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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

YLIGEN UPPMÄRKSAMMADES veterinära så kallade ”lågpris -
kliniker” i tv-programmet Debatt på Sveriges television. I program-
met hänvisades till att landets första lågprisklinik öppnats i Malmö,

där affärsupplägget är att hålla 25 procent lägre enhetspriser än andra 
mottagningar och kompensera med ett stort flöde av djurägare/kunder.
Undertecknad var i egenskap av SVF-ordförande tillsammans med bransch -
organisationen Svensk djursjukvårds ordförande Lennart Granström inbjudna
till programmet, där även grundaren till Malmökliniken fanns med.

En berättigad fråga var om det överhuvudtaget är möjligt att bedriva en
högkvalitativ djursjukvård till ett ”lägsta pris”. Djursjukvård är kostnadskrä-
vande och är som bekant inte skattefinansierad, med undantag för delar av
distriktsveterinärorganisationen. Det finns en uttalad risk att prisdumpning
som konkurrensmedel i förlängningen kan urholka kvaliteten på djursjukvår-
den. Vidare påpekades i tv-debatten att redan nu gäller fri prissättning, vilket
gör att priserna varierar hos olika kliniker och djursjukhus.

Det ställs allt högre krav på djursjukvården idag – djurägaren är mer påläst
och kräver svar. Detta måste från veterinärt håll mötas med en hög kompe-
tensutveckling, kontinuerlig fortbildning och specialistutbildning för att
garantera en så hög och bra kvalitet på vården som möjligt. Från djurägarhåll
i publiken framfördes också beröm över att svensk djursjukvård håller en så
hög nivå. 

En synpunkt om ”dyra” röntgenavläsningar bemöttes pedagogiskt från
Lennart Granströms sida, där han förklarade vilken kompetens och erfaren-
het inom bilddiagnostikområdet som krävs för att tyda en röntgenbild.

I sammanhanget påpekades också det ansvar som en ägare av djur faktiskt
har att tillgodose djurets basala behov av vård ur ett djurskyddsperspektiv.
Det är förenligt med kostnader att hålla ett djur, inte minst om djuret insjuk-
nar och kräver sjukhusvård. Detta måste djurägaren räkna med redan när
han/hon skaffar sitt djur, veterinären kan inte förväntas stå för utgifterna i
samband med vården. I Sverige finns ett bra djurförsäkringssystem som gör
det möjligt att hantera detta till rimliga kostnader för djurägaren.     

Den eventuella förhoppningen från tv-redaktionens sida 
om en hetsig debatt om lågpriskliniker kontra ”dyra” 
veterinärkliniker, där den enskilde djurägaren skulle 
komma i kläm, kom av sig. Veterinärer som konkur-
rerar med kompetens, kontinuerlig fortbildning och 
hög kvalitet inom djursjuk vården inger förtroende 
hos djurägaren.

EVAMARI LEWIN

ordförande Sveriges Veterinärförbund

N
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

AVFs representantskapsmöte 2011

”Till nästa år måste alla ragga
minst en ny delegat”

Hur långa ska mandatperioderna vara? Hur är läget för länsveterinärerna? 
Hur kan vi hindra att livsmedelstekniker tar över veterinära uppgifter på slakte-
rierna? Det var några av de frågor som diskuterades när Anställda Veterinärers
Förening i mitten av oktober höll sitt årliga representantskapsmöte (RM) i
Frösundavik utanför Stockholm.  

De är många, men det var på håret att man
blev beslutsmässiga vid årets RM. Till nästa år
ska alla delegater försöka ragga ytterligare en.
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❘❙❚ reportage

FÖRUTOM DE RENT FORMELLA punkterna,
som val och ekonomisk genomgång, fick varje
förhandlingsdelegation lämna en kort rapport
om aktuella frågor. Karolina Dahlkvist, Akade-
miker föreningen vid ATG Hästklinikerna AB,
inledde med att berätta om hur utförsäljningen
av bolagets kliniker fortskrider. 

– I dagsläget ser det ut som om en köpare tar
över alla kliniker. Affären pågår men ännu är
det inte officiellt vem köparen är, sa Karolina. 

Hon har fått frågan hundratals gånger under
senare tid, men är belagd med munkavle tills
affären är klar. 

– Några i personalen känner sig överkörda
eftersom de anställda lovades förtur att köpa,
medan andra är positiva till en gemensam ägare
med fortsatt samarbete klinikerna emellan.
Fackligt kan vi inte göra så mycket just nu,
kommenterade Karolina. 

BAN- OCH TÄVLINGSVETERINÄRERNA har fått
en gemensam förhandlingsgrupp. Den är liten
till antalet medlemmar, men ”het”. Inga täv-
lingar kan hållas utan veterinärer vilket har
använts som effektivt påtryckningsmedel från
arbets tagarhåll när arbetsgivarna varit tjuriga. 

Banveterinärerna har fått en avsevärd för-
bättring genom att timarvode införts med en
garanterad grundersättning oavsett hur många
lopp som ska övervakas. Tidigare baserades
ersättningen på antal lopp. För tävlingsveterinä-
rer är det knepigare att bestämma ersättningen.
Det är inte ovanligt att veterinärer ställer upp
för att göra en halvideell insats för den arrange-
rande föreningen. Detta föranledde en ganska
lång debatt där deltagarna på RM hade vitt
skilda åsikter om såväl prisnivå som var gränsen
för jäv går. 

– Ställer man upp som tävlingsveterinär
måste man fullt ut ta det som uppdrag, menade
Per Sahlander och tillade att det kanske vore bra
med en framtida dialog om en gemensam taxa.

DJURSJUKHUS- OCH KLINIKANSTÄLLDA rap-
por te rade att de håller på att samla delega -
tionen inför förhandlingarna med Skogs- och
Lant arbetsgivare  förbundet, SLA. Det har också
tillkommit en ny akademikerförening på 
Region djursjukhuset Strömsholm.

Lars-Gösta Larsson rapporterade om distrikts-
 veterinärernas ständigt återkommande knäck-

fråga nämligen möjligheten, eller rättare sagt
omöjligheten, att kombinera schemalagd
arbets tid med förtroendearbetstid. En annan
fråga är hur mycket beredskap man får ha på en
heltidstjänst. 

– Effekterna av den senaste omorganisatio-
nen börjar visa sig. Det krävs minst fyra veteri-
närer för att klara ett beredskapsområde. Vi
håller också på att titta över det nuvarande
lönesystemet där det kanske kan bli nödvändigt
att införa ett djurslagsanpassat tantiem. Detta
kräver förändringar i kollektivavtalet nästa år,
sa Lars-Gösta.

I detta sammanhang inflikade Åsa Berg ström
”att det hade varit trevligt om man sett en
löneutveckling. En del distriktsveterinärer har
fått noll i flera år”.

I GRUPPEN ENSKILT ANSTÄLLDA ingår t ex de
vete rinärer som arbetar inom läkemedelsin-
dustrin. Enskilt anställda är fackligt sett en lite
spretig och anonym grupp. Kristian Königsson
som är anställd på AstraZeneca i Södertälje
berättade att ungefär 15 veterinärer, varav tre
jobbar med levande djur, är medlemmar i den
lokala SACO-föreningen där. 

Vad är det första man ser 
i SACOs nya informations -
broschyr om inte en veterinär 
i form av Ellinor Fredler, vice
ordförande i AVF.
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– Den största gruppen inom läkemedels -
industrin är forskare och jag vet inte så mycket
om dem. Företaget har totalt ca 70 000 anställda
över hela världen. Det finns en global organisa-
tion inom AstraZeneca för veterinära frågor,
men det skiljer sig mycket i synen på djurhåll-
ning mellan Sverige och Kina t ex, berättade
Kristian. 

Även veterinärer anställda av husdjursföre-
ningarna i landet tillhör enskilt anställda. Här
har det bildats en ny akademikerförening, Växa
Sverige, som omfattar samtliga husdjursföre-
ningar utom Skåne och Rådgivarna.

FRÅN LUGNET HOS DE enskilda till en betyd-
ligt mer utsatt grupp, de offentligt anställda.
Torsten Jakobsson informerade om den upp-
vaktning som veterinärförbundet gjorde hos
landsbygdsminister Eskil Erlandsson tidigare i
höstas.

– Vi ville inte komma med tiggarstaven
eftersom det inte är landsbygdsdepartementet
som fördelar resurserna till länsveterinärerna.
Vi tryckte mer på hur viktigt det är för ”mat-
landet Sverige” och ”one health” att kontrollen
fungerar. Vi påpekade också problemet med att
regeringens regleringsbrev och den nationella
kontrollplanen inte alltid är kompatibla. Vi
måste fortsätta att ”hacka” på departementet i
denna fråga, sa Torsten. 

I gruppen offentligt anställda ingår även
veterinärerna på SLU och Universitetsdjursjuk-
huset, UDS. Alla tillhör SLUs SACO-förening
vars ordförande är jägmästare och stationerad 
i Umeå. För de anställda på UDS har svårig -
heten att få hjälp i frågor som t ex rör ob-
ersättning och liknande gjort att förhandlingar
gällande sådana spörsmål på UDS genom avtal
överlåtits på veterinärförbundet.

SIST UT VAR OFFICIELLA veterinärer/livsmedel.
Det största ”hotet” mot denna grupp är att livs -
medelsteknikerna tar över allt fler arbetsuppgif-
ter på slakterierna. 

– Det kan knappast vara lämpligt att en tek-
niker med tre månaders utbildning tar över
uppgifter som är veterinära såsom ansvar för
djurskyddet. Blir det ett djurskyddsfall som ska
upp i domstol behövs det veterinär kompetens.
Vi måste gemensamt se till att inte släppa ifrån
oss uppgifter här, sa Christian Jurc.

EFTER DISKUSSIONSPUNKTERNA kring de olika
gruppernas frågor och funderingar var det dags
för lite handfasta råd gällande lönesamtal.
Anders Graneld, förbundssekreterare, inledde
med att svara på frågan: vad är ett lönesamtal
och när ska man ha det? 

– Ett lönesamtal är ingen förhandling utan
en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Alla anställda bör ha ett årligt inplanerat löne-
samtal, underströk Anders.

– Om man byter tjänst på samma arbetsplats
ska man självklart också ha en diskussion om
lönen. 

Den vanligaste lönefrågan är dock hur man
förhandlar sig till bra villkor vid en nyanställ-
ning. Det råder stora skillnader mellan olika
grupper inom veterinärkåren och även mellan
kvinnor och män när det gäller ”förmågan” att
prata för sig. 

– Män förhandlar 365 dagar om året, kvin-
nor en, sa Anders med glimten i ögat. 

Inför en nyanställning gav Anders många
goda råd. Här följer två viktiga sådana: A) Ta

Veterinärförbundets förbunds-
sekreterare Anders Graneld
informerade bland annat om
lönesamtal och arbetstider.
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reda på ditt marknadsvärde, hur stor efterfrå-
gan det finns på din kompetens. B) Var noga
med att få rätt ingångslön, det är väldigt svårt
att korrigera denna i efterhand.

