hos häst. Examinationsdagen ska vara den 9 mars
2012. Uppdaterad information finns på hemsidan www.svf.se.
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Patricia Hedenqvist, Försöksdjurssektionen
”Råttary”, har själv läst i Tyskland. Hon var
ensam bland talarna om att framhålla de posi-
tiva sidorna av att ha studerat utomlands.

– Men det finns ett litet minus, man har inga

gamla kursare att vända sig till. Därför kan jag
verkligen rekommendera att ni engagerar er i
någon av våra sektioner. Det är roligt, lärorikt
och ett bra sätt att få kontakter, rådde Patricia
åhörarna.

Alicia Dohnal tyckte informationsdagen var bra och
värd resan från Trelleborg.  

Gunilla Hallgren från SVA pratade bland annat om zoonoser och smittskydd.

Velina Siderova har siktet inställt på försöksdjur och hamnade förstås
direkt hos Råttarys representant.

”Så här arbetar ansvarsnämnden”. Anne-Sofie Lagerstedt
delar ut kompletterande material till sitt anförande

➤
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Jonas Carlsson, Svensk Mjölk, var också en
inspirationskälla liksom Anne-Sofie Lagerstedt.
Inspirationskälla kanske låter lite konstigt när
det gäller ett anförande om Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård som ingen vill
veta av, men Anne-Sofies presentation om vad
som kan ligga till grund för en anmälan och
hur nämnden arbetar var lättfattlig, tydlig och
klar. 

VAD TYCKTE DELTAGARNA om initiativet till att
ha en sådan här dag?

– Jag kom till Sverige från Bulgarien för sex
år sedan och blev intresserad av veterinäryrket
när jag fick sommarjobb på mjölkgård. Just nu
jobbar jag som försöksdjurstekniker, men vill
vidare inom det området som veterinär. Det är
anledningen till att jag kom hit, berättar Velina
Siderova som självklart sökte upp Råttary.

Alicia Dohnal kommer från Slovakien men
bor numera i Trelleborg. Hennes man har
sedan lång tid arbetat i Sverige och Danmark
och nu tänker även Alicia satsa helhjärtat.  

– Jag har haft egen praktik i Slovakien och
håller på att etablera en klinik i Trelleborg,
berättar Alicia. 

– Min man, han är inte veterinär, men är
kunnig företagare och insatt i hur det fungerar
i det avseendet. Det vi har svårt att få grepp om
är prissättningen av veterinärtjänster. Det finns
ju ingen gemensam prislista på vad olika be -
handlingar eller ingrepp får kosta, säger Alicia.

Hon har via media hört talas både om låg-
pris kliniker och det motsatta, vilket inte gjort
bilden klarare av just ekonomin. Hon fick tips
att kontakta kolleger inom FVF.

Alicia tyckte att informationsdagen var bra
och gav en heltäckande bild av vart man kan
vända sig i olika frågor.

– Det var absolut värt att resa från Trelleborg
för att delta, menade Alicia.

HELA INFORMATIONSDAGEN dokumenterades
på film och delar av den kommer så småning-
om att läggas ut på veterinärförbundets hem -
sida.  ■

Sveriges Veterinärförbunds styrelse 
och kanslipersonal, liksom 

Svensk Veterinär tidnings redaktion, 
önskar alla medlemmar och övriga läsare 

GodJul och
GottNytt 

2012
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Intresseföreningen Vexotic, vete -
rinärer intresserade av exotiska 
djur, har efter några års somnolens
åter uppstått och startat återkom-
mande kursverksamhet. I mitten av
november anordnades en uppskat-
tad föreläsningsdag om sjukdomar
hos sällskapsfåglar på Veterinärer-
nas kårhus i Ultuna. 

LITE HISTORIK
1991 bildades ”ScandinAVIAN Vete -
rinary Association”, kallad Kloaken,
under en kurs i Wien. Föreningens
ändamål var att vara en mötesplats för
främst svenska veterinärer (trots det
skandinaviska namnet) intresserade av
exotiska djur, för att utbyta erfarenheter
och kunskap och att sprida denna kun-
skap utåt. I början blev det mest ”region-
möten”, så småningom blev det även
kursverksamhet men man svarade också
på frågor i tidningen Fågelhobby och
hade samarbete med ett läkemedelsbolag
för att en gång årligen föreläsa för vete-
rinärstudenter om de udda djurslagen.

2002 byttes namn till Vexotic och
under ytterligare några år fortsatte kurs-
verksamheten, nu i samarbete bland
annat med Spånga Gymnasium, för att
sedan falla i dvala.  

NYSTART
2009 tyckte Gunnel Andersson att det
var dags att sparka liv i föreningen igen
och gick ut med ett upprop till alla
gamla medlemmar för att få ihop en ny
aktiv styrelse. Detta lyckades och 2010
kunde föreningen ha sitt första årsmöte
där styrelsen för ”nygamla” Vexotic for-
mellt utsågs, nu med en förening på 
ca 30 medlemmar. Föreningens ändamål

är desamma som tidigare, kompletterat
med möjlighet till mail-diskussioner om
vardagsfrågor eller kluriga fall bland
medlemmarna. Grundaktiviteten är att
försöka ordna en till två kurser per år
men även att besvara olika frågeställ-

ningar som uppkommer angående de
exotiska djuren. 

Till den kurs Vexotic hade i våras
sponsrade Orion Pharma med resa och
arvode för den engelska föreläsare före-
ningen hade anlitat. Som ”motpresta-
tion” önskade företaget att Vexotic skulle
återuppta Kloakens föreläsningar för
veterinärstudenter. Detta kändes ännu
mera angeläget då ordföranden Anna
Beck-Friis av SLU fick höra att det inom
ramen för dagens grundundervisning för
veterinärstudenter inte ingår någon del
om exotiska djur. 

Sagt och gjort, Vexotic tog kontakt
med VMF för att undersöka om de var
intresserade av ett samarbete och för att
få hjälp med de praktiska detaljerna.
Föreningen ville även ge veterinärer och

Vexotic satsar på veterinärstudenter
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Delar av styrelsen för ”nygamla” Vexotic deltog vid fortbildningskursen i kårhuset. Från
vänster kassören Daniel Fant, gästföreläsaren Marianne Tornvall och ordföranden Anna
Beck-Friis.

STYRELSEN FÖR VEXOTIC 2011

Ordförande: Anna Beck-Friis, Östersund.
Sekreterare: Maj-Britt Larsen, Helsingborg.
Kassör: Daniel Fant, Falkenberg.
Ledamot: Cecilia Trägårdh, Lund.
Ledamot: Jenny Persson, Göteborg.

Kontakt med styrelsen eller mer information
om Vexotic fås enklast via föreningens hem -
sida www.vexotic.se
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sköterskor möjlighet att komma, mot en
avgift till skillnad från studenterna som
gick gratis. Tack vare nya och gamla
sponsorer kunde man få studentdelta-
gandet finansierat.

STORT INTRESSE PÅ KÅRHUSET
Intresset blev glädjande nog stort och
den 19 november samlades 35 veteri -
närer/sköterskor från hela Sverige och
nästan lika många studenter på Veteri-
närernas kårhus på Ultuna. Dragplåstret
var Marianne Tornvall som under fyra
timmar föreläste om vanliga sjukdomar
hos sällskapsfåglar. 

Hon började med att berätta att efter-
som fåglar är bytesdjur är de mycket
duktiga på att maskera sjukdom, då en
fågel som har ett för flocken avvikande
beteende snabbt känns igen av ett rov-
djur. Detta gör att när fågelägare ringer
till veterinären med funderingar om att
fågeln har ändrat sitt beteende aldrig så
lite, kan det vara allvarligt. Kliniken bör
vara tydlig med att detta kan vara tecken
på sjukdom och rekommendera att
fågeln kommer in för undersökning sna-
rast. En fågel som slutar äta kan tappa
20–30 procent i vikt på bara några dagar
så det är bråttom. 

Vad är då ett onormalt beteende? Det
kan vara allt från att fågeln inte låter lika
mycket som tidigare, inte är lika aktiv,
inte klarar av att vila med huvudet
under vingen, förändrad avföring, kräk-
ningar eller lite mer vippande stjärt till
det mer klassiska att den sitter upp -
burrad och visar tecken på vinglighet.
Tyvärr är många av de sjukdomar vi ser
hos fågel orsakade av felaktig skötsel och
diet, även om Marianne Tornvall tyckte
att det har blivit mycket bättre nu jäm-
fört med för bara tio år sedan. Pellets
som foder är nu mer utbrett jämfört
med tidigare då man nästan uteslutande
utfodrade med olika fröblandningar.
Också miljömässigt har vi nått längre
även om det finns mycket kvar att göra.

PAPEGOJSJUKA
Därefter fortsatte hon berätta om olika
infektionssjukdomar, och lite mer in -
gående om papegojsjuka eftersom det är
en zoonos. Hos människa ger smittan
influensaliknande symtom och Marianne
uppmanade djursjukvårdspersonal att

upplysa sjukvården om att vi jobbar
med fåglar. Man bör be om provtagning
på en gång för att så snabbt som möjligt
få korrekt behandling om misstanke
föreligger. 

Hos fågel kan alla fågelarter drabbas
och infektionen kan ligga latent (och

fågeln kan periodvis vara smittsam trots
att den är symtomfri) för att vid olika
stresstillstånd akutiseras. De symtom som
då kan ses är trötthet, avmagring, ögon-
infektioner, luftvägssymtom, diarré, gul-
gröna urater (som tecken på leverskada)
eller plötsliga dödsfall. Hos fågeln be -

Florettgatan 29 C, 2. vån
254 67 Helsingborg
076-7834810
E-mail: scan@salfarm.com

10 ml • 5 x 10 ml
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Vetap - 0771-212400
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handlas oftast papegojsjuka med doxy-
cyklin under lång tid, normalt 45 dagar.
Sjukdomen är anmälningspliktig, men
först vid bekräftad diagnos varför det
oftast är laboratoriet som gör anmälan.
Den ska då skickas till smittskyddsläka-
ren i länet och till Smittskyddsinstitutet.

GENERELLA TERAPIREGLER
Förutom riktad terapi pratade Marianne

om att det alltid är viktigt med under -
stödjande behandling. När fåglar inte
mår bra är det viktigt att höja omgiv-
ningstemperaturen till 28–30 grader, för
att inte allt för mycket energi ska gå åt
till att hålla kroppstemperaturen. Det är
även bra att höja luftfuktigheten så att
fågeln får i sig mer vätska. Genom att pla-
cera patienten i badrummet efter att ha
haft duschen på med varmvatten ett tag,

uppnår man bägge målen. Viktigt att
fågeln hålls stressfritt, gärna genom att
täcka en del av buren så fågeln får skydd
mot insyn om den vill. Man måste dess -
utom vara säker på att den får i sig mat
och vätska, varför stödmatning alterna-
tivt sondmatning och vätska (Rehydrex
med glukos) subkutant i ljumsk veck
eller på ryggen mellan vingarna, gärna
med lite inblandning av Beviplex, kan
behövas.

Som följd av ensidig frödiet kan A-
vitaminbrist uppkomma. A-vitamin
behövs framför allt för hud, fjädrar och
slemhinnor. En brist (precis som ett
överskott) visar sig genom missfärgad,
dålig fjäderdräkt, klåda, sårskador på
fötterna och sekundära luftvägsinfektio-
ner. Återigen kan vikten av en korrekt
foderstat inte nog poängteras, där mörk -
röda och mörkgröna grönsaker är spe -
ciellt vitaminrika, påpekade Marianne
Tornvall.

Mötesdeltagarna fick också höra lite
om reproduktionssjukdomar, förgift-
ningar och annat smått och gott. På det
hela taget var det en informativ dag som
också verkade uppskattas av alla närva-
rande. Vexotics förhoppning är att nästa
år kunna följa upp denna dag med ett
motsvarande upplägg för ett annat
djurslag.  ■

Som följd av ensidig frödiet kan A-vitaminbrist uppkomma hos sällskapsfåglar. Vikten av
en korrekt foderstat kan inte nog poängteras, underströk Marianne Tornvall.

Årets kvinnliga stjärnskott är veterinärer

❘❙❚ AB Djursjukhuset i Karlstad har tilldelats priset Årets kvinnliga stjärnskott i sin
region i Entrepreneur of the year. Veterinärerna Inger Linderoth och Annika Larsson
fick priset för att ”de vidareutvecklar ett affärskoncept för djursjukhus med extra-
ordinär service och uthållighet”.

– Det är jätteviktigt för vår bransch att vi får den här uppmärksamheten. Det är
kul med positiv uppmärksamhet och att vi syns för folk, sade Inger Linderoth, en 
av ägarna till sjukhuset, till ekonomiportalen SEB.se den 21 november.

1995 hade Djursjukhuset i Karlstad gått i konkurs två gånger och diskussioner
fördes om det skulle läggas ner. Men då gick några av de anställda ihop och
bestämde sig för att försöka driva djursjukhuset själva istället. Det har blivit succé.
Företaget har gått från sju till 36 miljoner i omsättning och från tio till 50 anställda.

– När Djursjukhuset skulle läggas ner var vi fyra veterinärer som bestämde oss
för att driva det vidare. Tanken var, och är fortfarande, att driva ett djursjukhus som
har öppet dygnet runt. Det finns ett stort behov av det, då sjukhuset har ett väldigt
stort upptagningsområde, säger Inger Linderoth. ■

❘ ❙❚   noterat

➤

Kåsörer sökes
Veterinärtidningen publicerar
sedan flera år tillbaka ett 
vete  ri närt kåseri i varje num-
mer. Vi vill därför gärna ha
kontakt med nya veterinära
kåsörer som vill publicera sig
i SVT. Hör av er!

Redaktionen
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Ämnet kommunikation ligger i sin
linda inom veterinärkåren, inte 
bara i Sverige utan även i resten 
av världen. I Sverige ligger vi i fram-
kant, javisst, men vi är långt ifrån
bra. Bättre kommunikation mellan 
veterinär och djurägare ger bättre
resultat.

En internationell konferens om juver-
hälsa och kommunikation hölls nyligen
i Utrecht, Holland. Jag hade, tack vare
ett resestipendium från SVS husdjurs-
sektion, fått möjligheten att åka dit och
presentera mitt examensarbete (med en
poster) om hur veterinärer kommunice-
rar med mjölkbönder i vårt land. Jag
hoppades också få veta mer om hur det
stod till med kommunikationen i andra
länder.

Det som presenterades av den varan
var bra, om än något nedslående, men
kanske inte så mycket som jag trott.
Kontentan blev intrycket att de flesta
veterinärer inte kommunicerar med sina
kunder (givetvis finns det de som gör
det!). 

Ett exempel: Under Utrecht-konfe-
ren sen framlades resultat på resultat från
forskningen om varför celltalen är höga:
infektionstryck, immunologi, nya meto-
der att hantera mastitkontroll, ekonomi,
mjölkningsmaskiner, mjölknings teknik
och mycket mer. Så varför är fortfarande
celltalen höga världen över i besättning-
arna, trots all kunskap om vilka faktorer
som påverkar celltalet och vad vi kan
göra åt det? Beror det på att kunskapen
inte når mjölkföretagaren? Det kan nog
vara så. Informationen når veterinärerna
men verkar stanna där.

DELAD KUNSKAP ÄR DUBBEL 
KUNSKAP
Den sista dagen av konferensen innehöll
ett avsnitt, ”Motivation och kommuni-
kationsstrategier”, som länkade samman
juverhälsan och kommunikationen
något. Bland annat presenterade Cindy
Adams och Jason Coe från Kanada en
studie med titeln ”Enhancing udder
health with clinical communication
skills: evidence based frameworks for the
22nd century”. Den och andra av lik-
nande art konstaterar att en förbättrad
kommunikation från veterinärers sida
förbättrar juverhälsan markant. Det

finns alltså all anledning att förbättra
och effektivisera rådgivningen till mjölk-
företagaren.

Forskningen gör ingen nytta om
resultaten stannar hos akademikerna.
Forskningsdata är konkreta och har fasta
konturer, men kommunikation är mer
abstrakt och kan uppfattas som kontur-
lös. Hur kombinerar man med fram-
gång dessa båda? Olika människor tar
emot fakta på olika sätt: vissa vill läsa,
andra vill höra, några se och andra prak-
tisera. Finns det någon genväg? Mitt svar
är nej. Men vägen som finns är ganska
avskalad och enkel. 

Kommunikation som bot och profylax

➤

PAULINA LINGERS, leg veterinär*

Intrycket från konferensen om juverhälsa och kommunikation var att de flesta veterinärer
inte kommunicerar med sina kunder. Ny kunskap når därmed inte mjölkföretagaren. 
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Kommunikation betyder ”göra gemen-
 samt”. För att göra något gemensamt
måste man vara åtminstone två där båda
både ger och får. Veterinären har initia-
tivet, men måste bjuda in den andra,
lära känna hur hon eller han bäst tar
emot information och lyssna på vad hon
eller han vill säga.

”HIT THE BULL’S EYE”
Jag brukar tänka på kommunikation
som ett äpple i genomskärning. Skalet är
vad som ska göras, fruktköttet är hur det
ska göras och kärnan är varför det ska
göras. 

Som det vanligen fungerar idag börjar
veterinären med att tala om för kunden
vad som ska göras för att få djuret på
benen igen, och visar sedan hur kunden
ska gå tillväga. Varför djuret är sjukt ute-
lämnas ofta – det är uppenbart, menar
många. Kon reser sig inte upp, hon är
sjuk. Det gäller att bota henne så att hon
ställer sig upp igen. Så varför ska djur -
ägaren veta bakomliggande orsaker?
Tyvärr går det ofta till på samma sätt vid
rådgivning i större omfång, såsom
besättningsproblem. Det verkar som om
man tror, eller tycker det är effektivast,
att kommunikationen är enkelriktad –
från veterinären (som kan) till kunden
(som betalar för en tjänst). Veterinärer
verkar inte tro att det är någon idé att
verkligen kommunicera – ”göra tillsam-
mans” – med kunden.

Vad skulle hända om man istället går
inifrån och ut i äpplet? Om veterinären
börjar med sig själv som veterinär, direkt
på stationen? Om han/hon rannsakar
sin inställning? Om veterinären fokuse-
rar på att lösa problemet tillsammans
med djurägaren? Kanske kunden finner
ett förtroende för den veterinär som går
längre än att sälja en tjänst. Veterinären,
som sitter på viktig information, når

längre om han/hon inte dikterar vad
som ska göras och pekar med hela han-
den.

LYSSNA PÅ DJURÄGAREN SÅ ATT
HAN/HON FÖRSTÅR
Det framgångsrika receptet är att prata
mindre, lyssna mer, vägleda och kom-
municera. Genom att veterinären är tyst
och lyssnar får kunden tillfälle att ge
information som för samtalet vidare till
konstruktiva lösningar – lösningar som
inbegriper kundens egna idéer om vad
han eller hon ska göra med djuren, stal-
let, fodret. Då förstår kunden varför, och
chansen att kunden ”gör det ni kommit
fram till” är betydligt större än annars.
Veterinären kan det veterinära, kunden
kan sina djur och sin gård. Tillsammans
kan man mer genom att kommunicera
varför, hur och vad något bör göras. Det
fungerar, men det kräver träning, något
som alla veterinärer borde få möjlighet
till genom kurser och utbildning.

*PAULINA LINGERS, leg veterinär, Ulvkisbo -
vägen 41, 810 20 Österfärnebo.

➤

Kommunikation är som ett äpple i genomskärning. Skalet är vad som ska göras, fruktköt-
tet är hur det ska göras och kärnan är varför det ska göras.

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON UDDER HEALTH AND 
COMMUNICATION

Tid och plats: 25–27 oktober 2011,
Utrecht, Holland.

Arrangörer: Faculty of Veterinary 
Medicine, Dutch Udder Health Centre, 
GD Animal Health Service och 
Wageningen University.

Deltagande nationer: 30.

Antal deltagare: uppskattningsvis 
350 deltagare per dag, totalt hade 
konferensen 415 besökare.

Konferensen hade tolv huvud -
ämnen varav några rubriker löd: 
”The effective advisor”, ”Udder health
programs and campaigns”, 
”New approaches in mastitiscontrol”
och ”Motivation and communication
strategies”.

Mer information finns på www.wage-
ningenacademic.com/udderhealth

Begränsade 

öppettider 

på veterinär-

förbundets kansli 

under jul- och 

nyårshelgerna.
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Den första januari nästa år ändras
reglerna för att ta in hundar och
katter till Sverige. Kraven på skydd
mot rabies sänks och avmasknings -
tvånget slopas. Artikeln samman -
fattar vad veterinärer behöver veta
om ändringarna.

KRAVEN VARIERAR MED
URSPRUNGSLANDET
Den som vill föra in en hund eller katt i
Sverige måste se till att djuret uppfyller
vissa krav. Vilka kraven är beror på vilket
land djuret förs in från. Det är avgörande
om landet är en EU-medlemsstat eller
inte och vad landet har för rabiesstatus.
I den EU-förordning som styr införsel av
sällskapsdjur har man delat in länderna
utanför EU i listade, som har ett kon-
trollsystem för rabies, respektive icke 
listade, vilka saknar kontrollsystem. En
förteckning över länderna finns
på Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se.

Systemet består av
dels grundkrav som
gäller alla, dels

extrakrav som gäller vid vissa typer av
resor. Det spelar roll både hur djuret
reser och om det ska säljas eller inte.
Däremot är kraven desamma oavsett om
man ska besöka Sverige tillfälligt, om
man ska föra in ett djur permanent eller
om man ska återvända med sitt svenska
djur efter en resa i utlandet. 

Djurägaren har också möjlighet att
ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket
för införsel från rabiesfritt land av valpar
och kattungar som är yngre än tre måna-
der gamla.