FINNS DET EN OMBUDSMAN tillgänglig så ställs
det alltid frågor om arbetstider. Anders Graneld
och Anders Lefrell, den senare förhandlingschef
vid SVF, redogjorde för hur arbetsgivaren bör
hantera förläggning av arbetstid.

– Det kan vara bra att veta att det inte är 
tillåtet att planera övertid, underströk Anders
Lefrell.

Anders Graneld fyllde i att ändringar i
arbetstiden är en MBL-fråga. Det går inte att 
t ex plötsligt schemalägga söndagar.

SÅ VAR DET DAGS FÖR den formella delen av
mö tet. Verksamhetsplan och ekonomi godkändes
utan omsvep. Mötet beslöt att höja medlems -
avgiften med tio kronor per månad. Valen före-
gicks av en diskussion om mandatperioderna.

– Som det är nu väljs ordföranden på ett år i
taget och ledamöterna på två. Ett år är kort tid

om man måste göra stora förändringar i sitt
arbetsliv, sa nuvarande ordföranden Fredrike
Ritter.

– Dessutom tar det minst ett år att bli varm i
kläderna och lära sig jobbet, fortsatte Fredrike.

– Det har förekommit en del kupper i det
här förbundet genom åren, det är anledningen
till att det blev så korta mandatperioder från
början, kommenterade ledamoten Inger Lillie-
höök.

Frågan om mandatperioderna ska tas upp
igen och församlingen fick uppmaningen av
ordföranden att ”ragga” minst en ny delegat till
nästa år, det var precis på håret att årets RM var
beslutsmässigt. 

VALEN BJÖD inte på några större förändringar i
styrelsen. Tidigare suppleanten Shwan Kareem
blir ny kassör. Shwan kom till Sverige från 
Kurdistan (”kärleken förde mig hit”) 2003.
Han berättade att han började skolan vid fem
års ålder (pappa rektor) och började studera vid
universitet vid 17. Med lätt rastlös ton berättade
han hur trögt det var att hitta rätt när han sökte

”Åh, nu krånglar det igen …”
Fredrike Ritter får hjälp på
traven av nya kassören
Shwan Kareem.
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upp arbetsförmedlingen i Sverige – med första
nummerlappen i handen på morgonen – för att
få veta hur han kunde få svensk veterinärlegiti-
mation så snabbt som möjligt. Du är alltså
TUVE-veterinär?  

– Nej, jag är inte TUVE-veterinär, jag är
veterinär med tilläggsutbildning. TUVE-veteri-
när låter som en andra klassens grupp, jag vill
ha bort den benämningen, säger Shwan som
förutom sin styrelsepost i AVF är aktiv i styrel-
sen för en kurdisk kulturförening i Uppsala.
Shwan arbetar som officiell veterinär. 

TILL SIST. Det är enligt veterinärförbundets
stadgar inte möjligt för en styrelsemedlem i
AVF att också vara fullmäktigeledamot. Det 
är en sak som AVF vill ändra på liksom alla

dessa olika val inom SVF som sker vid olika
tidpunkter.  

– Det går ju att hålla val till riksdagen, kom-
mun och landsting på samma gång. Nog skulle
vi kunna klara av att samordna valen inom för-
bundet, menade Christer Gyllerup. 

Han fick medhåll och RM gav i uppdrag till
styrelsen att bevaka resultatet av den pågående
medlemsenkäten som ska ligga till underlag för
utvärdering av veterinärförbundets ”nya” orga-
nisation.  ■

ANGÅENDE ATG HÄSTKLINIKERNA AB
Precis vid pressläggning av denna tidning nås
redaktionen av beskedet att den intressent som
förhandlat om ett köp av ATG Hästklinikerna
AB har dragit sig ur affären. 

N O R D VA C C
HIPRA
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❘❙❚ vetenskap

Artikelförfattaren har i två tidigare
artiklar redogjort för läkemedelsbi-
verkningar som landets veterinärer
rapporterat om under 2009 och
2010. I de tidigare artiklarna
beskrivs biverkningar hos häst, nöt,
får, get, svin och hund. Följande
avslutande text sammanfattar bi -
verkningar hos katt och kanin samt
reaktioner som uppkommit hos
människor som kommit i kontakt
med veterinärmedicinska preparat. 

KATT
Vaccinationsbiverkningar
Läkemedelsverket har fått in 42 rappor-
ter rörande vaccinationsbiverkningar hos
katt (Figur 1). I Tabell 1 ges en översikt
av de rapporterade biverkningarna. För
de vacciner där det finns tillgänglig sta-
tistik var incidensen 0,7–1,2 rapporter
per 10 000 vaccindoser.

I de flesta fall reagerade katterna med
överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska
reaktioner, anafylaxi). De dominerande
symtomen var nedsatt allmäntillstånd,
kräkning och diarré, som i många fall
var blodig. Hos en del katter var de
främsta symtomen klåda och svullnad i
huvudet. Hos andra observerades även
dyspné. Reaktionerna uppkom mellan
15 minuter och upp till en och en halv
timme efter vaccinationen, i några fall
var tidsperioden ännu längre. Reaktio-

nerna avklingade oftast inom ett par
timmar, men i några fall var förloppen
mera utdragna. En del av katterna
behandlades med vätska, kortison, anti-
histamin och/eller adrenalin.

Anafylaxi
Anafylaxi, eller så kallad typ I-överkäns-
lighet, framkallas genom att antigenet,
dvs någon vaccinkomponent, interage-
rar med IgE-antikroppar bundna till

mastceller eller till basofila granulocyter.
Detta leder till en degranulering av cel-
lerna med frisättning av histamin och
andra vasoaktiva aminer, som i  sin tur
initierar produktion av inflammatoriska
mediatorer och cytokiner. Reaktioner
uppkommer huvudsakligen i vävnader
som är i kontakt med kroppsytor som
hud, mag-tarmkanal och andningsvägar.
Den dominerande kliniska bilden kan
variera mellan djurarterna. 

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2009 och 2010, del 3

Biverkningar hos katt och kanin samt 
reaktioner på veterinärmedicinska preparat
hos människor

FIGUR 1. Den vanligaste biverkningen för katt under 2009–2010 var reaktioner efter vacci-
nation. Läkemedelsverket fick in 42 sådana rapporter under perioden.
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Hos katt ses oftast effekter på mag-
tarmkanalen med diarré och kräkningar.
Hudreaktioner är också vanliga, t ex
angioödem och urtikaria, liksom and-
ningsproblem (dyspné på grund av
larynxödem och bronkospasm). Hos
hund är biverkningar i huden de mest
framträdande reaktionerna. Hos iller,
liksom hos katt, ses oftast reaktioner från
mag-tarmkanalen i form av kräkningar
och diarré, som vanligtvis är hemorra-
gisk (3, 6).

Den allvarligaste formen av anafylak-
tisk reaktion – anfylaktisk chock – inne-
fattar hos alla arter huvudsymtom som
kardiovaskulär kollaps, vilket betingas av
en allmän vasodilatation. Eftersom sym-
tomen på en anafylaktisk reaktion kan
kvarstå under ett till två dygn och även
ha ett bifasiskt förlopp med senreaktio-
ner efter flera timmar, är det viktigt med
en tillräckligt utsträckt övervaknings -
period. Ibland behövs upprepade be hand-
lingar med adrenalin (som omsätts
snabbt), kortison eller antihistaminer.

Övriga vaccinationsbiverkningar
Förutom de anafylaktiska reaktionerna
finns flera rapporter om katter som fått
lokala reaktioner på vaccinationsställena
i form av sår, rodnad och/eller hårlöshet. 

Hos två katter som vaccinerades med
Nobivac Tricat vet och hos de katter 
som vaccinerades med Felcell CVR vet,
observerades tecken på artrit med hälta
på ett eller flera ben, stela rörelser, svå-
righeter att gå och ibland även feber.
Symtomen gick över inom en vecka.
När en kull kattungar vaccinerades sågs
reaktionerna hos någon eller några indi-
vider medan det hos andra inte obser -
verades några negativa reaktioner (Figur
2). Det finns i den tidigare svenska bi -
verkningsrapporteringen flera uppgifter
om biverkningar av detta slag hos katter
som fått vaccin där en av komponenterna
är attenuerat levande calicivirus, såsom
Nobivac Tricat vet och Felocell CVR vet.
Det är känt att en del stammar av felint
calicivirus har en predilektion för leder
(1, 2).

Antalet rapporter om biverkningar
för olika kattraser är fördelade enligt 
följande: Huskatt 18, ragdoll sju, helig
birma fyra samt två rapporter vardera för
bengalisk katt, maine coon och norsk
skogkatt. Bombay, devon rex, korthårig
europé, orientaliskt korthår, perser, sia-
mes och sphynx noterades för en rapport
vardera. Åldersmässigt var katterna in -
delade i tre ungefär lika stora grupper:
två till fem månader, ett till tre år samt
äldre katter. Det var ungefär lika många
rapporter för honkatter (kastrater och
icke-kastrater) som för hankatter (kastra-
ter och icke-kastrater).

Antiparasitära medel 
Det finns två rapporter för Stronghold
spot-on (selamektin) där det meddelas
att katter visade tecken på ataxi. Symto-
men uppkom två till fem dagar efter
applicering och försvann efter en till två
dagar. I en annan rapport meddelas att
en katt blev slö och ataktisk under en
period efter att ha fått en tablett Milbe-

➤

Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS KATT UNDER 2009 OCH 2010.

Vaccin Antal rapporter Incidensa Symtom

Nobivac Tricat vet/ 21 0,7 Hos ca hälften av katterna nedsatt allmäntillstånd, kräkningar och diarré, i flera fall 
Nobivac Tricat Novum vet blodig. Hos några katter sågs svullnad i huvudet och klåda. En katt blev okontakt-

bar, saliverade, fick dilaterade pupiller, dyspné och kraftigt ökad andningsfrekvens. 
Två katter fick reaktioner på injektionsplatserna. Hos två katter sågs hälta och feber.

Felocell CVR vet 5 1,2 Katterna fick efter ett par dagar till ca en vecka hälta och ömhet i lederna på ett 
eller flera ben och nedsatt allmäntillstånd. Ibland även feber.

Nobivac Ducat vet 4 1,2 I ett fall kräkningar. I ett fall fick katten en akut huvudsvullnad, andnöd och blodig 
diarré. I ett fall fick katten en hårlös fläck på injektionsplatsen. I ett fall reagerade 
inte katten i anslutning till vaccinationen, men hittades ca tre timmar senare livlös, 
rosslande och dog kort därefter. 

Purevac RCP 3 - I ett fall kräkningar inom tio minuter efter vaccinationen. I ett fall kräkningar och 
diarré inom 30 minuter efter vaccinationen. I ett fall sår på injektionsplatsen. 

Nobivac Rabies vet 1 - Sårig fläck på injektionsplatsen i nacken.

Fel-O-Vax PCTb 5 - I två fall reaktioner på injektionsplatserna. I ett fall kräkningar och lindrig svullnad 
och rodnad i huvudet i anslutning till vaccinationen, samt efter ett par timmar 
blodig diarré. I ett fall kräkningar och diarré dagen efter vaccinationen. Hos en katt 
sågs ett krampliknande tillstånd med salivering och nystagmus inom några minuter. 
Katten fick kortison och blev återställd efter ca 30 minuter.

Fel-O-Vax IVc 2 - I ett fall nedsatt allmäntillstånd. I ett fall intensiva kräkningar och diarré i ett dygn.

Nobivac Tricat vet 1 - Katten svullnade upp i huvudet på kvällen efter vaccinationen. Den var återställd 
+ Rabisin vet dagen därpå.

a  Antal rapporter per 10 000 vaccinationer.
b  Licenspreparat innehållande avdödat panleukopeni-, calici- och rinotrakeitisvirus.
c  Licenspreparat innehållande avdödat panleukopeni-, calici- och rinotrakeitisvirus samt avdödat Chlamydia psittaci.
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max vet för katter (milbemycin-oxim
plus prazikvantel). Selamektin och mil-
bemycin är makrocykliska laktoner som
verkar som agonister på inhibitoriska
GABA- och glutamat-reglerade Cl--jon -
kanaler i nervsystemet hos artropoder.
Hos däggdjur begränsar blodhjärnbar-
riä ren upptaget av de makrocykliska lak-
tonerna i centrala nervsystemet. I de fall
där biverkningar ses hos däggdjur yttrar
de sig främst i form av slöhet och ataxi
och antas bero på en verkan på inhibi -
toriska GABA-reglerade Cl--jonkanaler 
i centrala nervsystemet. För prazikvantel
är negativa reaktioner sällsynta, men vid
kraftig överdosering kan kräkningar
förekomma. 

För Frontline vet spot-on (fipronil)
finns fyra biverkningsrapporter. I den
första rapporten meddelas att en katt ca
sex timmar efter appliceringen av Front-
line vet reagerade med kramper. Efter
behandling med Stesolid avklingade
anfallen. I den andra rapporten med -
delas att en katt fick ihållande epilepti-
forma kramper ett par timmar efter
appliceringen av Frontline vet. Behand-
ling med Stesolid gav ingen effekt, men
då katten sövdes med propofol upphörde
kramperna. Kramperna återkom dock
när katten vaknade och man beslöt då
att avliva den. I den tredje rapporten

meddelas att en katt fick darrningar i
bakbenen ett par timmar efter behand-
ling med Frontline vet. Följande dag var
katten apatisk. Tillståndet försämrades
därefter ytterligare och katten dog tre
dagar senare. I den fjärde rapporten
beskrivs ett fall där en kattunge som fick
en droppe Frontline vet i vardera örat
mot öronskabb fick spasmer och kon-
vulsioner efter ca 24 timmar. Den blev
sedan letargisk och avled. Det finns i
den tidigare svenska biverkningsrappor-
teringen flera meddelanden om biverk-
ningar av fipronil hos katt, främst i form
av symtom i det centrala nervsystemet.

I två rapporter meddelas att katter ett
par timmar efter applikation av Profen-
der spot-on (emodepsid + prazikvantel)
under en till två dagar blev ataktiska och
slöa (Figur 3). I en annan rapport med-
delas att en katt med start ca ett dygn
efter applikation av Profender spot-on
fick ett par krampanfall. Katten hade
därefter ett nedsatt allmäntillstånd
under ett par dagar. 

Det finns en rapport där det medde-
las att en katt, i en grupp om sex katter,
reagerade med vinglighet, framför allt 
i bakdelen, efter en veckas behandling
med Ronidazol (licenspreparat) mot en
trikomonasinfektion (Tritrichomonas foe-
tus). Behandlingen avslutades och katten

återhämtade sig efter två dagar. Ingen av
de övriga fem katterna fick några biverk-
ningar under den 14-dagarsperiod som
behandlingen pågick. 

Det är känt att Ronidazol kan ge neu-
rologiska biverkningar hos en del katter
(5). Ronidazol är ett antiprotozoikum ➤

FIGUR 2. När en kull kattungar vaccinerades sågs reaktioner hos någon eller några individer medan det hos andra inte observerades några
negativa reaktioner.
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FIGUR 3. I två rapporter meddelas att kat-
ter ett par timmar efter applikation av 
Profender spot-on under en till två dagar
blev ataktiska och slöa.
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➤ som tillhör gruppen nitroimidazoler.
Inom denna substansgrupp finns även
metronidazol (Flagyl). Metronidazol har
rapporterats kunna ge neurologiska
effekter både hos katter och hundar (4)
och det finns flera sådana meddelanden
i den tidigare svenska biverkningsrap-
por teringen.

Exspot-förgiftningar
Det finns fyra rapporter om katter som
av misstag exponerats för Exspot vet
spot-on lösning (permetrin), som är
registrerad mot fästingar, loppor, löss
och mjällkvalster hos hund. Preparatet
får inte användas till katter, vilket anges
på förpackningen och i produktresu mén.
Katter som får Exspot vet reagerar med
neurologiska symtom, främst i form av
kramper och ataxi (Figur 4). 

I den första av de nu aktuella fallen
reagerade en katt med kramper ca fem
timmar efter applicering av Exspot vet.
Den schamponerades och behandlades
symtomatiskt, men den återhämtade sig
inte och beslut togs om avlivning. En
andra katt inkom till en veterinärklinik i
status epileptikus dagen efter applicering
av Exspot vet. Den låg sövd på propo-
foldropp i ca två dygn. Dosen sänktes
sedan gradvis, men några timmar efter
avslutat dropp fick katten nya kramper.
Den avlivades då av djurskyddsskäl. 
Hos en tredje katt sågs inga kramper
men dagen efter behandling med Exspot
vet uppmärksammades ett egendomligt

beteende då katten jamade, var över -
aktiv, hade ticks i benen och tycktes ha
klåda på kroppen. Efter upprepade
schamponeringar och efter behandling
med dexmedetomidin, butorfanol, pred-
 nisolon och diazepam återhämtade den
sig. I en fjärde rapport meddelas att en
katt hittades med kramper dagen efter
att en hund som fanns i hemmet be -
handlats med Exspot vet. Katten togs till
en veterinärklinik och var då i mycket
dålig kondition. Beslut togs om avliv-
ning. Det antogs att katten slickat hun-
den och på så sätt fått i sig preparatet. 

Det finns i den tidigare svenska bi -
verkningsrapporteringen flera rapporter
om allvarliga intoxikationer, inklusive
dödsfall, hos katter som exponerats för
Exspot vet.

Permetrin, som är en pyretroid, ver-
kar hos artropoder genom att öppna
spänningsberoende natriumjonkanaler i
nerver, vilket leder till neuronal mem -
brandepolarisering. Det är troligt att
den neurotoxicitet man får hos katt
också framkallas via en neuronal mem -
brandepolarisering, efter att substansen
tagits upp i centrala nervsystemet. Det
är inte klarlagt varför permetrin är mer
toxiskt för katt än för hund, men en
möjlig orsak kan vara att katter är dåliga
på att metabolisera substansen, vilket
leder till förhöjda nivåer av preparatet i
kroppen. En annan möjlighet är att per-
metrin efter epidermal administrering
lättare penetrerar huden hos katt än hos
hund.

Metacam
Det finns en rapport om en katt som
efter 15 dagars behandling med Meta -
cam för katt tappade aptiten. Labora -
torieprover och ultraljudsundersökning
indikerade att katten hade en njurskada
och diagnosen blev akut nefrit. Katten
fick njurdiet, vätska och kortison och
återhämtade sig. I ett annat fall upptäck-
tes efter tre dagars behandling med
Metacam för katt att katten hade kräkts.
Nästa dag var allmäntillståndet kraftigt
påverkat och katten kissade stora mäng-
der illaluktande urin. Det misstänktes
att katten hade fått en njurskada, den
fick vätsketerapi och blev långsamt bättre.
Inga prover togs på njurvärden. I en
tredje rapport meddelas att en katt rea-

gerade med kräkningar efter tio dagars
behandling med Metacam för katt. 

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen ett par rap-
por  ter om allvarliga nefriter hos katter
som fått Metacam. Sådana biverkningar
finns även rapporterade i andra länder. I
produktresumén för Metacam för katt,
anges att det finns en risk för njurtoxi -
citet om preparatet används på dehydre-
rade, hypovolemiska eller hypotensiva
katter. Metacam (meloxicam) är ett
NSAID-preparat som minskar prosta -
glandinsyntesen, främst genom att
hämma COX-2. I njurarna är syntesen
av prostaglandiner huvudsakligen COX-
2-reglerad. Under normala förhållanden
är syntesen av prostaglandiner i njurarna
relativt liten. Metacam har då en relativt
liten effekt på njurarna. Vid sänkt blod-
flöde ökar emellertid syntesen av vaso -
dilaterande prostaglandiner i njurarna.
Metacam kan i dessa fall, genom att
hämma COX-2, ge en minskad bildning
av de vasodilaterande prostaglandinerna
i njurarna, vilket kan leda till vasokonst-
riktion och njurskador. Metacam kan
hos katt och andra djur, i likhet med
andra NSAID-preparat, även ge negativa
effekter på mag-tarmslemhinnan. I en
fjärde rapport meddelas att en katt fick
kramper efter att ha fått Metacam för
katt. Orsaken till denna reaktion är
oklar. 

Nervsystemet
Det finns en rapport om en katt som
sövdes med Dexdomitor (dexmedetomi-
din) och Ketaminol vet (ketamin) i sam-
band med en åtgärd i munhåla och hals.
Inför uppvaknandet fick katten Anti -
sedan vet (atipamezol), men efter ca 30
minuter upphörde andningen och hjär-
tat slutade slå. Trots adrenalininjektion
samt intubering och syrgas dog katten.
En annan katt sövdes med Dexdomitor
och Ketaminol vet inför en normal-
kastration. Katten blev mycket dålig
med svag puls, ytlig andning och dilate-
rade pupiller. Den återhämtade sig efter
intensivbehandling och kunde sedan
kastreras under inhalationsnarkos. I ett
fall meddelas att en katt som sederades
med Dexdomitor, och som därefter fick
Antisedan vet, reagerade med hyperven-
tilering och kraftig salivering. En annan

FIGUR 4. Katter som får Exspot vet reagerar
med neurologiska symtom, främst i form
av kramper och ataxi. 
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➤

katt som sederades med Dexdomitor,
och därefter fick Antisedan vet, fick efter
en kort stund dyspné och kramper med
sträckt hals, svans och ben. Katten söv-
des med propofol och intuberades. Till-
ståndet förbättrades långsamt och katten
återhämtade sig. I en rapport meddelas
att en katt fick blod i främre ögonkam-
maren efter sövning med Domitor vet
och Ketaminol vet. 

Det är välkänt att komplikationer kan
inträffa hos katt, liksom hos andra
djurslag, i samband med sedering och
anestesi, även när detta sker lege artis
(Figur 5).