GRUNDKRAV FÖR RESA INOM EU
OCH FRÅN LISTADE LÄNDER
Nyheterna består i att både kravet på
godkänd mängd rabiesantikroppar och
kravet på avmaskning mot dvärgband-
mask slopas. Som extrakrav tillkommer

dels ett nytt intyg för handelsdjur, dels
ett nytt intyg för sällskapsdjur som reser
i grupp om sex eller fler djur.

Krav från den 1 januari 2012 för att
resa med en hund eller katt inom EU eller
till EU från listade länder utanför EU är: 

– Id-märkning med mikrochip eller
med en tatuering gjord före 3 juli 2011.

– En giltig rabiesvaccination utförd då
djuret var id-märkt och minst 90 dagar
gammalt. En hund eller katt får inte resa
förrän det gått 21 dagar efter grundvac-
cinationen. Efter en revaccination krävs
ingen väntetid. Om grundvaccinationen
består av två vaccinationer räknas de 21
dagarnas väntetid från den andra vacci-
nationen.

– Djur från EU ska ha ett pass, medan
djur från länder utanför EU ska ha ett
veterinärintyg utfärdat av en officiell/

behörig statlig veterinär på Jord-
bruksverkets blankett. De vaccina-
tionsintyg som veterinärin ty get
grundas på ska visas vid utfär-

dandet och häftas ihop med
veterinärintyget.

– Djur från länder
utanför EU måste föras

Nya införselregler för hund och
katt 2012

MARIA CEDERSMYG, leg veterinär *

Från den 1 januari 2012 slopas kravet på godkänd mängd rabiesantikroppar och kravet på avmaskning mot dvärgbandmask, vid införsel
av hund eller katt till Sverige.
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➤ in via Arlanda eller Landvetter flyg plats.
Undantag görs för djur från An dorra,
Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco,
San Marino, Schweiz och Vatikanstaten,
som får resa in över valfri tullplats och
får använda antingen pass eller intyg
enligt ovan. 

– Införseln ska anmälas till tullen.

GRUNDKRAV FÖR RESA FRÅN ICKE
LISTADE LÄNDER
Kravet på karantänisering ersätts av ett
system med rabiesvaccination och anti -
kroppskontroll. Avmaskning mot dvärg-
bandmask slopas. Det tillkommer dels

ett nytt intyg för handelsdjur, dels ett
nytt intyg för sällskapsdjur som reser i
grupp om sex eller fler djur.

Krav från den 1 januari 2012 för att
resa med en hund eller katt till EU från
icke listade länder utanför EU är: 

– Id-märkning med mikrochip eller
med en tatuering gjord före 3 juli 2011. 

– En giltig rabiesvaccination utförd
då djuret var id-märkt och minst 90
dagar gammalt.

– Godkänd mängd rabiesantikroppar
(minst 0,5 IE/ml) påvisad av ett godkänt
laboratorium i ett blodprov taget minst
30 dagar efter vaccinationen och minst

90 dagar före inresan i EU. Om djuret
vaccinerats två gånger börjar man räkna
30 dagar efter den andra sprutan. Vid
återresa med hund eller katt som har sitt
ursprung i EU och redan vid utförseln
hade pass med notis om godkänd
mängd antikroppar minst 30 dagar efter
vaccination, krävs ingen ytterligare vänte-
tid om 90 dagar mellan blodprov och
återresa. 

– Ett veterinärintyg utfärdat av en
officiell/behörig statlig veterinär på Jord-
bruksverkets blankett. Har djuret redan
ett pass så ersätter det veterinärintyget.
De vaccinationsintyg och den laborato-
rierapport som veterinärintyget grundas
på ska häftas ihop med veterinärintyget.

– Djuret måste föras in via Arlanda
eller Landvetter flygplats. 

– Införseln ska anmälas till tullen.

EXTRAKRAV FÖR HANDELS- OCH
FRAKTDJUR 
Vid införsel (eller utförsel från Sverige
till EU) av djur som ska säljas eller ges
bort, och av djur som reser som frakt
med eller utan ägaren ställs det extra
krav förutom de som beskrivits tidigare:

– Djuret ska besiktigas av veterinär
inom ett dygn före resan. Om djuret
kommer från EU ska veterinären intyga
att besiktningen utförts under rubriken
IX ”Klinisk undersökning” i djurets pass.
Denna besiktning kan i Sverige göras av
leg veterinär. 

– Ett särskilt veterinärintyg för han-
delsdjur ska utfärdas i samband med
besiktningen på en blankett som kan

Djur från EU ska ha ett pass, medan djur från länder utanför EU ska ha ett veterinärintyg
utfärdat av en officiell/behörig statlig veterinär på Jordbruksverkets blankett. 

 

Sorbact för alla sår
 

 
 
 

 
 

 
Hela sortimentet finns hos din grossist!
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beställas hos Jordbruksverket. Det måste
vara en officiell eller behörig statlig vete-
rinär som utfärdar intyget. Djur inom
EU ska ha både pass och handelsintyg.
Reser djuret från ett land utanför EU
ersätter handelsintyget passet. Intyget kan
i Sverige utfärdas endast av officiell vete-
rinär.

– Vid resa från ett land utanför EU
krävs också en avgiftsbelagd gränskon-
trollbesiktning vid ankomsten. 

EXTRAKRAV FÖR SÄLLSKAPSDJUR 
I GRUPP
Vid införsel av sällskapsdjur (hund, katt
och/eller iller) i grupp om sex eller fler
djur ställs följande krav utöver grund-
kraven: 

– Djuren ska veterinärbesiktigas av
veterinär inom ett dygn innan resan
påbörjas. I Sverige kan detta endast
göras av officiell veterinär.

– Ett särskilt veterinärintyg för säll-
skapsdjur i grupp ska utfärdas i samband
med besiktningen på en blankett som
kan beställas hos Jordbruksverket. Äga-
ren ska visa upp passet eller de vaccina-
tionsintyg och eventuellt laboratoriesvar
som intyget ska grundas på, och lösa
intyg ska häftas ihop med gruppintyget.
Vid resor inom EU krävs att ägaren har
med både gruppintyget och djurens

pass. Intyget är giltigt i fyra månader,
men om något av djurens rabiesvaccina-
tion går ut under denna period måste
intyget förnyas då djuret vaccineras om.
Gruppintyget kan i Sverige utfärdas bara
av officiell veterinär.

– Vid resa från ett land utanför EU
krävs också en avgiftsbelagd gränskon-
trollbesiktning vid inresan i EU. 

Dessa nya krav gäller alltså då
utländska besökare kommer till Sverige
med t ex dragsporthundar, showkatter
eller jakthundar i grupp om sex eller fler
för att träna, tävla, ställa ut eller jaga,
men de gäller också den som reser ensam
från Sverige till annat EU-land med sex
eller fler djur av samma skäl. Om det är
flera personer som reser tillsammans kan
djuren fördelas på dessa personer så att
ingen har ansvar för fler än fem djur
under resans gång. Då gäller inte kraven
på besiktning, intyg och gränskontroll
utan bara grundkraven för sällskapsdjur.  

VÄRT ATT NOTERA OM RABIES-
VACCINATION
Rabiesvaccination ska inte göras på
omärkta djur eller djur som är yngre än
90 dagar gamla. Om grundvaccinationen
består av två vaccinationer enligt FASS
eller bipacksedel räknas de 21 dagarnas
väntetid efter den andra vaccinationen. 

Följande måste skrivas in i passet:
datum för när djuret märktes samt till
vilket datum given vaccination är giltig.
I det fall det i passet inte har angivits 

Vid införsel av sällskapsdjur i grupp om sex eller fler djur ställs ett antal extra krav utöver
grundreglerna. 

➤

SVT 16-11 KJ2:SVT mall  11-12-12  17.31  Sida 47



48 N U M M E R  16 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

giltighetstid för rabiesvaccination ska
revaccination ske inom 365 dagar. Om
revaccination inte görs inom det inter-
vall som angivits i passet räknas den som
en ny grundvaccination. Ägaren måste
då på nytt vänta 21 dagar innan djuret
kan tas med på resa.

Från den 1 januari 2012 har rabies -
vaccinerna i Sverige följande giltighetstid:
Nobivac Rabies: 3 år (3 x 365 dagar),
Rabisin: 1 år (365 dagar).

BAKGRUNDEN TILL REGEL-
ÄNDRINGEN 
Förbättrad rabiessituation i EU
Inom EU har rabiessituationen förbätt-
rats avsevärt de senaste tio åren. Det är
ett resultat av målmedveten bekämp-
ning genom betesvaccination av vilda
rävar och mårdhundar, som fungerar
som reservoar för rabiesviruset. 

Utanför EU finns det många länder
som fortfarande inte har kontroll på
rabiessmittan. I flera länder är det hundar

som är huvudvärden för rabies, inte vilda
djur såsom i Europa. Kombinationen av
rabiesvaccination och antikroppskon-
troll är ett alternativt skyddssystem mot
rabies som bedöms kunna ersätta karan-
tänen. Detta system har använts inom
övriga EU (förutom Sverige, Storbritan-
nien, Irland och Malta) mot icke listade
tredje länder sedan 2004 med stor fram-
gång.

Fyndet av dvärgbandmask 
i Sverige
I februari 2011 rapporterades det första
fallet av dvärgbandmask hos räv i Sverige

inom ramen för den årliga rutinövervak-
ning som bedrivits i tio år. I dagsläget
har man funnit parasiten hos totalt fem
rävar i Västra Götaland, Sörmland och
Dalarna, och den bedöms finnas hos
0,1–1 procent av de svenska rävarna.
Risken att hundar eller människor 
smittas är generellt mycket låg. Katter
kan möjligen smittas men tros inte 
sprida smittan vidare. 

Tyvärr är det inte möjligt att utrota
parasiten på grund av att det är omöjligt
att fastställa exakt var den finns. Där-
med kan vi inte heller längre ställa krav
på avmaskning av djur som förs in i 
Sverige eftersom EU-regelverket endast
medger att fria länder och länder med ett
bekämpningsprogram har avmasknings -
krav. Men resande djurägare rekommen-
deras att på egen hand avmaska sådana
hundar som kan ha ätit gnagare i utlan-
det, både för att skydda sig själva och 
för att hindra etablering av parasiten i
närområdet.

RESANDE DJUR BÖR SKYDDAS
MOT SMITTOR
Jordbruksverket uppmanar djurägare att
själva ta reda på om de kan vidta ytterli-
gare åtgärder såsom extra vaccinationer
för att skydda sina djur vid utlandsresa,
då de importerar ett djur eller parar sitt
djur utomlands. Grundregeln bör vara
att aldrig köpa en hund eller katt utan
veterinärbesiktning, och att alltid aktivt
skydda djuret mot smittor då man är på
resa. Inför varje parning utomlands bör
provtagning för brucellos och leptospi-
ros övervägas. 

Generellt sett är det mycket enklare
att förebygga än att behandla. Djuräga-
ren kan undvika sjukdomar som kan
äventyra djurens liv och det ägaren
byggt upp i sin avelsverksamhet. 