Övrigt
Det finns två rapporter för katter som
behandlats med Felimazol vet (tiamazol)
mot hypertyreoidism. I en rapport med-
delas att allmäntillståndet hos en katt
som behandlats i fyra veckor med Feli-
mazol vet, blivit kraftigt förbättrat men
att katten drabbats av en intensiv klåda
och hade skavt av pälsen på huvudet och
runt halsen. I det andra fallet rapporte-
rades kräkningar hos en katt som fick
Felimazol vet. Då dosen sänktes upp -
hörde kräkningarna, men katten hade
då fortfarande symtom på hypertyreos.
Det anges i FASS Vet och i produktre-
sumén att Felimazol vet kan ge ett antal
biverkningar, som t ex kräkningar och
svår klåda med avskavning på huvud
och hals.

Det finns i den tidigare svenska bi -
verkningsrapporteringen flera rapporter
om biverkningar av detta slag hos katter
som fått Felimazol vet.

En rapport rör två hankatter som för
behandling mot satyromani (översexua-
litet) fick depåinjektioner av Promon vet
(medroxyprogesteron). Ett par veckor
efter injektionerna sågs hos båda katterna
en kraftig juverhyperplasi, med stora
knölar och sårig hud. Katterna fick 
Alizin vet, Vetrimoxin vet och Metacam
och juvren tvättades med klorhexidin
varvid juverhyperplasin avtog och sårig-
heterna minskade.

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen en beskriv-
ning av ett fall där en honkatt fick en
kraftig juversvullnad och ett fuktande
juvereksem efter fyra veckors behandling
med Perlutex vet tabletter. De innehål-

ler, liksom Promon vet, medroxyproges -
teron som aktiv komponent (7). I en
annan rapport meddelas att en hankatt
som fick Promon vet mot satyromani
fick ett område med förtunnad hud i
nacken med riklig förekomst av små
kärl, där överhuden släppte från under-
huden. Försök med revidering och sutu-
rering fungerade inte varför katten fick
en kompress och sattes på antibiotika -
behandling.

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen uppgift om
en katt som fick ett sårigt och hårlöst
område på injektionsplatsen för Promon
vet (6). I FASS Vet, och i produktresu -
mén för Promon vet, står det att huden
kan tunnas ut runt injektionsplatsen hos
hundar. 

I en rapport meddelas att en katt som
fick Itrafungol vet (itrakonazol) mot
ringorm, efter en veckas behandling blev
anorektisk och letargisk. Behandlingen
avbröts och katten fick vätska, antibio -
tika och kortison. Tillståndet förvärrades
dock och katten dog. En rapport rör en
dräktig katt som i anslutning till partus
hade flytningar och behandlades med
Baytril vet (enrofloxacin). Efter en veckas
behandling observerades hudrodnad och
klåda hos katten.

KANIN
En kanin som vaccinerades med Cuni -
vak Myxo (licenspreparat) mot myxo-
matos hittades död dagen efter vaccina-
tionen. Hos en kanin som vaccinerades
med Cunivac Myxo såg man efter fem
dagar kliande blåsor på öronen. Dessa
utvecklades sedan till sårskorpor, vilket
man också fann på nosen, vid ena ögat
och testiklarna. En kanin som tre år i
följd vaccinerats med Cunivac Myxo
drabbades fyra månader efter den sista
vaccinationen av myxomatos och avliva-
des. Vaccinet har således inte resulterat 
i den avsedda skyddseffekten (anges i
engelsk text som ”lack of expected effi-
cacy”).

En kanin gavs Domitor vet (medeto-
midin) + Ketalar (ketamin) inför en
kastration. Kaninen fick ett normalt
uppvaknande, men dog efter ett par
timmar.

REAKTIONER HOS MÄNNISKA
I en rapport meddelas att en djurägare i
samband med vaccinering av får med
Xento vet (inaktiverat vaccin mot klostri-
dieinfektion, adjuvans: aluminium -
hydroxid) av misstag injicerade en liten
mängd vaccin i ett finger. Fingret svull-
nade och blev stelt under ett par timmar.
I en annan rapport beskrivs ett fall där
en djurägare vaccinerat smågrisar med
en kombination av Ingelvac CircoFLEX
(inaktiverat vaccin mot porcint circovirus
typ 2, adjuvans: karbomer) och Ingelvac
MycoFLEX (inaktiverat vaccin mot
mykoplasmainfektioner hos svin, adju-
vans: karbomer). Djurägaren injicerade
av misstag en liten mängd vaccin i sin
hand. Ett blåmärke uppstod på injek-
tionsstället och djurägaren kände smärta
och domningar i handen och hade feber
i ungefär en vecka. Efter behandling
med antibiotika försvann symtomen. 

För att stimulera antikroppsbildningen
tillsätts till inaktiverade vacciner adju-
vanser. Dessa verkar genom att en lokal
inflammationsreaktion framkallas. Alu-
miniumhydroxid är en vanlig adjuvans i
vacciner både för veterinärmedicinskt
och humanmedicinskt bruk. Karbomer
är en högmolekylär polymer av akrylsyra
som används i en del vacciner för veteri-
närmedicinskt bruk. Båda dessa adju-
vanser ger begränsade inflammatoriska

FIGUR 5. Det är välkänt att komplikationer
kan inträffa hos katt, liksom hos andra
djurslag, i samband med sedering och 
anestesi, även när detta sker lege artis. 
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➤ reaktioner, vilket framgår av redogörel-
serna av biverkningsreaktionerna. I en
del veterinärmedicinska vacciner, bland
annat en del vacciner till svin och fjäder-
fä, ingår mineralolja som adjuvans. Hos
människor kan mineralolja ge mycket
allvarliga vävnadsskador. Varningstexter
rörande åtgärder som ska vidtas vid oav-
siktlig injektion/självinjektion av dessa
vacciner finns i FASS Vet och i produkt -
resuméerna. Vid accidentell injektion av
djurvacciner till människa finns en möj-
lighet att, förutom adjuvanserna, även
de vaccinära komponenterna kan fram-
kalla biverkningar. Det finns ingen sam-
manställd information om detta, men
åtminstone när det gäller inaktiverade
vacciner förefaller sådana reaktioner
mindre troliga.

I en rapport meddelas att då en 
veterinär skulle ge ett djur Antisedan vet
lossnade injektionskanylen från injek-
tionssprutan och en liten mängd injek-
tionsvätska stänkte upp i ögonen. Ögo-
nen sköljdes genast med vatten. Vid
läkarbesök konstaterades en konjunkti-
vit. Efter behandling med ögondroppar
försvann symtomen inom tre dagar. 

I en annan rapport meddelas att en
djurägare fick en kontaktallergi, med
blåsor och rodnader på armar och hän-
der, efter att hennes hund försetts med
ett Scaliborhalsband (Figur 6). Efter att
djurägaren tagit av halsbandet och

schamponerat hunden upphörde reak-
tionen. I en rapport meddelas att en
djurägare som sov i sängen tillsammans
med en hund, som två dagar tidigare
behandlats med Exspot vet, fick klåda
och rodnad på händer och armar. Sym-
tomen försvann inom ett par dagar trots
att hunden fortsatte att sova i djuräga-
rens säng och inte heller schamponera-
des. I en rapport meddelas att ett tre och
ett halvt år gammalt barn som lämnats
ensam en stund i köket, öppnade och
fick i sig hela innehållet av en 2,68 ml
pipett med Frontline Comp. Barnet kla-
gade över magont, blev blekt och trött.
En klinik uppsöktes och barnet behand-
lades oralt med kolsuspension (aktivt
kol) och återhämtade sig då snabbt. Bar-
net hölls under observation ett par tim-
mar, men kunde sedan återvända hem.

AVSLUTNING
Rapporteringen av läkemedelsbiverk-
ningar innebär möjligheter att upptäcka
nya biverkningar hos djur och att bevaka
kända negativa läkemedelseffekter. Man
bör vara extra observant på nya preparat
under de första åren efter introduktio-
nen. Det finns för veterinärer en författ-
ningsmässig skyldighet att rapportera
vissa biverkningar. Denna skyldighet
gäller även för viss personal inom
human hälso- och sjukvård, För veteri-
närer anges detta i Läkemedelsverkets

författningssamling LVFS 2006:4, 11 §
enligt följande: ”Veterinärer skall till
Läkemedelsverket snarast rapportera
samtliga allvarliga biverkningar hos djur,
samtliga biverkningar hos människor
samt sådana biverkningar som synes öka
i frekvens hos djur. Rapporteringsskyl-
digheten omfattar förutom biverkningar
av veterinärmedicinska läkemedel även
motsvarande biverkningar avseende
humanläkemedel i veterinärmedicinsk
användning.”

Det är av stort värde att de negativa
läkemedelsreaktioner som observeras
också anmäls. Rapporteringen bör ske
redan vid misstanke om biverkan.
Avslutningsvis vill jag tacka alla kolleger
som har skickat in biverkningsrapporter.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in Sweden during 2009 and
2010, part 3
The present article describes adverse
reactions in cats and rabbits and adverse
reactions in humans to drugs registered
for use in animals reported by Swedish
veterinarians during 2009 and 2010. 

In cats, negative effects of vaccines
were the most frequently reported ad -
verse reactions. Other examples are nega-
tive effects of meloxicam, thiamazole,
medroxyprogesterone, some drugs affec-
ting the nervous system and antiparasitic
agents, such as macrocyclic lactones,
fipronil, emodepside and ronidazole.
There were some reports of serious in -
toxications, including deaths, follow ing
off label use of permethrin in cats. In
rabbits the four obtained reports concer-
ned Cunivak Myxo, which is a vaccine
against myxomatosis. There were six
reports of negative effects in humans 
following inadvertent exposure to veteri-
nary drugs. 
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FIGUR 6. En djurägare fick kontaktallergi, med blåsor och rodnader på armar och händer,
efter att hennes hund försetts med ett Scaliborhalsband. Arkivbild.
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❘❙❚ månadens epiztel

BSE-MISSTANKE SKA ALLTID ANMÄLAS
En 57 månader gammal tjur som kom in till
slakt uppvisade vid levandedjursbesiktning
neurologiska symtom. Tjuren hade slö blick,
den verkade medtagen, den var inte observant
på sin omgivning och den gick ostadigt. Dess -
utom stod den med tungan hängande ut genom
munnen. Besiktningsveterinären misstänkte
främst listerios, men även BSE. Vid undersök-
ning på SVA var djuret negativt för BSE. 

Det var ett tag sedan BSE var som mest aktu-
ellt och en liten uppdatering om vad som gäller
kan därför vara på plats. Det finns tre kategorier
av djur som ska provtas på ett slakteri och det
är viktigt att skilja de olika grupperna åt för att
hanteringen ska bli rätt. Att vi har en funge-
rande övervakning, med korrekt provtagning är
också viktigt för att Sverige ska kunna behålla
sin status som land med ”negligerbar risk” för
BSE enligt OIE.