MER INFORMATION
Det finns bra information om sjukdo-
mar utomlands på t ex SVAs webbplats,
www.sva.se. Läs mer om tips och regler
för att resa med en hund eller katt på
www.jordbruksverket.se/resameddjur 

*MARIA CEDERSMYG, leg veterinär, Enheten
för sällskapsdjur, Avdelningen för djurskydd och
djurhälsa, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Prenumerera på Jordbruksverkets
nyhetsbrev Hund och Katt, där
man kan läsa viktig information i
smittskydds- och djurskyddsfrågor
för hund- och kattveterinärer.
Anmälan sker genom att e-posta
till hundkatt@jordbruksverket.se 

➤

Välkommen till VetVentilens endagskurs 2012

Anestesi vid hjärt- och lung-
 sjukdomar hos hund och katt
samt till föreningens ÅRSMÖTE 

28 januari 2012, Göteborg
Tid: Lördagen den 28 januari 2012. Kursen börjar kl 10.00 och avslutas ca kl 15.30.
Välkomstfika serveras från kl 9.00.

Plats: Blå Stjärnans Djursjukhus (hörsalen), Gjutjärnsg. 4, Göteborg.

Kursinnehåll: Tema för årets kurs är Anestesi vid hjärt- och lungsjukdomar hos
hund och katt. 

Föreläsare: Dr Jo Murrell, BVSc, PhD, DipECVA, MRCA, MRCVS. Anestesiolog 
vid Bristol University, England.                    

Målgrupp: Veterinärer, djursjukskötare och djursjukvårdare med ett fördjupat
intres se för anestesiologi och som är medlemmar i föreningen. Anmäl dig som
medlem på föreningens hemsida, www.vetventilen.se. Medlemsavgift 175 kronor
betald efter 1 november gäller hela följande år.

Kursavgift: Avgiften faktureras ej. Sätt in 1 500 kr på föreningens bankgiro 
5083-2278 senast 2012-01-13. Fika samt lättare lunch ingår i kursavgiften.

Logiförslag: Hotell Ibis 031-80 25 60, Hotell Scandic Crown 031-751 51 00.

Anmälan: Bindande anmälan senast 2012-01-13 till Marie Ivarsson,
vorstehmarie@hotmail.com (ange eventuella kostavvikelser).

Kursledare: Marie Ivarsson tfn 0703-44 31 34, Jonas Eriksson tfn 0707-42 45 90.

Årsmöte: Under kursdagen lördagen den 28 januari 2012.
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Griskastrering är just nu ett politiskt
hett ämne. I många länder i Europa
träffas överenskommelser och änd-
ras lagar för att komma bort från
den obedövade kastreringen av
smågrisar. Det har medfört att det
råder en osäkerhet om vad som
gäller i Sverige då man kastrerar
smågrisar efter årsskiftet. Jordbruks-
verket rätar här ut frågetecknen.

NYHETER FRÅN ÅRSSKIFTET
2011/2012
Såväl lagregler som frivilliga överens-
kommelser kring griskastrering gör att
regelverket ändras till viss den från den 
1 januari 2012. De nyheter som införs
för konventionell respektive ekologisk
grishållning kan sammanfattas i följande
punkter:

Konventionell grishållning
För konventionell grishållning införs
inga krav i lagstiftningen på bedövning
eller smärtlindring vid kastrering, dvs
ingen förändring. Däremot införs ett
branschkrav på smärtlindring i samband
med kastreringen från 2012 (Figur 1).

Det blir tillåtet enligt svensk lagstift-
ning för djurhållare att ge grisarna
smärt lindring som villkorad läkemedels -
användning. Det blir också tillåtet enligt
lagstiftningen för djurhållare att ge 
grisarna lokalbedövning efter särskild
utbildning och som villkorad läkemedels -
användning. Slutligen blir det tillåtet
enligt lagstiftningen för djurhållare att
ge grisarna vaccin mot galtlukt.

Ekologisk grishållning
En EU-förordning kräver att smärtlind-
ring eller bedövning används från 2012.
Dessutom gäller det tidigare nämnda

branschkravet på smärtlindring i sam-
band med kastreringen från 2012.

På samma sätt som för konventionell
uppfödning blir det enligt lagstiftningen
tillåtet för djurhållare att ge grisarna
smärtlindring som villkorad läkemedels -
användning, och att ge grisarna lokal -
bedövning efter särskild utbildning och
som villkorad läkemedelsanvändning.
Däremot förbjuder en EU-förordning
användning av vaccin mot galtlukt.

SMÄRTLINDRING OCH BEDÖVNING
För att förstå diskussionerna är det nöd-
vändigt att ha klart för sig skillnaden
mellan begreppen ”smärtlindring” och
”bedövning” (Figur 2).

Smärtlindring – analgesi – uppnås
genom att överföringen av smärtsignaler
från det onda stället till hjärnan dämpas
(inte stoppas). Smärtlindring kan minska
smärtan efter en operation. Det vanli-
gaste sättet att åstadkomma smärtlind-

ring är att behandla med NSAID-läke-
medel (Non-Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs). Ett exempel på NSAID-preparat
som får användas vid griskastrering är
Metacam.

Bedövning – anestesi – innebär att
smärt  signalerna från skadad vävnad
stoppas innan de når hjärnan. Vid en
korrekt bedövning upplever man därför
inte smärtan. Impulserna kan stoppas på
olika nivåer. Begreppet bedövning inne-
fattar både lokalbedövning, ryggmärgs-
bedövning och narkos.

För att åstadkomma en smärtfri ope-
ration är bedövning en nödvändighet.

EUs BRANSCHÖVERENSKOMMELSE
Under ledning av EU-kommissionen
har en europeisk branschdeklaration
tagits fram. Deklarationen har under-
tecknats av flera stora aktörer i den euro-
peiska grisnäringen. De som skriver
under deklarationen förbinder sig att, i

Griskastrering från 2012 – vad gäller?

➤

LOTTA ANDERSSON, leg veterinär, veterinärinspektör*

FIGUR 1. Det införs inga krav i lagstiftningen på bedövning eller smärtlindring vid kastre ring,
men det införs ett branschkrav på smärtlindring i samband med kastreringen från 2012. 
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ett första steg, utföra kirurgisk kastrering
av grisar med långtidsverkande smärt-
lindring och/eller bedövning från den 
1 januari 2012. I ett andra steg och på
lång sikt bör kirurgisk kastrering av gri-
sar upphöra senast den 1 januari 2018,
menar man i deklarationen.

Förändringarna som beskrivs i dekla-
rationen finns inte i någon EU-lagstift-
ning, utan är ett frivilligt åtagande. Dekla-
rationen har undertecknats av LRF
genom den europeiska paraplyorganisa-
tionen COPA-COGECA.

ÄNDRING AV SVENSK LAG-
STIFTNING
Riksdagen tillkännagav i april i år att
kastrering av smågrisar utan bedövning
ska förbjudas. Detta ska ske så snart det
finns alternativa metoder för att säker-
ställa kvaliteten på griskött och god
djurhållning.

Ett tillkännagivande från riksdagen 
är en åtgärd som måste utföras av rege -
ringen, men regeringen väljer själv tid-
punkt för genomförandet. I nuläget finns
inget regeringsbeslut om att förändra
texten i djurskyddsförordningens § 25.
Det har inte heller kommit några signa-
ler från regeringen om när en förändring
faktiskt kan bli av.

EN SVENSK BRANSCHÖVERENS-
KOMMELSE
Sedan april i år finns en svensk bransch -
överenskommelse som uppmanar Sveri-
ges alla grisföretagare att ge smågrisarna
smärtlindring inför kastrationen. För att
överenskommelsen, som är ett frivilligt

åtagande, ska få genomslag, har Kött-
och Charkföretagen (KCF) beslutat att
smärtlindring ska finnas med som ett
krav i tredjepartscertifieringen.

Tredjepartscertifieringen infördes
under förra året, och har till syfte att ge
landets grisuppfödare ett kvitto på att
gårdarna uppfyller djurskyddslagstift-
ningen. Vid certifieringsbesöken kon-
trolleras att djurhållaren uppfyller lag-
kraven som rör stallmiljön, vatten och
utfodring, läkemedel och smittskydd.
Vid årsskiftet införs alltså även kontroll
av att smärtlindring ges i samband med
kastrering.

Branschkravet i certifieringen innebär
att de uppfödare som vill leverera grisar

till slaktföretag som är medlemmar i
KCF måste ge smärtlindring vid kastre -
ring från januari 2012. Smärtlindring
kan djurhållaren själv ge efter en grund-
kurs i läkemedelshantering och då
besättningsveterinären beslutat om vill-
korad läkemedelsanvändning.

DJURHÅLLAREN FÅR GE 
BEDÖVNING SJÄLV
Sedan april i år är det, efter en ändring i
lagstiftningen, tillåtet för djurhållare att
själva ge lokalbedövning till grisarna
innan kastreringen. Ändringen i lagstift-
ningen innebär alltså en möjlighet, inte
en skyldighet, för djurhållare att ge
lokalbedövning till grisarna.

Lokalbedövningen måste läggas på
rätt sätt för att ha god effekt. Därför är
det ett krav att djurhållaren har gått en
särskild påbyggnadskurs där bedöv-
nings tekniken lärs ut. Efter det kan vete-
rinären förskriva bedövningsmedel för
villkorad läkemedelsanvändning (vilken
förutsätter att djurhållaren gått grund-
kurs i läkemedelshantering).

Den veterinär eller organisation som
vill anordna utbildning för lokalbedöv-
ning ska skicka in sin kursplan till Jord-
bruksverket för att få den godkänd. Kurs -
planen bedöms utifrån särskilda kriterier
som Jordbruksverket beslutat. Kriterierna
finns på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se under ”Djur”

➤

FIGUR 2. Principskiss för att visa skillnaden mellan begreppen ”smärtlindring” och ”bedöv-
ning” utifrån grad av fysiologisk blockering av smärtsignalerna.

FIGUR 3. Vid vaccinering mot galtlukt rekommenderar läkemedelstillverkaren att djurhålla-
ren utbildas i hantering av den särskilda säkerhetsspruta som ska användas.
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(överst på sidan), ”Nyheter Arkiv” (i
högerkolumnen) och därefter nyhet från
2011-03-18.

Nyligen öppnades en möjlighet att
söka projektstöd hos Jordbruksverket för
bedövningskurser. På så sätt kan djur-
hållare erbjudas utbildning utan kurs -
avgift.

VACCINERING MOT GALTLUKT
Vaccinering mot galtlukt innebär att
hangrisen immuniseras och bildar anti -
kroppar mot sitt eget GnRH-hormon
som styr könsutvecklingen. När anti -
kropparna låser grisens GnRH stannar
könsmognaden av, och grisen blir som
kastrerad. Vaccineringen innebär att gri-
sen helt slipper kastrering genom opera-
tion.

Det finns ett preparat – Improvac –
godkänt för försäljning. Vaccinet får för-
skrivas av veterinär och användas av
djur hållare på samma sätt som andra
vaccin.

Läkemedelstillverkaren rekommende-
rar att djurhållaren får utbildning i att
använda den särskilda säkerhetsspruta

som ska användas (Figur 3). Den utbild-
ningen är inte ett lagkrav.