Provtagningskategorier
1. Klinisk misstanke om BSE. Om djuret vid
levandedjursbesiktning visar symtom på BSE,
oavsett ålder, ska djuret tas åt sidan och inte
slaktas upp. Misstanken ska anmälas till Jord-

bruksverket enligt epizootilagen. Den BSE-
provtagning som sker på slakteriet är ett över-
vakningsprogram och inte till för att avfärda
kliniska misstankar. 

Jordbruksverket kan genom kontakt med
djurägaren ta reda på mer anamnestisk infor-
mation som ligger till grund för beslut om 
djuret ska avlivas och skickas in till SVA för
BSE-undersökning eller inte. Det viktiga är att
komma ihåg att anmäla misstankar och att
djuret inte får gå in i slakten. Då BSE inte 
smittar via direktkontakt mellan djur och 
eftersom inkubationstiden är lång (år) behöver
inga saneringsåtgärder vidtas på slakteriet eller
transporten.

2. Djur som får anmärkning vid levande -
djursbesiktningen för tecken på sjukdom som
inte tyder på BSE och som på något sätt sär -
behandlas, t ex slaktas sist eller utreds extra på
grund av detta. Anmärkningar för t ex meka-
niska skador räknas inte in, inte heller sådana
som slaktas särkilt på grund av t ex salmonella
i besättningen men inte har några kliniska sym-
tom. Övriga djur med anmärkning ska provtas
från 48 månaders ålder (alltså inte bara från 72)
och proven skickas tydligt utmärkta att de till-

Epizteln påminner denna gång om reglerna för BSE-

provtagning och rapporterar om några misstänkta

och konstaterade djursmittor i olika delar av landet. Texten är ett samarbete 

mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket och är i det

här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jord-

bruksverket.

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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hör denna kategori. I övrigt behandlas de som
vanliga slaktprover och man behöver inte
anmäla BSE-misstanke.

3. Friska djur vid slakt. Djuren provtas om
de är över 72 månader gamla. 

Kategori 1 och 2 är beroende av veterinärens
aktivitet för att blir rätt hanterade.

EPIZOOTIMISSTANKAR HOS GRIS
I två svinbesättningar, varav den ena är nav och
den andra satellit i samma suggpool, väcktes
misstankar om epizootisjukdom på grund av
reproduktionsstörningar. I navet var huvud -
problemet kastningar medan satellitens suggor
fick dels dödfödda och dels svaga kultingar
med kramper. I satelliten har reproduktions -
störningarna varit återkommande sedan som-
maren och besättningen har tidigare undersökts
avseende epizootisjukdomar men undersöktes
nu igen på grund av delvis förändrad symtom-
bild. Prover från besättningarna analyserades
avseende PRRS, klassisk och afrikansk svinpest
samt Aujeszkys sjukdom och samtliga analyser
utföll negativt.

Huvudmisstanke i båda besättningarna är att
reproduktionsstörningarna är foderrelaterade.
Mer om mykotoxiner i årets halm- och spann-
målsskörd finns att läsa på annan plats i detta
nummer av SVT. 

Ökad dödlighet och grisar med svårt att röra
sig, kramper, kräkningar och dyspné föran ledde
misstanke om epizootisjukdom i en slaktsvins-
besättning i Västergötland. Organ- och blod -
prover från besättningen undersöktes avseende
Aujeszkys sjukdom samt klassisk och afrikansk
svinpest. Samtliga analyser utföll negativt och
utredning pågår för att fastställa annan orsak
till symtomen.

FÖREKOMST AV PARAMYXOVIRUS 
I VÄSTSVERIGE
Den 15 september beslöt Jordbruksverket att
upprätta ett riskområde på grund av att hög -
patogent paramyxovirus (PPMV-1) konstaterats
hos en stadsduva i Falköping i Västra Götaland.
Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos tam -
fjäderfä. Kort därefter meddelades Jordbruks-
verket om misstänkta symtom hos vilda duvor
på andra orter i länet. Duvor som skickats in
till SVA från Kvänum visade sig bära på samma
virus och en duva från Göteborg konstaterades
positiv för virus, men viruset kunde inte pato-
genicitetstestas. 

Därmed utvidgade Jordbruksverket den 28
oktober riskområdet till att omfatta Västra
Götalands län undantaget norra Bohuslän och
Dalsland. Riskområdet innebär att alla tamfjä-
derfän ska hållas inomhus. Om detta inte är
möjligt ska djurhållaren vidta alla rimliga åtgär-
der för att förhindra kontakt med vilda fåglar.
Utsättning av fjädervilt är förbjuden. Riskom-
rådet innebär också ett förbud mot utställningar
och tävlingar med fjäderfä i området.

RABIESMISSTANKE
Under oktober inkom en räv skjuten i Värm-
land där anamnesen innehöll uppgifter om att
räven varit helt orädd och uppvisat ett onor-
malt beteende. Den insända rödräven var en
ung hane, sannolikt årsunge. Muskulaturen var
normalt utvecklad och hullet var medelgott.
Inga sjukliga förändringar sågs på kroppen och
de inre organen vid obduktionen. I övervak-
ningssyfte togs på grund av beteendeföränd-
ringen prov för rabies, vilket utföll negativt.  ■

En tjur som kom in till slakt uppvisade vid levande -
djursbesiktning neurologiska symtom. Djur som
visar symtom på BSE ska, oavsett ålder, tas åt
sidan och inte slaktas upp.
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SLU-gård anmäld för 
vanvård av djur

❘❙❚ Några veterinärstudenter anmälde 
i början av november till länsstyrelsen 
och till rektorn att djuren på SLUs nya 
försöksgård i Lövsta sydost om Uppsala
var vanvårdade.

– Många av djuren var täckta av göd -
sel och flera var sjuka och undernärda,
sade studenten Jonna Johansson till 
TV 4 Ny heterna Uppsala den 7 november.
När länsveterinären Marie Dartgard kom
till Lövsta såg hon att den automatiska 
ut fodringen inte fungerade och att flera
kor var undernärda. 

– Vi har varit där och tittat två gånger.
Min uppfattning är att det var befogat 
att anmäla gården. Det finns problem 

och de har fortsatta problem med framför
allt utfodringssystemen för djuren. En del
av korna är lite för magra för att det ska
vara bra. Det är ungefär en av tio kor, sade
hon till Expressen.se den 7 november. 

Nu har universitetet infört besöksförbud
på gården och ska genomföra förbätt-
ringsåtgärder, enligt ett pressmeddelande
den 8 november. Man har satt in extra
personal för att klara av driften tills de
tekniska systemen har trimmats in. ■

Läkar- och veterinärstuden-
ter lär av varandra

❘❙❚ Nu ska läkare och veterinärer utbildas
tillsammans. Uppsala universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, går 
i bräschen för gemensamma seminarier
som ska ge studenterna en större för -
ståelse för hur infektioner kan överföras
mellan människor och djur.

Den 2 november samlades studenter
från de båda universiteten för att vara
med på gemensamma föreläsningar. Björn
Olsen, professor vid Uppsala universitet,
tycker att behovet av den gemensamma
utbildningen växer i och med att det blir
fler människor och husdjur på jorden.

– Problemen blir större och större med
antibiotikaresistens och pandemier. De
som tillhör de olika kunskapsfälten måste
börja prata med varandra, vi måste disku-
tera över disciplingränserna, sade han.

Föreläsningarna varvades med diskus-
sioner, där blivande läkare och veterinärer
blandades i grupper för att lösa aktuella
problem. Studenterna verkade tycka att
den nya inriktningen var spännande.

– Jag tycker att det är bra att få per-
spektiv och att träffa veterinärer som man
kommer att jobba med i framtiden på ett
eller annat sätt, sade Mikael Häggström,
läkarstudent.

Källa: Upsala Nya Tidning den 2 november.  ■

❘ ❙❚   noterat

Julkort

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

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

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

Korten kostar 3 kr/st + porto och moms
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Vilken är din diagnos? – Patologi

En tioårig tax kom till veterinärundersökning på
grund av krampanfall och balansproblem. Efter
undersökning avlivades hunden och skickades
till SVA för obduktion. Fallet är sammanställt
och tolkat av Erika Karlstam, Enhet för patologi
och viltsjukdomar, SVA.

Tax, tik, tio år
ANAMNES: Hunden hade enligt ägaren varit lite tröt-
tare en tid. De senaste dagarna hade hunden fått ett
par kortare krampanfall, haft svårt med balansen och
upplevts som något frånvarande.

STATUS: Vid klinisk undersökning var hunden något
flåsig, gjorde ett somnolent intryck och rörde sig för-
siktigt och något ostadigt. Någon direkt hälta förelåg
inte, och smärta kunde inte provoceras fram från skelett
och leder. Hunden verkade dock rädd om huvudet.
Neurologisk undersökning indikerade en intrakraniell
process. Djur ägaren valde efter detta besked att inte gå
vidare med ytterligare diagnostiska undersökningar,
utan lät avliva hunden. Djuret sändes till Enhet för
patologi och viltsjukdomar för obduktion.

PATOLOGI: Se Figur 1 (patologisk process hjärna, 
makroskopisk bild), Figur 2 (patologisk process 
hjärta, makroskopisk bild) och Figur 3 (patologisk
process hjärna, mikroskopisk bild). Beskriv de morfo-
logiska förändringarna och föreslå patologisk-anato-
misk diagnos.

SVAR SE SIDAN 56

FIGUR 2. Hjärta, hund. Makroskopisk bild.
Vänster kammare exponerad.

FIGUR 3. Nybildning, hjärna, hund. Mikroskopisk bild. HE-färgning,
cirka 400 gångers förstoring.

FIGUR 1. Hjärna, hund. Makroskopisk bild.
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➤

Den 10–14 oktober arrangerade
World Veterinary Association (WVA)
sin 30:e kongress som denna gång
förlagts till Kapstaden, Sydafrika.
Kongressen hade lockat ca 2 000
deltagare från 170 länder och hölls
i Kapstadens största och nybyggda
konferensanläggning. Alla tänkbara
ämnen inom de veterinära verksam-
hetsområdena fanns representerade
på kongressen, men de svenska
föredragshållarna hade koncentre-
rat sig på tänder.

LITEN SVENSK DELEGATION PÅ
BETTET
Bland alla hundratals föreläsare hittade
vi fyra svenska delegater som alla skulle
tala om tänder. Från SLU deltog Ove
Wattle, Ann Pettersson och Eva Lundell
med egna presentationer, och de påheja-
des av Tina Mannerfelt. Samtliga gjorde
bra ifrån sig vid sina framföranden och
fick en hel del frågor efteråt. 

Kvaliteten på anförandena under
kon gressen var i övrigt mycket varierad
och en del var klart undermåliga för en
världskongress. Konferensprogrammet
var otroligt snårigt att ta sig igenom och

hade delats upp i alltför många och
smala parallella sessioner, 18 stycken
första dagen och 24 andra dagen. Detta
fick till följd att det för en del stackars
talare bara fanns tre till fyra åhörare i
salen medan det för andra ämnen, t ex
rabies, var helt omöjligt att komma in i
en alldeles för liten och fullsatt sal. Vid
dessa föredrag kunde det stå ytterligare
20–30 personer och trängas i dörren.