EKOLOGISK PRODUKTION
Det finns en särskild EU-förordning
som styr hur ekologisk produktion ska
gå till. I förordningen (889/2008) står
bland annat att kastrering av smågrisar
får genomföras utan användning av
anestesi eller analgesi under en övergångs-
period som går ut den 31 december
2011.

Texten i förordningen har i KRAVs
regelverk formulerats som att grisar ska
bedövas och ges smärtstillande medel
vid kastrering från och med 1 januari
2012.

Enligt Jordbruksverket kan förord-
ningens ord tolkas som att smågrisar ska
kastreras med bedövning eller smärt-
lindring från 2012.

I samma EU-förordning står att det i
ekologisk produktion är förbjudet att
använda hormoner eller liknande ämnen
som är avsedda att kontrollera fortplant-
ning eller för andra ändamål. Formule -
ringen ”liknande ämnen” har, av EU-

kommissionens kommitté för ekologiskt
lantbruk, tolkats som att den även om -
fattar vaccin mot galtlukt. Det är därför
inte tillåtet att använda vaccinering mot
galtlukt i ekologisk grisproduktion.

PÅ VÄG BORT FRÅN OBEDÖVAD
KASTRERING
Även om man har en produktionsform
där det fortfarande är tillåtet att kastrera
utan bedövning, hoppas Jordbruksver ket
att fler grishållare vill prova något av
alternativen. För att varje producent ska
kunna välja efter sina egna förutsätt-
ningar behövs hjälp från alla delar av
produktionskedjan. Till exempel behöver
slakterierna anpassa arbetet på slaktlin-
jen när grisar har kastrerats med olika
metoder eller inte alls.

I framtiden finns bara en väg att gå,
och den leder bort från kastrering av
smågrisar utan bedövning.

*LOTTA ANDERSSON, leg veterinär, veterinär-
inspektör, Enheten för idisslare och gris, Jord-
bruksverket, 511 82 Jönköping.
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Veterinär utnämnd till Djurens Hjälte

❘❙❚ Försäkringsbolaget Agria delar varje år ut priset ”Djurens hjälte”
till en person som på olika sätt skapar trygghet för djur och män-
niskor. I år gick priset till veterinären Jonna Fallhagen Gohil, som
under sin tid som veterinärstudent i Uppsala grundade organisa-
tionen VOOV (Veterinär omtanke om våldsutsatta). VOOV tar
hand om djur från våldsutsatta personer så att de kan flytta till
skyddat boende, dit djuren inte får följa med. Verksamheten 
startade för tre år sedan och etableringen har gått snabbt. Orga-
nisationen finns idag i Uppsala och Stockholm, men snart även i
Malmö, Göteborg och Jönköping. I vår startar VOOV i Halmstad,
Helsingborg, Skara, Borlänge och Visby.

I motiveringen till priset står bland annat att ”Jonna Fallhagen
Gohil såg det ingen annan såg och gjorde det ingen annan 
gjorde. Tack vare henne finns ett nätverk för våldsutsattas djur så
att även de kan få skyddat boende. Hon har för alltid förändrat
Sveriges djurskydd och är en stor förebild för oss alla.”

Priset delades ut i Globen under Stockholm Horse Show den
27 november av Birger Lövgren, vd för Agria Djurförsäkring. ■

❘ ❙❚   noterat

Jonna Fallhagen Gohil tog emot priset Djurens Hjälte i Globen
den 27 november.

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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Från Smådjurssektionens normgrupp

Normgruppen rapporterar, oktober 2011

SVS Smådjurssektions normgrupp
har sedan 2007 utarbetat normer
för rekommenderade behandlingar
och hantering av veterinärmedicinska
frågor inom smådjurssjukvården.
Gruppen beskriver här sitt aktuella
arbete och de diskussioner som förs
inför kommande normer.

Smådjurssektionens normgrupp sam-
manträdde den 24 oktober med två nya

medlemmar: Lotta Ternström-Hofver-
berg och Gustaf Svensson. Henrik
Merin har lämnat gruppen efter fyra års
fin insats. Övriga medlemmar är Maria
Karlsson (sammankallande), Ida Möller,
Birgitta Andrén och Wiwian Stern Bert-
hotz. Här följer en sammanfattning av

diskussionerna vid mötet. Gruppen väl-
komnar medlemmarnas synpunkter.

VETERINÄRT INFORMATIONS-
ANSVAR
Normgruppen har diskuterat behovet av
en norm om veterinärt informationsan-
svar. Gruppen vill tydliggöra att veteri-
nären har ett ansvar att noggrant infor-
mera djurägaren inför medicinska och
kirurgiska behandlingar. Denna infor-
mation behöver omfatta t ex kostnad,
prognos samt detaljer kring vad behand-
lingen kommer att innebära för det
enskilda djuret och ägaren. Ansvars -
nämn den för djurens hälso- och sjuk -

från sektionerna

➤

Icke medlemmar i Medlemmar i 
Sveriges Veterinärförbund Sveriges Veterinärförbund

erhåller 50 % rabatt
Specialistkompetens – steg I
Inträdesavgift 10 000 kr 5 000 kr
Avgift för bedömning av examensarbete 8 000 kr 4 000 kr
Ombedömning vid underkänt arbete 4 000 kr 2 000 kr
Examinationsavgift 18 000 kr 9 000 kr

Specialistkompetens – steg II
specifika ämnesområden
Inträdesavgift 10 000 kr 5 000 kr
Granskningsavgift 6 000 kr 3 000 kr
Examinationsavgift 32 000 kr 16 000 kr

NYA AVGIFTER 
inom Specialistutbildningsprogrammen 
fr o m 1 januari 2012
(SJVFS 2009:83 – C23)

För att uppnå bättre kostnadstäckning har förbundsstyrelsen den 26
oktober 2011, tagit beslut om höjning av samtliga avgifter inom SVS
olika specialistutbildningsprogram. Följande avgifter kommer därför
att gälla fr o m årsskiftet.
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vård har på förfrågan kommenterat att
en stor del av de ärenden som inkommer
för granskning beror på bristande infor-
mation till djurägaren.

Då det finns etiska regler att följa för

veterinären i sitt yrkesutövande – som
bland annat innefattar informationsan-
svar till djurägaren – anser Normgrup-
pen inte att det finns behov för en norm.
Frågan är trots det viktig och behöver

belysas på de arbetsplatser där informa-
tionen brister. Djurägaren måste få till-
räcklig information innan beslut om
eventuell behandling tas.

OHE/OE
Traditionellt har tikar i Sverige kastrerats
genom laparatomi, varvid en ovarie -
hysterektomi (OHE) utförts. En nyare
metod, som görs på vissa djursjukhus i
Sverige idag, är ovarieektomi (OE) via
laparaskopi. Normgruppen kommer att
presentera en norm avseende metodval
som ett komplement till tidigare skriven
kastrationsnorm baserat på publicerade
jämförelsestudier avseende t ex kompli-
kationsrisker. Gruppen tar tacksamt
emot åsikter i frågan, kontakta gärna
gustaf.svensson@blastjarnan.se.

PLANERADE KEJSARSNITT 
På förfrågan av en medlem har etiken
kring att göra planerade kejsarsnitt på 
t ex doggraser diskuterats. Normgruppen
anser att det inte kan anses förenligt med
svensk djurskyddslag att utföra ett kej-
sarsnitt utan att ingreppet föregås av en
veterinärmedicinsk bedömning att för-
lossningen kan komma att innebära risk
för dystoki. Reproduktionsspecialister
kommer att kontaktas i frågan innan
beslut fattas huruvida ärendet utmynnar
i en norm eller inte.

MORFINDERIVAT
Morfinpreparat används numera flitigt
av svenska veterinärer för itererad medi-
cinering vid både kort- och långvarig
smärtproblematik, när NSAID inte räcker
till eller kan användas. Normgruppen
diskuterar risker ur ett missbruksperspek -
tiv med förskrivningen. Läkemedelsver ket
kontaktas i frågan.

TYSTNADSPLIKT
Normgruppen kommer att diskutera
tystnadsplikten som omgärdar djurens
hälso- och sjukvård. De rättsliga grun-
derna ska granskas för att utreda om det
är läge för en norm om hur tystnadsplik-
ten ska tillämpas i praktiken.

MARIA KARLSSON

sammankallande för 
Normgruppen smådjur

maria.karlsson@djursjukhuset.se

Normgruppen vill tydliggöra att veterinären har ett ansvar att noggrant informera djur -
ägaren inför medicinska och kirurgiska behandlingar.

➤

SSVO och Ögonpanelen inbjuder till

KURSDAG MED ÖGONFÖRELÄSNINGAR
Fredagen den 16 mars 2012 på Steningevik. Föreläsningarna börjar kl 10.00.

Göran Andersson föreläser om molekylärgenetik.

ÅRSMÖTE
Lördagen den 17 mars 2012 på Steningevik, kl 9.00

GENOMGÅNG AV DET NYA ÖGONINTYGET
Söndagen den 18 mars 2012, kl 9.00–13.00

Alla ögonintresserade kolleger är välkomna till föreläsningarna. 
Anmälningsblanketter skickas till medlemmarna via mail.

Mera information finns på vår hemsida www.ssvo.se.

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI
SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOG
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❘❙❚ fackliga frågan

Inte tillåtet med planerad övertid

Många djursjukhus -
anställda veteri-
närer får inte den
ordinarie arbets -

tiden att räcka till
för patienthantering

och övriga arbetsuppgifter. Det är
dock arbetsgivarens sak att se till att
den anställde har rimlig möjlighet
att göra det man är ålagd under
ordinarie arbetstid.

FRÅGA
Jag jobbar på ett djursjukhus och vi har
15 minuter bokat på varje patient i nor-
malfallet. Enstaka gånger, t ex vid avliv-
ningar och vissa utredningar, kan vara
bokade längre. Vi har patienter bokade
hela dagen och dessutom får vi inte neka

akutpatienter vilket innebär att vi ofta
måste jobba över på lunchen och även
efter arbetstidens slut. Under de senaste
två veckorna har jag haft 14 timmars
övertid. Dessutom har min chef sagt att
jag ska ha hand om samt göra inköp av
instrument. Jag får inte mer tid utan min
chef säger att jag ska bli effektivare. Jag
ber honom visa hur jag ska göra men han
hänvisar mig bara till en kollega som näs-
tan aldrig har någon övertid men som
heller inte har extra uppgifter.

Vad ska jag göra?

SVAR
Det är arbetsgivarens sak att se till att den
anställde har rimlig möjlighet att göra det
man är ålagd under ordinarie arbetstid.
Övertid ska vara tid som kommer på
grund av oförutsedda händelser. Exem-
pelvis en akut patient som kommer och
där man inte kan vänta med fallet, eller

en operation som drar ut på tiden på
grund av att något händer som man inte
kunnat förutse.

Att ha ständig övertid som du har är
inte tillåtet enligt avtalet. Det låter mer
som planerad övertid eller schemalagd
övertid, vilket alltså inte är tillåtet. 

Skulle det vara så att din chef anser att
du är ineffektiv, är det hans sak att visa
hur du ska göra för att bli effektivare och
inte hänvisa dig till en kollega.

När det gäller den statliga fältverksam-
heten är det i princip samma sak men de
som jobbar på distrikt har inte övertids -
ersättning utan ”förtroendearbetstid”,
vilket innebär att de ska kunna ta ut den
tid de jobbat extra en annan dag. Det är
dock inte alltid detta är praktiskt möjligt
att göra.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2011
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2011 års Veterinär-
kongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 550 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 83 80-8 eller bankgiro 530-5222.
Ange på talongen ”Kompendium 2011”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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Under perioden 9–25 november
2011 pågick direktval till SVFs 
styrelse, SVS-ledningen och 
SVF-fullmäktige för perioden 
2012–2013. Artikeln redovisar
resultatet av valet.

ANTAL RÖSTANDE
Av 2 406 röstberättigade medlemmar,
varav 106 veterinärstuderande med
rösträtt enbart i fullmäktigevalet, röstade
totalt 572 personer (23,6 %), en ökning
med 3,6 procentenheter jämfört med
förra året. 568 personer avgav sina röster
elektroniskt och fyra poströstade.

VALNÄMND
Valnämnden, utsedd av fullmäktige, be-
stod av Lars Garmer (sammankallande)
och Cecilia Hässler Pettersson (suppleant
Åsa Wolf ). Valnämnden är det organ

som övervakar att röstningen genomförs
på ett korrekt sätt och fastställer valresul-
tatet. 

MANDATPERIOD
Valet avser mandatperioden 2012–2013.
Varje år väljs endast hälften av fullmäk -
tigeledamöterna för att säkra kontinui -
teten i fullmäktigeförsamlingen. De 15
kandidater som fått flest röster blir ordi-
narie fullmäktigeledamöter. De följande
kandidaterna utgör ersättare i fullmäktige
och ska kallas i ordning efter fallande 
röstetal. Därutöver finns lika många full-
mäktigedelegater som utsågs i förra årets
val och som alltså 2012 är inne på det
sista året i sina mandatperioder.

VALRESULTAT

Ordförande i Sveriges Veterinär-
förbund 

Torsten Jakobsson

Ordförande i Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap

Per Jonsson

Ledamöter i förbundsstyrelsen  

Karin Lundborg
Lotta Ternström Hofverberg
Marja Tullberg

Fullmäktigeledamöter
15 ordinarie ledamöter med två års
mandatperiod

Magnus Algotsson
Madeleine Beckman
Hans Bernhardsson
Barbara Dyall
Ole Martin Hegrestad
Carl Hård af Segerstad
Gunnar Johansson
Helen Loor
Toril Melangen
Maria Nöremark
Kristina Olsson
Lotta Persson
Titti Sjödahl-Essén
Susanna Sternberg Lewerin
Margareta Tervell

Ersättare i nedanstående ordning med
två års mandatperiod

Karolina Dahlkvist
Björn Lindevall
Malin Åberg
Sophie Gäfvert
Lillemor Wodmar
Anne Brunberg
Anestis Simeonidis
Ylva Sjöström
Line Björkman Rosvall
Veronica Jansson
Karin Danielsson

Resultat vid Sveriges Veterinär-
förbunds val 2011
TEXT: PER CARLSSON

Dags att fylla i årets löneenkät
Nu har du som är anställd möjlighet att fylla i årets LÖNEENKÄT via ruta i
högerspalten på förbundets hemsida, www.svf.se. Du måste vara medlem
och logga in för att kunna göra detta. Enkäten har också skickats till an-
ställda via e-post. Om du vill ha den som en pappersenkät kan du kontakta
kans liet – office@svf.se, 08-545 558 20. 

Ju fler som fyller i löneenkäten desto tillförlitligare lönestatistik. Gå in på
SACO LÖNESÖK via ruta i högerspalten på www.svf.se, så ser du vilket
bra verktyg detta är, t ex inför löne samtalet. Du måste även här vara med-
lem och logga in för att ha tillgång till detta.
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❘❙❚ FVF informerar

Processen vid uppsägning på grund
av arbetsbrist

Det är alltid
arbetsgivaren
som avgör

hur han/hon vill ha sin verksamhet
organiserad, men om man vill av -
skeda personal finns det ett antal
regler som måste följas. Vid felaktig
handläggning riskerar man som
arbetsgivare att drabbas av höga
skadestånd.

Det finns två grupper av sakliga grunder
för uppsägning – arbetsbrist och person-
liga skäl, här behandlas endast arbets-
brist. I båda uppsägningsfallen finns en
mängd regler att ta hänsyn till. Vid fel-
aktig handläggning riskerar man som
arbetsgivare att åsamkas höga skade-
stånd. 

Utgångspunkten är att man som
arbetsgivare alltid avgör hur man vill ha
sin verksamhet organiserad. En uppsäg-
ning på grund av arbetsbrist behöver
därför inte enbart ha ekonomiska skäl.
Alla situationer där arbetsgivaren av en
eller annan anledning vill förändra verk-
samheten omfattas. Situationer som har
med en anställds person att göra faller
däremot utanför begreppet arbetsbrist.

Innan man beslutar om en uppsäg-
ning på grund av arbetsbrist måste man
förhandla med den fackliga organisation
som man som arbetsgivare har kollek -
tivavtal med. Om man saknar kollek -
tivavtal ska det ske förhandlingar med
fackliga organisationer som har med-
lemmar som kan komma att beröras på
arbetsplatsen.

INFÖR FÖRHANDLINGEN
Inför förhandlingen måste
arbetsgivaren ha koll på hur
många orter man bedriver sin
verksamhet på, hur många
enheter det finns på en och
samma ort och om man har
kollektivavtal. 

En anställds sammanlagda
anställningstid beräknas ut -
ifrån varje dag den anställde
haft ett anställningskontrakt
med arbetsgivaren. Huvud -
regeln är att den anställde,
enligt lagen om anställ-
ningsskydd (LAS), har rätt
att tillgodoräkna sig extra tid
om han/hon varit anställd
inom en koncern eller har
varit med vid en verksamhets -
övergång.

LAS säger att den som 
är sist anställd får sägas 
upp först, om personalen
som är kvar på arbetsplatsen
har tillräckliga kvalifikationer
för tjänsterna som återstår.
Arbetsgivare med maximalt tio anställda
har rätt att undanta två personer från
turordningslistan.

Den anställde ska få ett skriftligt
besked om uppsägningen där sista
anställningsdag anges, om den anställde
har företrädesrätt till återanställning,
samt vad den anställde måste göra om
han anser att uppsägningen är oriktig
och vill få den prövad i domstol. Beske-
det ska överlämnas personligen till den
anställde. Om det inte är möjligt kan

det istället sändas med rekommenderat
brev. Uppsägningen anses då ske tio
dagar efter att brevet postades.

Som synes är processen både komplex
och många gånger tidskrävande. Den
givna rekommendationen är därför att
man som arbetsgivare bör ta hjälp av
erfarna rådgivare inför en uppsägnings-
situation.  

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

Innan man beslutar om en uppsägning av en anställd
på grund av arbetsbrist måste man förhandla med
den fackliga organisation som man som arbetsgivare
har kollek tivavtal med.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SCINTIGRAFIUTLÅTANDE
Det är ett fokalt kraftigt ökat upptag i proximala tredje-
delen av det fjärde revbenet på vänster sida. Upptaget
generellt i det fjärde revbenet är breddat och inte lika
distinkt utlinjerat som i intilliggande revben. För övrigt
ses symmetriska upptag och inga påvisbara förändringar
förekommer i framben eller halsrygg. Röntgenundersök-
ning av torax och specifikt det fjärde revbenet vänster
rekommenderas för vidare utredning.

RÖNTGENUTLÅTANDE
Vänster lateralprojektion (Figur 7) samt ventrodorsalpro-
jektion (Figur 8) av torax togs. Även höger lateralprojek-
tion blev tagen. Förändringarna har liknande utseende i
både höger och vänster lateralprojektion varför enbart
vänster lateralprojektion visas här (Figur 7).

Det är en välavgränsad mjukdelstäthet, ca 5x6 cm, med
bred bas utgående från fjärde revbenet på vänster sida med
en konvex inbuktning i torax, så kallad extrapleural lesion.
Det fjärde revbenet kan inte distinkt utlinjeras i området
för mjukdelstätheten. Det är diffusa heterogena stråkfor-
made mineraliseringar i mjukdelstätheten, motsvarande
både destruktiva och proliferativa förändringar. Hjärtat är
lindrigt förskjutet till höger sida av mjukdelstätheten.

Sammanfattningsvis ses en monostotisk aggressiv ben-

lesion i fjärde revbenet på vänster sida. Differentialdia-
gnoser är neoplasi, varav kondrosarkom och osteosarkom
är vanligast, eller osteomyelit. Biopsi visade osteosarkom.

DISKUSSION
Skelettscintigrafi är en nuklearmedicinsk metod som
används för att påvisa förändringar i skelettmetabolismen.
Vid skelettscintigrafi används radionukliden Technetium-
99m (99mTc), en radioaktiv isotop som binds till bärar-
substansen hydroxymetylendifosfonat (HDP) med affini-
tet till skelett. 99mTc-HDP injiceras intravenöst ungefär
två timmar före undersökningen. 99mTc avger gamma -
strålning som detekteras av en gammakamera och som
omvandlas till en bild. 

Scintigrafi och radiologi kompletterar varandra. Scinti-
grammen är fysiologiska bilder med hög sensitivitet vilket
gör att små förändringar kan ses på ett tidigt stadium.
Detta innebär också att en negativ scintigrafisk undersök-
ning talar för en mjukdelsskada som orsak till hältan.

FIGUR 7. Röntgenbild, vänster lateralprojektion av torax.
Det fjärde revbenet kan inte distinkt utlinjeras i området
för en mjukdelstäthet.

FIGUR 8. Röntgenbild, ventrodorsalprojektion av torax. En
välavgränsad mjukdelstäthet, ca 5x6 cm, med bred bas ses
utgående från fjärde revbenet på vänster sida.
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Röntgenbilder är istället anatomiska bilder med hög 
specificitet. Efter den scintigrafiska undersökningen kan
röntgenundersökningen riktas till det korrekta området.
Alternativt behövs ingen röntgenundersökning göras om
misstanken på en skelettrelaterad skada kan avskrivas 
scintigrafiskt. 

Förutom möjligheten att detektera eller avskriva en 
skelettrelaterad skada finns det flera fördelar med att göra
en scintigrafisk undersökning istället för att enbart röntga
flertalet leder. En omfattande röntgenundersökning utan

egentlig klinisk indikation är strålskyddsmässigt inte för-
svarbar, tidskrävande för personalen och kostsam för djur -
ägaren. Dessutom kan det vara svårt att bedöma den 
kliniska signifikansen av eventuella skelettala förändringar
på röntgenbilderna medan den faktiska orsaken till hältan
kan missas. 