Mycket bra föreläsningar kunde man
lyssna till i allt som rörde smittskydd,
epizootier och ”one health” eftersom
dessa ämnen var i fokus för kongressen.
I tropiska länder där man dagligen kon-

”One health”-tema på den 30:e
världsveterinärkongressen
TEXT OCH FOTO: CHRISTINA AROSENIUS

Den 30:e världsveterinärkongressen ägde rum i Kapstaden, Sydafrika.
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fronteras med olika zoonotiska sjuk -
domar är samarbetet mellan läkare och
veterinärer en realitet sedan länge, man
måste helt enkelt samarbeta vad gäller
forskning och bekämpningsfrågor.

DEPRIMERANDE OM ANTIBIOTIKA -
BRUK OCH DJURSKYDD
Första dagen hade man utlovat en ”sum-
mit”, dvs ett ”toppmöte”, om antibiotika
och antibiotikaresistens. Visserligen fram-
 förde de internationella organisationerna
WVA, OIE, FAO och WHO sin syn på
vikten av ansvarsfull och restriktiv anti-
biotikaanvändning i framtiden, men det
märktes att detta inte hade särskilt stort
stöd i den internationella gruppen av
åhörare. I många länder betraktas det
som enklare och billigare att använda
antibiotika än att utveckla lämpliga
skötselrutiner och bättre hantering av
djuren. Detta är den springande punk-
ten, bara minskad användning löser inte
problemet och veterinärerna framhölls
som några av de viktigaste aktörerna för
att förbättra djurhållningen. 

Reklamen för olika antibiotika var
dock dominerande i den jättelika utställ-
ningshall som hörde till kongressen.

Att mycket övrigt finns att önska 
vad gäller hantering av djur illustrerades

också väl på en föreläsning om djurväl-
färd i svinuppfödningen i Sydafrika,
som betecknades som ett kombinerat
utvecklat/utvecklingsland. Den sydafri-
kanske veterinär som höll anförandet
förklarade att han inte gillade lösa grisar,
de hade det inte bra. Påståendet illustre-
rades av bilder på grisar i lerpölar och i

mindre välbyggda skjul. ”Däremot är
det bra när det är så här”, sade han glatt
och visade flera bilder på långa rader av
uppbundna suggor i metallburar.

PAMPIG INVIGNING
Invigningsceremonin leddes av Anthony
Erasmus, ordförande i South African
Veterinary Association. Han förvånade
det välfyllda auditoriet genom att berätta
hur hans älskade hund hade idkat tanke -
överföring till honom via en annan
hund i samband med att den dog. Ett
ganska vågat anförande vid ett tillfälle
som detta. Ordföranden i WVA, Tjerd
Jorna, invigningstalade som sig bör och
dessutom föreläste två intressanta in -
bjudna talare. 

Dr Patricia Conrad från USA gjorde
en historisk överblick över ”one health”
och hur det börjat med Rudolf Virchow
i Tyskland på 1800-talet som deklare -
rade ”no dividing lines excist between
animal and human medicine”. Den
andre inbjudne talaren var professor
Francis Thackeray, en berömd paleo-
antropolog som var med och upptäckte
en ny människoart i Sydafrika år 2010.
Han berättade om ett annat spännande
forskningsfält än det veterinärmedicinska,
att försöka spåra våra mänskliga rötter
och vårt släktskap med andra djurarter.

Slutligen invigdes kongressen av

Invigningstalarna samlade på första bänkraden. Från vänster: Anthony Erasmus, Patricia
Conrad och Francis Thackeray. I bakgrunden SVF-ordföranden Evamari Lewin.

Några av de svenska kongressdeltagarna i vimlet. Från vänster: Ann Pettersson, Eva Lun-
dell och Tina Mannerfelt.

➤
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ministern för jordbruk, skogsbruk och
fiske, Tina Joemat-Pettersson, som visade
sig vara en mycket dynamisk kvinna.
Hon framhöll hur viktig denna kongress
var för landet och att presidenten därför
skickade sin hälsning till alla deltagare,
och hur viktiga veterinärer var för mycket
i det dagliga livet. I Sydafrika slaktar
man ett djur vid alla livets tillfällen:
begravningar, bröllop, födelse, dop, fester
osv, och dessa djur ska gå att äta utan
fara. 

Kulturinslagen bestod av en livlig
grupp dansare i gruvarbetarmundering
och en härlig mässingsorkester med
äldre män som dansade fram genom
salen under livligt spelande.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE NÄSTA
ZOONOS?
Inom området smittsamma sjukdomar,
zoonoser och epizootier fanns många
mycket intressanta och bra föreläsningar
att välja på. 

Liny Keessen från universitetet i 
Utrecht redogjorde t ex för de ökande
problemen med C difficile-infektioner
hos människa som hittills inte direkt
uppmärksammats hos djur. Hos männi-
ska ser man ett samband med antibio -
tikabehandlingar på sjukhus men hos
djur är en sådan koppling ännu inte fast-
ställd. I Holland har man nu uppmärk-
sammat denna bakterie hos neonatala
grisar och suggor som antibiotikabehand-
lats och påträffat den på 97 procent av
grisgårdarna. Smittan är fekal-oral och
de neonatala grisarna infekteras inom 
48 timmar.  Bakterien ger svår kolit och
bildar mycket resistenta sporer som
sprids med aerosoler. Man har påträffat
den i kött och på slakterier förekommer
den i 9–20 procent av undersökta
anläggningar. I Holland pågår mycket
forskning, man vill fastställa eventuella
riskfaktorer och spår att det kan vara en
ny zoonos att räkna med. 

Flera föreläsare klagade över att
många sjukdomar som har koppling till
fattigdom negligeras vad gäller resurser
och forskning, man tittar hellre på de
spektakulära sjukdomar som drabbar
västvärlden. WHO karakteriserar för-
summade sjukdomar som sådana som
får liten uppmärksamhet från regeringar
och organisationer och som inte finns,

eller som är kontrollerade i västvärlden
men kan vara endemiska i lågresurslän-
der. Rabies får mycket uppmärksamhet
men vem bryr sig om brucellos, tuber-
kulos, antrax, cysticerkos, hydatidos,
leishmanios, trypanosomos och liknande
försummade sjukdomar? Brucellos har
hög prevalens hos boskap i dessa länder
och drabbar ca en halv miljon männi-
skor årligen globalt medan de som dör
av rabies årligen är ca 70 000. Resurser
saknas för bekämpning och kontroll
men det är stor risk för spridning från
landsbygd till städer med den ökade 
rörlig heten bland folk även i fattigare
länder. Hur stor påverkan har dessa 
försum made sjukdomar på människors
hälsa, är kontroll nödvändig och vem
ska kontrollera i så fall, läkare, veterinä-
rer eller samhället?

VEM ÖVERVAKAR DE VILDA 
DJUREN?
Många föredrag handlade om kopplingen
mellan vilda och tama djur vad gäller
smittspridning. Detta är aktuellt och
viktigt i länder i Afrika där boskap och
vilda djur ofta möts dagligen, betar
ihop, dricker vid samma vattenhål eller
konfronteras med hundar och männi-
skor. Vilda djur finns många gånger inte

med i de etablerade övervakningssyste-
men. Det är sällan man ser direkt smitta
från vilda djur till människor, oftast är
boskapen ett mellanled. Mänskligt upp-
förande är därför centralt vad gäller ris-
ker för smittspridning. 

Spridningen av West Nile virus i USA
togs upp som exempel. En veterinär
patolog var den som först uppmärksam-
made den ökade dödligheten bland vilda
fåglar, framför allt kråkor, i New York.
Sjukdomen spred sig från väst- till öst-
kusten på fem år, något som ingen räk-
nat med. Längst spridningsvägen dök

Kulturinslagen bestod bland annat av en härlig mässingsorkester med äldre män som dan-
sade fram genom salen under livligt spelande.
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➤ den också upp hos djurparksdjur, fla-
min gos, pingviner och till och med alli-
gatorer, något som också var oväntat. 

Ovanliga händelser bland vilda djur
kan vara det första tecknet på en ny
sjukdom och man bör vara uppmärksam

på detta och räkna in dessa djur i över-
vakningssystemen. Nya uppdykande sjuk-
domar kan man räkna med kommer att
vara bakterier eller virus, det beräknas
finnas mer än 1 000 virus som vi ännu
inte hittat. Humana patogener anges till
ca 1 400 vilket är en grov underskattning,
bara salmonella har t ex ca 2 000 varian-
ter. 

Men inte bara smittsamma sjukdo-
mar hos vilda djur diskuterades, det
fanns också möjlighet att lära sig om
anestesi av t ex flodhästar, noshörningar
och lejon, parasiter hos dessa vilda djur
eller hälsa och sjukdom hos den afri-
kanska pingvinen.

AVSLUTNING AV KONGRESS OCH
JUBILEUMSÅR
Sista dagen höll WVA sitt ordförande-
möte som endast är öppet för nominerade
representanter från medlemsorganisatio-
nerna, i regel ordförandena. Här avhand-
 las hur WVA ska arbeta, stadgar och 
regler, samt genomförs val till styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och ett
par vice ordföranden samt representanter
för de olika världsdelarna. Som kansli för
WVA fungerar numera FVE-kontoret i
Bryssel. Karin Östensson från Sverige
har varit en av de europeiska represen-
tanterna men hade nu avsagt sig omval. 

Under mötet avhandlades ett förslag
till ny konstitution för WVA. Tjerd
Jorna har under sin ordförandeperiod
försökt få organisationen att bli mer
effektiv och inte enbart ett sällskap där
styrelsen åker runt och representerar på

Många föredrag handlade om kopplingen mellan vilda och tama djur vad gäller smitt -
spridning. Ett vilt djur som funnit sig tillrätta i människans närhet är den afrikanska ping -
vinen, som kunde beskådas på stranden i närheten av kongressen.

 

Sorbact för alla sår
 

 
 
 

 
 

 
Hela sortimentet finns hos din grossist!
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olika evenemang. Efter många och långa
diskussioner bordlades dock förslaget till

ny konstitution till nästa gång. Beträf-
fande valet blev detta inte heller vad 

Sverige hade hoppats på när det gällde
nästa ordförande. Rösterna är viktade,
Sverige har tre medan många länder kan
ha upp till elva eller ännu fler. Till ny ord-
förande valdes tidigare vice ordföranden
Faouzi Kechrid från Tunisien. För flera
av de övriga valen av regionala represen-
tanter krävdes mer än en röstningsom-
gång innan resultaten blev klara. Nu
finns inte längre någon nordisk repre-
sentant för Europa, det blev en engels-
man, en tysk, en tjeck och en spanjor. 