Sammanfattningsvis är det vid klinisk svårighet att
lokalisera en hälta eller vid en multifokal hälta indicerat
att göra en scintigrafisk undersökning för att därefter
kunna göra en riktad radiologisk undersökning.

söker nu en ERFAREN VETERINÄR med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 

I Ljungby kommun finns mycket att uppleva. Den vackra naturen, de djupa skogarna och de många sjöarna bjuder 
in till upptäcktsfärd. Den lilla staden med sin charm bjuder på konst, kultur, mat och boende. Du möts av lantidyller
med rödmålade hus och vita knutar, stengärdesgårdar som minner om tidigare generationers slitsamma arbete och
samhällen med en spännande kultur och historia.

Intill Ljungbyporten, Ljungbys nya affärsområde vid E4:an, i nyrenoverade fräscha lokaler ligger vår klinik!

På kliniken utför vi kvalificerad djursjukvård. Kliniken tar
emot ca 10 000 besök per år och erbjuder mottagning,
akutmottagning, kirurgi, eget lab, röntgen, separata 
vårdavdelningar för hund och katt samt en stor fräsch
butik. Klini ken har öppet vardagar med dag- och kvälls-
mottagning, samt akutmottagning i mån av tid. 

Vår personal har gedigen kunskap och ett stort engage-
mang. Vi erbjuder veterinär med specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar samt auktoriserad
ögon veterinär. Vi är ett härligt gäng med tre veterinärer
och fem sköterskor. Vi ser djursjukvården ur ett holis-
tiskt per spektiv och strävar efter att våra kunder och
patienter alltid ska känna sig välkomna och trygga i 
våra händer! 

Ljungby Smådjursklinik är medlem i branschorganisa-
 tionen Svensk Djursjukvård.

Du kommer att ha huvudansvaret för kompetens och
ut veckling hos våra veterinärer. Därför behöver du ha
specia listkompetens i hundens och kattens sjukdomar

samt ha specialkunskap inom något område som du
kan vidareutveckla på kliniken. 

Som person är du en lagspelare med förmåga att arbeta
i högt tempo utan att ge avkall på noggrannhet. Att du
bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen är en själv-
klarhet, liksom en positiv attityd och förmågan att vara
service inriktad även i pressade situationer. Vi lägger stor
vikt vid personlig lämplighet. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders
provanställning. Heltid alternativt deltid efter önskemål.
Individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsplatsen har kollektivavtal. 

Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen
med ansökan och löneanspråk redan idag till:
ann@ljungbysmadjursklinik.se.

För mer information ring 0372-839 00 och tala med 
Ann Magnusson eller Jeanette Olsson. Du kan också
besöka vår hemsida www.ljungbysmadjursklinik.se.
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❘❙❚ krönika

Hjälp oss fortsätta utveckla hög
djurvälfärd

KRAV HAR JUST AVSLUTAT den första etappen av en om -
fattande översyn av våra regler för djurhållning. Nu påbörjar
vi etapp två. 

Hög djurvälfärd är ett av våra kärnvärden och därför är 
det extra viktigt för oss att utveckla reglerna i dialog med 
dem som kan frågorna bäst. Givetvis är veterinärförbundet en
central diskussionspartner liksom relevanta delar av forskar-
samhället, djurskyddsorganisationer, myndigheter och prakti-
ker från näringen.

Under de senaste åren tycker jag att KRAV har tagit rejäla
steg framåt för att skapa en konstruktiv dialog med alla in -
blandade parter. Vi märker också ett ökat intresse för en mer
hållbar livsmedelsproduktion med bra djurvälfärd och att det
är effektivare att lägga energin på samarbete i stället för att
bara ifrågasätta. 

Det finns många frågor där vi måste samla alla goda kraf-
ter för att ha en chans att påverka utvecklingen åt rätt håll. Ett
tydligt exempel är kastreringen av smågrisar. Här har KRAV
fått distinkta signaler att det finns stor enighet att snabbt
komma bort från obedövad kastrering av galtar. 

Ett alternativ som, lagom till lanseringen av våra nyutveck-
lade regler, är klart för bred lansering i praktiken, är immuno -
kastrering. Under arbetet med frågan har vi också kunnat se
att metoden tas emot positivt av praktiker, veterinärer, etolo-
ger, specialister på Jordbruksverket med flera. Trots det kan
immunokastrering inte användas i praktiken av KRAV-bön-
der eftersom EU-kommissionens nuvarande tolkning av EUs
förordning om ekologisk produktion sätter stopp, utan att
åtminstone hittills motivera beslutet med sakskäl.

Det här är ett tydligt exempel där KRAV behöver hjälp
från alla krafter som vill utveckla ett bra regelverk för hög
djurvälfärd.

LARS HÄLLBOM

regelchef KRAV
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 3
16/1–23/3 -12. KURS ALLMÄN FARMAKOLOGI

7,5 HP, VIA LÄRPLATTFORM/VIA NÄTET. 
Arr: Luleå tekniska universitet.
(SVT 13/11)

18–19/1 -12. KONFERENS DJURSJUKVÅRD

– EN BRANSCH I UTVECKLING, Stockholm. 
Arr: AB Conductive.
(SVT 13/11)

19–20/1 -12. ULTRALJUDSKURS – DISTALT.
Arr: Husaby Hästklinik. 
(SVT 14/11) 

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

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

NY 28/1 -12. FÖRELÄSNING OM ALLERGISK

DERMATIT arrangeras i Stockholm av

Royal Canin. Info: 
ellinor.gunnarsson@royalcanin.se och
maria.lundvall@royalcanin.se 
(se annons i denna tidning)

NY 28/1 -12. ENDAGSKURS OM ANESTESI

VID HJÄRT- OCH LUNGSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT arrangeras i Göteborg 
av Sällskapet för djuranestesi, 
VetVentilen. Info: www.vetventilen.se
och/eller Marie Ivarsson, 
vorstehmarie@hotmail.com, 
0703-44 31 34 
(se annons i denna tidning)

v 5
NY 30/1 -12. FÖRELÄSNING OM ALLERGISK

DERMATIT arrangeras i Malmö av Royal
Canin. Info: 
ellinor.gunnarsson@royalcanin.se och
maria.lundvall@royalcanin.se 
(se annons i denna tidning)

v 6
NY 6/2 -12. FÖRELÄSNING OM ALLERGISK

DERMATIT arrangeras i Sundsvall av 
Royal Canin. Info: 

ellinor.gunnarsson@royalcanin.se och
maria.lundvall@royalcanin.se 
(se annons i denna tidning)

8–10/2 -12. KURS I TANDEXTRAKTION PÅ HUND

OCH KATT, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 15/11)

10–11/2 -12. KURS I DIAGNOSTIK OCH

BEHANDLING AV VANLIGA ARYTMIER HOS HUND

OCH KATT, Täby. Arr: SweVet Piab AB. 
(SVT 15/11)

v 7
13–17/2 -12. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST. Arr: Institutionen för kliniska 
vetenskaper, SLU. (SVT 14/11)

v 8
NY 20/2 -12. FÖRELÄSNING OM ALLERGISK

DERMATIT arrangeras i Göteborg av 
Royal Canin. Info: 
ellinor.gunnarsson@royalcanin.se och
maria.lundvall@royalcanin.se 
(se annons i denna tidning)

23–24/2 -12. KURS I TOLKNING AV RÖNTGEN-

Vetmedic Animal Health söker två duktiga region-
ansvariga läkemedelskonsulenter till Syd- och Mellan-
sverige.

Ditt nya jobb: Som regionansvarig läkemedelskon-
sulent ska du genomföra försäljningsaktiviteter, göra 
kundbesök och presentera våra läkemedel och vacciner 
för veterinärer och veterinärkliniker i distriktet.

Din profil: Du är veterinär, djursjukvårdare eller job-
bar inom läkemedelsindustrin eller angränsande bran-
scher. Du är utåtriktad med stor social kompetens och 
kan skapa förtroendeingivande kundrelationer. Du är 
en serviceinriktad och resultatorienterad person. Du 
har goda IT-kunskaper och talar och skriver svenska och 
engelska obehindrat.

Vi erbjuder: Ett självständigt och utmanande arbete 
i ett framgångsrikt team, en mångsidig produktport-
folio, stöd från vårt kompetenta team och attraktiva 
anställningsvillkor.

Ytterligare information får du av VD Mikko 
Suominen per telefon +358 50 502 1700 eller per 
e-post mikko.suominen@vetmedic.fi

Ansökan med CV skickas in snarast per e-post eller 
brev till Vet Medic Pharmaceuticals Oy, PL 27, 
FI-13721 Parola, Finland.

Vetmedic Animal Health är ett ledande läkemedelsföretag som marknadsför djurläkemedel och vacciner i Finland och Sverige. Vet-
medic Animal Health är en del av den finländska företagsgruppen Vet Medic.

Läkemedelskonsulenter till Syd- och Mellansverige
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➤

BILDER, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 15/11)

25/2 -12. INTERNATIONAL EQUINE DISTAL LIMB

ULTRASOUND, Strömsholm. Arr: VetPD
(Veterinary Professional Development).
(SVT 15/11)

v 9
NY 27/2 -12. FÖRELÄSNING OM ALLERGISK

DERMATIT arrangeras i Luleå av 
Royal Canin. Info: 
ellinor.gunnarsson@royalcanin.se och
maria.lundvall@royalcanin.se 
(se annons i denna tidning)

v 10
NY 5/3 -12. FÖRELÄSNING OM ALLERGISK

DERMATIT arrangeras i Strömsholm av
Royal Canin. Info: 
ellinor.gunnarsson@royalcanin.se och
maria.lundvall@royalcanin.se 
(se annons i denna tidning)

NY 5/3 -12. FÖRELÄSNINGSDAG PÅ TEMA

EQUINE NEUROLOGY MED PROFESSOR

DEREK KNOTTENBELT arrangeras av 

Husaby häst klinik. Info: 
www.husabyhastklinik.se 
(se annons i denna tidning)

v 11
13–14/3 -12. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

VÅRKONFERENS 2012, Göteborg. 
(SVT 15/11)

15–17/3 -12. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS-
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 15/11)

NY 16/3 -12. KURSDAG MED ÖGONFÖRE-
LÄSNINGAR arrangeras i Steningevik av
Svenska sällskapet för veterinär 
oftalmologi (SSVO) och Ögonpanelen.
Info: www.ssvo.se 
(se annons i denna tidning)

v 17
24–27/4 -12. MOCK EXAM GÄLLANDE

DIPLOMATE DENTRISTY, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 15/11)

v 22
28–29/5 -12. KURS I HANTERING AV ORALA

TRAUMAN, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 15/11)

30/5–1/6 -12. KURS PERFECTING EXTRAKTION,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 15/11)

v 23
NY 4–9/6 -12. KURS CERTIFIED CANINE

REHABILITATION PROGRAMME (CCRP), 
PART I–III arrangeras i Uppsala av SLU,
Dr Beate Egner/Schloss-Seminar, 
The University of Tennessee. Info:
www.u-tenn.com, pia.gustas@slu.se,
beate.egner@t-online.de 
(se annons i denna tidning)

v 36
6–8/9 -12. KURS PIEZO SURGERY, Halmstad.
Arr: Accesia. (SVT 15/11)

v 41
8–10/10 -12. KURS PERFECTING FELINE

DENTISTRY, Halmstad. Arr: Accesia. 
(SVT 15/11)

11–12/10-12. KURS DEN ÄLDRE TANDPATIEN TEN,
Halmstad. Arr: Accesia. (SVT 15/11)

VETERINÄRNestlé Purina Petcare är en 
marknadsledande tillverkare 
och marknadsförare av foder 
och tillbehör för alla typer av 
husdjur med snart 100 års 
erfarenhet. Vår vision är att 
uppfattas som det bästa 
företaget i Europa på att hjälpa 
husdjur till ett gladare, friskare 
och längre liv. 