Avslutningen på kongressen marke -
rade också den officiella avslutningen 
för världsveterinäråret 2011. Sista punkt
på programmet blev att rösta om vilket
land som ska få arrangera kongressen år
2017, valet stod mellan Sydkorea och
Thailand och där vann Sydkorea. WVA
har nämligen beslutat att genomföra
denna kongress vartannat år i stället för
som tidigare vart tredje. 2013 kommer
den att hållas i Prag och 2015 i Istanbul.
Frågan är om intresset för dessa allöver-
gripande kongresser är tillräckligt stort
för att genomföra dem så ofta, många
åker nog numera hellre på mer speciali-
serade möten.  ■

Till ny ordförande i WVA valdes Faouzi Kechrid från Tunisien (till höger), här flankerad av
sin vice ordförande Duane Landals från Kanada.

Väggkalendern ”Brandmän med klös 2012” säljs via
veterinärförbundet som stöd till Rasehorns stipendie -
stiftelse för katter och Drottning Silvias Jubileumsfond
för forskning om barn och handikapp. Landets veterinär -
kliniker och enskilda veterinärer erbjuds att till grossist-
priset 59:- per kalender plus porto köpa paket med
minst tolv kalendrar, för vidare försäljning i den egna
praktiken. 

Beställningen görs till Sveriges Veterinärförbunds kansli,
telefon: 08-545 558 20 eller e-post: office@svf.se. Glöm
inte att ange antal kalendrar (jämt delbart med tolv) vid
beställningen liksom namn, gatuadress (inte boxadress),
och telefonnummer. 

Genom att utnyttja erbjudandet kan den praktiserande
veterinären stödja både forskningen kring kattens sjuk-
domar, forskning om barn och handikapp och verksam-
heten vid den egna kliniken.

För ”Brandmän med klös 2012”
går tio kronor från varje såld kalender till välgörenhet.

Glöm inte Katt- och brandmannakalendern 2012
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Årets firande av Hernquistdagen i
Skara hade arrangerats gemensamt
av SLU och Sveriges Veterinärför-
bund och anslöt till det globala
firandet av veterinärmedicinens
250-årsjubileum. Programmet för-
gylldes av de inbjudna gästerna och
utdelning av förbundets Hernquist-
medalj i guld till Göran Jönsson.

INTERNATIONELL INLEDNING PÅ
DAGEN – EN SPÄNNANDE HISTORIA
Efter att moderator Bo Algers och Karin
Östensson, ordförande för veterinär -
museet, välkomnat alla deltagare inleddes
2011 års Hernquistdag av Jean-François
Chary, ordförande i festkommittén för
250-årsjubileet och tidigare rektor på
veterinärfakulteten i Lyon. Det var just
den fakulteten som var veterinärmedici-
nens födelseplats. 

Chary berättade fängslande om hur
Claude Bourgelat hade börjat sin bana
som kadett vid kung Louis XV:s muske-
törer, därefter blivit advokat i Lyon och
sedan chef för den kungliga ridakademin
i samma stad. Denna ridakademi var bara
öppen för rika mäns söner och undervi-
sade förutom i ridning också i fäktning,
dans och gott uppförande. Bourgelat
blev berömd då han gav ut en bok om
ny ridkonst vilket också ledde till att han
blev rådgivare i detta ämne hos Öster  -
rikes kejsare. 

Sedan började han studera hästens
anatomi tillsammans med humankirur-
ger i Lyon och 1761 ombads han av
kungen att starta en skola för veterinär-
medicin, kungen oroades av boskapspest

och andra epizootier som härjade i
Europa. Förutom att grunda skolan
”uppfann” Bourgelat även begreppet
”komparativ biopatologi” dvs föregånga-
ren till vårt nu så aktuella begrepp ”one
health”. Han var även initiativtagare till
de första reglerna i veterinär etik. Ytter -
ligare historia fick auditoriet sedan höra
från Göran Jönsson som berättade hur
vår egen Peter Hernquist kom i kontakt

med Bourgelat och efter sina studier i
Frankrike så småningom kunde öppna
vår första veterinärhögskola i Skara. Detta
finns utförligt beskrivet i veterinärför-
bundets jubileumsbok.

VETERINÄRUTBILDNINGEN 
– EN GLOBAL FRÅGA
Inbjuden talare var också ordförande i
World Veterinary Association (WVA),

Hernquistdagen 2011 – en historisk
händelse
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

Jean-François Chary, här bredvid Karin Östensson, berättade fängslande om Claude 
Bourgelats levnadshistoria från musketör till rektor för världens första veterinärskola. 
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där Sverige är medlem, Tjeerd Jorna.
Han gav sin syn på veterinärutbildningen
globalt, påpekade de stora skillnader
som finns mellan antalet skolor i olika
länder och kvaliteten på utbildningen
och redogjorde för det arbete som pågår
för att harmoniera veterinärutbildningen
och det veterinära arbetet. I Brasilien
finns t ex 150 veterinärhögskolor varav
endast 20 lever upp till den standard
som krävs.

Veterinärer är en liten yrkeskår globalt
men har stor betydelse för ”Global Pub-
lic Good”, vår betydelse för folkhälsan
nämns allt oftare. Veterinärmedicinen
vilar på tre pelare: djurhälsa, folkhälsa
och djurvälfärd och grunden för dessa är
den veterinära utbildningen.

VÄLFÖRTJÄNT MEDALJ
Nästa punkt på programmet var den
högtidliga utdelningen av Sveriges Vete-
rinärförbunds högsta utmärkelse, Hern-
quistmedaljen i guld, som tilldelades
Göran Jönsson. Utmärkelsen fästes på
hans bröst av förbundets ordförande

Evamari Lewin efter att förbundets vice
ordförande Anders Forslid läst upp
motiveringen. Görans insatser för veteri-
närkåren är välkända för de flesta veteri-
närer, både vad gäller forskning och
undervisning och på senare år det idoga
arbetet med vårt unika veterinärhisto -
riska museum.

LOVANDE ORD FRÅN RIKSDAGENS
REPRESENTANT
Eftermiddagen fylldes av flera talare.
Från SLU redogjorde Marie Sterning för
utvecklingen av veterinärutbildningen
och de senast genomförda ändringarna i
grundutbildningen. Fakultetens initiativ
till ändringar har gjorts efter ändrade
krav från samhället och nu lär man inte

bara ut veterinärmedicin utan även
generella kunskaper. 

Jan Olov Bolin från Svensk Livsme-
delsindustri gav sin syn på behovet av
veterinär kompetens avseende djurskydd
som stöd för landets livsmedelsbransch.
Johan Lindsjö, känd från programmet
Djursjukhuset i TV, berättade om sin
syn på den kompetens han fick under
utbildningen och den kompetens han
sedan behövt vid sina olika, något ovan-
liga, veterinärjobb ute i världen. Sarah
Stadig från Skara Djursjukhus talade om
behovet av kompetens för att kunna
hantera djurägare. 

Mest positivt var det dock att höra
anförandet från Anita Brodén, folkpar-
tistisk riksdagsman från miljö- och jord-

Tjeerd Jorna pekade på de stora skillnader
som finns i kvaliteten på veterinärutbild-
ningen i olika länder och ibland inom
vissa länder. 

För utomordentliga insatser inom veterinärmedicinsk forskning och undervisning och på
senare år idogt arbete med det veterinärhistoriska museet, fick Göran Jönsson motta 
Hernquistmedaljen i guld av Evamari Lewin.
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➤ bruksutskottet samt även representant
för Nordiska Rådet. Hon framhöll hur
viktiga politikerna nu tycker att veteri-
närer är för folkhälsan, djurskyddet och
säkrare livsmedel. Vi bör få tillräckliga
resurser, ha en effektiv och fungerande
organisation och peka ut tydliga mål och
visioner. Det finns ett ökat behov av
veterinär kompetens i samhället och där-
med också ett ökat behov av bra utbild-
ning. Antibiotikaresistens är ett stort hot
liksom EHEC och smittskydd kommer
att kräva mer resurser framöver. Krav
kommer att ställas på våra djurbönder
att delta i salmonellaprogram, foderkon-
troller och vaccinationsprogram. 

Hon avslutade dock med att framföra
sin åsikt att kostnaderna för dessa olika
smittskyddsåtgärder och sjukdoms be -
kämp ningar inte ska läggas helt på
djurägarna, något som många tyckte lät
lovande inför de beslut som ska fattas
efter djursmittoutredningen.  ■

Anita Brodén framhöll hur viktiga politikerna tycker att veterinärer är för folkhälsan, djur-
skyddet och säkrare livsmedel. 
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Den 8 oktober var det dags för SLUs
årliga doktorspromotion, när nyexa-
minerade tidigare doktorander till-
sammans med hedersdoktorer och
jubeldoktorer fick sina utmärkelser.
Från fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap promovera-
des 31 personer, men statsmakternas
ekonomiska åtstramningar mot 
universitetet kommenterades av
rektorn som en utmaning.

SLUs promotionshögtid är universitetets
största årliga fest, då de nya doktorerna
och hedersdoktorerna får ta emot de
synliga bevisen på sin doktorsvärdighet
– hatten eller lagerkransen, ringen och
diplomet. Jubeldoktorerna mottar ett
diplom som påminner om en 50-årig
gärning i vetenskapens tjänst. Dessutom
välkomnar SLU vid detta tillfälle sina
hedersdoktorer, som är ”framstående
representanter för vetenskap och sam-
hälle”. I år var det totalt nio personer
som kallats till den hedersamma utnäm-
ningen, som viktiga samarbetspartners
för universitetet i det omgivande sam-
hället, näringslivet och kulturlivet.

Rektor Lisa Sennerby Forsse dröjde
dock i sitt inledningsanförande en stund
vid SLUs krympta anslag i den aktuella
budgetpropositionen. Det sammantagna
antalet studenter som läser på SLU är
större än någonsin i år, konstaterade 
rektorn. Det är i linje med ledningens
långsiktiga mål att öka utbildningens
omfattning vid universitetet. Ökningen

beror bland annat på att SLU har ökat
antalet platser i vissa populära utbild-
ningar, t ex veterinär och skogsmästare.

NEDSKÄRNING ISTÄLLET FÖR STÖD
Detta borde rimligen ha lett till att SLU
tilldelats fler utbildningsplatser i enlig-
het med regeringens deklaration att
omfördelningar av medel ska ske till
högskolor med högt sökandetryck och
hög anställningsbarhet, resonerade Lisa
Sennerby Forsse. Bägge dessa kriterier

passar väl in på SLU som alltså borde få
medel att öka antalet studenter men som
istället får en kraftig nedskärning, just
inom utbildningen. Neddragningen av
fakultetsanslaget innebär att SLU måste
minska antalet utbildningsplatser i stäl-
let för att öka där efterfrågan från sam-
hället är som störst. Rektorn såg detta
som en stor utmaning, inte minst för
näringslivet inom den gröna sektorn
som har stora behov av arbetskraft med
högkvalitativ utbildning.

SLU-promotion i besparingarnas
skugga
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Rektor Lisa Sennerby Forsse dröjde i sitt inledningsanförande vid SLUs krympta anslag i
den aktuella budgetpropositionen.
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På den positiva sidan nämnde hon en
framgång som uppmärksammats stort i
media, nämligen att ett av SLU Holdings
portföljbolag, Isconova, nyligen börsno-

terats. Verksamheten i bolaget är baserad
på forskning inom veterinärmedicin och
handlar om adjuvans i vacciner för att
höja deras förmåga att bilda antikroppar.