Företaget har sitt huvudkontor i 
Malmö, där det idag arbetar ca 
35 personer som tar hand om 
verksamheten i Norden. 

Läs gärna mer om företaget på 
www.purina.se. 

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

Nestlé Purina PetCare erbjuder ett inspirerande uppdrag i rollen som veterinär 
med syfte att säkerställa önskvärda effekter av ett optimalt nutritionsbalanserat 
djurfoder inom hund & katt kategorin. Befattningen innefattar samverkan med 
andra veterinärer och utgör specialistråd till veterinärkliniker. Utöver detta sker 
veterinärsamarbete med kollegor inom den europeiska verksamheten. 

I dina arbetsuppgifter ingår bl a att vara veterinärmedicinsk specialist i nutrition-
ella frågor från våra kunder, veterinärer och djursjukvårdare. I ditt ansvar ingår 
även att utveckla försäljningen av Nestlé Purinas diet- & friskfoder på marknaden 
i samverkan med vårt nordiska veterinärteam. Du ansvarar även för och/eller 
deltar i kongresser, mässor och övriga seminarier. Arbetet innefattar resor, 
främst inom Norden. Placering av tjänsten är Malmö, men annan lösning kan 
diskuteras. 

Vi söker dig som är Leg. veterinär med klinisk erfarenhet av djurvård med hund 
och katt. Du är intresserad av vetenskaplig information och nutrition inom ex-
empelvis hud, leder, övervikt och urinvägar. Det är meriterande om du har stort 
nätverk bland Sveriges veterinärer/djursjukvårdare. Som person 
är du förtroendeingivande, noggrann, självständig och trivs med 
att hålla ett högt tempo.

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 782092, 781511 alt 
782084). För mer information vänligen kontakta rekryterings-
konsult Susanne Lindell, 040-660 63 64.
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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

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

PATRICIA HEDENQVIST

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

LOTTA MÖLLER

OLLE RYDELL

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
OLLE RYDELL

Sekreterare
ERIKA CHENAIS

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
LOTTA MÖLLER

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

➤ 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 2

11–13/1-12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3),
Oslo. (SVT 12/11)

v 3

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

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

v 4

27/1 -12. INTERNATIONAL EQUINE DISTAL LIMB

ULTRASOUND, Oslo, Norge. (SVT 15/11)

v 5

3–5/2 -12. ADVANCED EQUINE MAGNETIC

RESONANCE DAYS 2012, Bonn, Tyskland.
(SVT 15/11)

v 8

22–26/2 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERI-
NARY CHIROPRACTIC COURSE, EXTREMITIES, 
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 8–9/11)

v 13

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

25–27/4 -12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3),
Oslo. (SVT 12/11)

v 24

14–15/6 -12. COURSE ON MARE GYNAECOLOGY

AND ARTIFICIAL INSEMINATION, Bremen och
Bakum-Luesche, Tyskland. 
(SVT 15/11)

16–17/6 -12. COURSE ON MANAGING THE

LATE PREGNANT MARE, Bremen och 
Bakum-Luesche, Tyskland. 
(SVT 15/11)

v 30

22–27/7 -12. WDA (WILDLIFE DISEASE

ASSOCIATION) AND EWDA (EUOROPEAN

CHAPTER OF THE WDA) MEETING,
Lyon, Frankrike. (SVT 14/11)

v 36

5–7/9 -12. 9TH INTERNATIONAL CONGRESS

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

v 41

NY 14–17/10 -12. KURS CERTIFIED CANINE

REHABILITATION PROGRAMME (CCRP), 
PART IV–V, arrangeras på Mallorca, 
Spanien av SLU, Dr Beate Egner/
Schloss-Seminar, The University of 
Tennessee. Info: www.u-tenn.com,
pia.gustas@slu.se, 
beate.egner@t-online.de 
(se annons i denna tidning)
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❘❙❚ kåseri

SOM SÅ MÅNGA ANDRA gamlingar har jag blivit ombedd att
ta fram ”the highlights of my life”. Jag antar att redaktör’n
menade mitt liv som ombudsman. Och detta liv började för
mig strax innan Medbestämmandelagen trädde i kraft 1977. 
Min första verklighet blev en förhandling med skolstyrelsen i
Krokom. 2:a klass sovvagn och vid sextiden en februarimorgon
kom sovvagnskonduktören och hackade på min ena stortå –
det var dags att gå upp och av. En öde perrong i Krokom och
en och en halv timme tills skolkontoret (jag jobbade på Lärar-
nas Riksförbund på den tiden) öppnade. Nåväl, den unge,
lovande juristen som förberett sig till det yttersta mötte då
skolstyrelsens ordförande, en skogens karl med storrutig 
flanell skjorta och motorsågen i tamburen. Efter en kort stund
av pläderande från min sida hävde ordföranden upp sin
malmstämma och konstaterade följande: Du pratar mycke du
Stockholmspöjk å du pratar om förarbeten. Men de ska ja sej
dej, här uppe läser vi lagen och ger fullständigt f-n i nåra
förarbeten! Det var bara drygt tre timmar tills Stockholms -
tåget gick.

Annars var det på denna tid som åtminstone alla centrala
löneförhandlingar skulle ske på natten. Ingen begrep varför –
alla blev lika trötta oberoende vilken sida man representerade.
Jag minns speciellt en lördag då vi från Saco hade någon form
av beredskap för att eventuellt träffa medlaren i de strandade
kommunala förhandlingarna 1978, den legendariske ”post -
generalen” Nils Hörjel. En mycket barsk och ganska odräglig
äldre man men som det gick att komma fram med om man
hittade någon beröringspunkt. Hans och min råkade vara
handboll. Ibland kan man ha nytta av de mest besynnerliga
komponenter. Han, en gammal elitspelare från Skåne, och jag,
en minst sagt medioker före detta juniorspelare.

I ett något senare skede av irrfärderna hade jag förflyttat
mig till att förhandla för försäkringstjänstemän. Vid ett till-
fälle förhandlade vi under konflikthot från arbetsgivar sidan
mitt i sommaren. Hela gänget beslöt då att komma till för-
likningsförhandlingarna iförda bermudashorts, knästrumpor,
loafers och kavaj. Den då aktuelle medlaren, en fd högre
domare undrade om ”herrarna hade semester”. Jodå, det var
ju det vi egentligen hade.

SJÄLVKLART FINNS DET också en hel del att berätta om mina
dryga tolv år på veterinärförbundet. En del bör nog ligga kvar
fördolt i glömska men annat kan berättas, t ex när vi för-
handlade om garageersättning till en veterinär och det visade
sig att garaget ifråga låg en trappa upp utefter en spiraltrappa.

Den stackars ombudsmannen som kämpat hårt för att höja
denna ersättning kände sig minst sagt avklädd. Då var det
roligare att förhandla ersättning för banveterinärjobb vid
”lunch travet” samma vecka som denna begivenhet skulle star-
tas och den dessutom annonserades på i stort sett varje 
busskur i Stockholm. Det fanns ingen arbetsskyldighet för
banveterinärerna att göra detta jobb, men det var klart, fick
de bara rimligt betalt kunde jobbet göras.

Något som alltid kommer att finnas kvar hos mig är det
engagemang och den känsla för djuren som alla veterinärer
visar. Ja, det är till och med så att detta ibland går för långt
och faktiskt innebär risker för veterinärens väl och ve. Inte
desto mindre menar jag att veterinärer tillhör en kår som 
förtjänar all uppskattning. Se bara till att det inte bara blir
vackra ord utan också bättre villkor för er veterinärer. 

NÄR JAG NU GÅR i pension i och med utgången av januari vill
jag passa på att tacka för mig och samtidigt önska min efter-
trädare som förhandlingschef ett stort lycka till. Tack för tolv
fantastiska år!

ANDERS LEFRELL

avgående förhandlingschef för SVF

En ombudsmans irrfärder eller 
varför blev det så här?

ILL
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NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 17 JAN 20 DEC 13 DEC

2 7 FEB 17 JAN 10 JAN

3 28 FEB 7 FEB 31 JAN

4 20 MAR 28 FEB 21 FEB

5 17 APR 20 MAR 13 MAR

6 8 MAJ 17 APR 10 APR

7 31 MAJ 8 MAJ 2 MAJ

8–9 27 JUN 31 MAJ 22 MAJ

10 28 AUG 7 AUG 31 JUL

11 18 SEP 28 AUG 21 AUG

12 9 OKT 18 SEP 11 SEP

13 30 OKT 9 OKT 2 OKT

14 20 NOV 30 OKT 23 OKT

15 11 DEC 20 NOV 13 NOV

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2012
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i veterinärförbundet har 250 kronor 
i rabatt

PERSONNOTISER

Födelsedagar i januari 2012

LARS GLEISNER, Horred, 80 år den 7/1
KARIN GRANATH, Bromma, 50 år 
den 7/1
ELVY SVENSSON, Hjo, 60 år den 9/1
LARS-ERIK KIHLSTRAND, Linköping, 90 år
den 15/1
CHRISTER NYGREN, Linköping, 60 år 
den 16/1
ARNE PERSSON, Uppsala, 60 år den 21/1
BIRGITTA OLAI, Motala, 50 år den 22/1

AMANUEL TAYE, Reftele, 60 år den 25/1
KLAS ELMGREN, Uddevalla, 80 år 
den 26/1
AXEL LUNSJÖ, Helsingborg, 80 år 
den 26/1
KRISTINA VIKTORSSON, Uppsala, 50 år
den 27/1
CARL-FREDRIK GAUFFIN, Falkenberg, 50 år
den 28/1
EBBA NILSSON, Vallentuna, 50 år 
den 29/1
GUNNAR WIDÉN, Trollhättan, 95 år 
den 30/1
SVEN-OVE OLSSON, Eskilstuna, 70 år 
den 30/1
PER VREDE, Helsingborg, 50 år 
den 31/1

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

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

• Frida Andersson
• Edgaras Bieliauskas
• Sara Cannervik
• Anna Gabrielsson
• Alexandra Lindfors
• Sofie Löfstedt Gilljam
• Mihaela Panait
• Marius Panait
• Caroline Seidel
• Helene Sejersted Bødtker

Länsstyrelsen i Kronobergs län söker 

biträdande länsveterinär

Mer information på  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

 

”How much to remove a bloodspot from an egg?”

Jordbruksverket har fr o m den 7 oktober
t o m den 8 november 2011 utfärdat
svensk veterinärlegitimation för nedan-
stående personer:
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