Rektorn gladdes också över att i augusti
ha kunnat inviga ett nytt slakteri i Lövsta,
som ett viktigt komplement till veteri-
närutbildningen.

Jubel- och hedersdoktorerna lyssnar på rektorns allvarsord. På första raden från vänster sitter Hans Funke, Göran Jönsson, Paul Siegel och
Mats Törnquist.

Marie Sjölund har just förts över parnassen. Uppstigandet på den ger
symboliskt rätten att undervisa.

När statistiken kom in i bilden blev sanningar till sannolik -
heter i avhandlingarna, konstaterade Göran Jönsson.
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PROMOVERINGEN
Efter rektorns tydliga markering mot
landsbygdsministern (som lyste med sin
frånvaro) vidtog dagens huvudaktivitet,
själva promoveringen.

Från fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap promoverades 31
doktorer, varav 26 efter examination, två
hedersdoktorer och tre jubeldoktorer.
De senare utgjordes av Hans Funke,
Göran Jönsson och Folke Persson (som
inte kunder närvara) vilka alla dispute -
rade för 50 år sedan. Till hedersdoktorer
hade Paul B Siegel från USA och Mats
Törnquist från Östra Ryd utsetts. Paul
Siegels forskningsgärning ligger inom
fjäderfänäringen där han studerat olika
aspekter av slaktkycklingaveln. Mats
Törnquist var under större delen av sin
yrkeskarriär verksam inom den förebyg-
gande djurhälsovården med inriktning
mot nötkreatur. Båda hade återkom-
mande samarbeten med SLU, för vilka
de nu belönades. 

Bland doktorerna efter avlagda prov
var nio veterinärer, nämligen Annette
Backhans, Ingrid Bersås Ljungvall, Anna
Grandlund, Anna Ohlsson, Osama
Sawesi, Charlotte Silverlås, Marie Sjö -
lund, Lena Stengärde och Julia Öster-
berg. De äntrade tillsammans med sina
fakultetskolleger den akademiska par-
nassen för att motta hatt och diplom ur
promotor Gunnar Pejlers hand. 

HYLLNINGAR FRÅN GAMMAL 
SOM UNG
I talet från studentkårerna hyllade Sofia
Lloyd, ordförande i SLUSS (SLUs sam-
lade studentkårer) de nypromoverade.
”Glöm inte att fortsätta vara nyfikna
även efter er promovering”, var hennes
råd till dagens huvudpersoner.

Göran Jönsson gav i sitt tal från jubel-
doktorerna en historisk bakgrund till
den veterinärmedicinska forskningen,
som knappt är 100 år gammal i Sverige.
1920 kom den första svenska veterinära
avhandlingen, framlagd på en medicinsk
fakultet. Först 1945 ägde den första pro-
moveringen vid Kungl Veterinärhögsko-
lan rum. Avhandlingarna bestod på den
tiden av monografier men när statistiken
kom in i bilden blev sanningar till san-
nolikheter och monografierna byttes ut
mot separata vetenskapliga artiklar med

en ”kappa”. Trots alla moderna hjälpme-
del har dagens doktorander inte ett lättare
arbete än sina föregångare, och Göran
Jönsson gratulerade de nypromoverade
till ett väl genomfört värv. 

Detsamma gjorde släkt och vänner

när den högtidliga ceremonin var över
och färden fortsatte mot middag på
Uppsala slott. Såväl högtid som fest blev
slutpunkten för år av doktorandarbete,
men starten för en yrkeskarriär i forsk-
ningens tjänst.  ■

Nypromoverade Lena Stengärde gratuleras av tidigare dekanus Arvid Uggla.

Dr. Baddaky

www.drbaddaky.com

Professionell  
hudvård 
för hund,  
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Förekomst av mögelgifter från Fusa-
rium i spannmål och halm har ökat
i Sverige under de senaste åren. I
somras var Västra Götaland speciellt
utsatt vädermässigt och undersök-
ningar visade omfattande förekomst
av fusariummögel i skörden. Grisar
är speciellt känsliga för exponering
av mykotoxinerna, med ökad risk för
reproduktionsstörningar som följd.

BAKGRUND
Under senare år finns det tecken på 
att problemen med mögelgifter från
Fusa rium i framför allt havre har ökat 
i Väst sverige. Ökningen har skett trots 
att branschriktlinjer för att förebygga
angrepp av Fusarium och mykotoxin-
bild ning introducerats i lantbruket. Orsa  -
kerna bakom ökningen är ännu oklara
men flera observationer talar för att vi
har att göra med nya stammar av de
mykotoxinproducerande arterna. 

När fusariesvampar angriper växter
sker detta i samband med blomningen
och om förutsättningarna är de rätta 
förökar sig därefter svamphyferna i hela
plantan, dvs såväl i blomman/frukten
som i strået. Eftersom mykotoxinerna
bildas i svampens hyfer förekommer
även toxinerna i såväl spannmålskärnan

som i strået. Om toxinbildning utveck-
las drabbas således både spannmål och
hö/halm. Det är viktigt att påpeka att
mögelangrepp och mykotoxinbildning
kan ske även i till synes helt normala
plantor (Figur 1).

Under sommaren 2011 varierade
väderförhållandena mycket i landet med

såväl extrem torka som extrem väta.
Västra Götaland var speciellt utsatt för
nederbörd och en besättning där note -
rade i samband med skörd rosa kärnor,
vilket ledde till en mer detaljerad under-
sökning av skörden. Undersökningarna
visade på omfattande förekomst av fusa-
riummögel och halterna av de två mögel-

Risk för produktionsstörningar hos grisar 

Ökad förekomst av fusariummyko-
toxiner i årets skörd

S V A  1 0 0  Å R

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  15 • 2011 35

➤

PER WALLGREN, leg veterinär, professor, MARIE SJÖLUND, leg veterinär, VMD,
CECILIA HULTÉN, leg veterinär, VMD,  ERIK NORDKVIST, kemist och 

PER HÄGGBLOM, leg veterinär, professor,*

FIGUR 1. Om toxinbildning utvecklas drabbas både spannmål och hö/halm. Mögelangrepp
och mykotoxinbildning kan ske även i till synes helt normala plantor.
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toxinerna deoxynivalenol eller vomitoxin
(DON) och zearalenon (ZON) var höga
(Tabell 1).

EFFEKTER AV DON OCH ZON 
PÅ GRISAR
Mögeltoxiner kan ge negativa effekter
hos alla djurslag inklusive människa,
men grisar har visats vara speciellt käns-
liga för exponering av DON och ZON
(1, 2) och därför fokuseras här på detta
djurslag. Symtomen kan vara diffusa och
beror på när, hur länge och hur mycket
toxiner djuren får i sig. DON-halter
motsvarande 0,6 ppm (600 µg/kg) i
foder har rapporterats påverka grisar.
DON-exponering förknippas med för-
sämrad tillväxt och kan även orsaka
kräkningar och diarréer. DON smakar
illa för grisar och kan därför leda till
nedsatt aptit eller total fodervägran.
Digivande suggor äter mycket och kan
utgöra en särskild riskgrupp. Diande
kultingar till suggor som har symtom till
följd av mögeltoxin uppvisar dock sällan
några tecken på sjukdom.

Effekter av ZON-halter motsvarande
0,25 ppm (250 µg/kg) i foder har rap-
porterats för grisar. Kliniska tecken på
ZON-påverkan kan vara svullnad och
rodnad av suggornas vulvor. Ospecifika
rodnader kan även uppstå över andra
delar av kroppen. Slid- och ändtarms -
framfall förekommer mer sällan.

ZON, som har en östrogen effekt och
binds till samma receptorer som östro-
gen, förknippas annars främst med repro-
duktionsstörningar. Hos unga gyltor
kan äggstockarna påverkas negativt vil-

ket kan leda till att deras första brunst
uppträder senare än normalt. Hos sug-
gor kan istället brunsterna bli tydligare
och längre än normalt och frekvensen
omlöpare kan öka. Om suggorna utsätts
för ZON under den första tiden efter
seminering kan det leda till tidig foster-
död, vilket i sin tur resulterar i att kull-
storleken minskar.

Dräktiga suggor kan kasta sina foster
eller föda död- och svagfödda grisar efter
att ha exponerats för ZON. En ökning i
andelen grisar som föds med skak- och
fläksjuka kan också relateras till myko-
toxiner som suggan har fått i sig under
dräktigheten. ZON hämmar även fri-
sättningen av prolaktin, vilket kan leda
till försämrad mjölkproduktion.

DIFFERENTIALDIAGNOSER
Differentialdiagnoser vid akut myko -
toxi kos hos sugga utgörs av ett antal
infektionsjukdomar, där framför allt
missfärgningar av huden kan leda till
bryderier. Dessa kan vara snarlika de
hudförändringar som ses vid PDNS
(Porcine Dermatitis and Nephropathy

Syndrome), men diagnosen är mindre
sannolik då suggor oftast bemästrat in fek-
tion med porcint circovirus typ 2 redan
som unga. Rödsjuka är en annan viktig
differentialdiagnos.

Röda till rödblå missfärgningar av
huden kan även förekomma vid klassisk
och afrikansk svinpest samt aggressiv
form av PRRS, vilka alla lyder under
epizootilagen. Reproduktionsstörningar
liknande dem som ses vid mykotoxinpå-
verkan kan också vara tecken på svinpest
och PRRS. Vid misstanke om epizooti-
sjukdom ska detta utredas innan vidare
undersökningar görs.

ÖVERVAKNING OCH DIAGNOS
När fusariummykotoxiner misstänks vara
den bakomliggande orsaken, ses vid
obduktioner sällan annat än en akut 
cirkulationssvikt vars orsak oftast är
omöjlig att fastställa. DON och ZON är
lagringsstabila i växter men bryts relativt
snabbt ner när de tas upp av däggdjur.
Djuren kan alltså ha exponerats innan
några symtom iakttagits och beroende
på den relativt korta biologiska halve -

➤
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Tabell 1. UPPMÄTTA HALTER FUSARIUMMÖGELGIFTER I SPANNMÅL OCH HALM FRÅN EN GÅRD I VÄSTER-
GÖTLAND 2011.

Deoxynivalenol Zearalenon
(µg/kg) (µg/kg)

Höstvete 8 220 86
Höstvetehalm 5 340 1 100

Rågvete 3 720 120
Rågvetehalm 612 480

Havre 3 950 170
Havrehalm 1 020 420

SVA 2011, opublicerade resultat.

Tabell 2. UPPMÄTTA HALTER ZON I GALLA FRÅN SUGGOR OCH ZON I SPANNMÅL, I BESÄTTNINGAR

MED REPRODUKTIONSPROBLEM.

Antal positiva djur/   Zearalenon

Antal undersökta djur Range för positiva djur I spannmål
(µg/l) (µg/kg)

Besättning I 7/7 24–122 20
Besättning II 3/8 12–27 31–75
Besättning III 5/10 10–18 <10
Besättning IV 5/9 10–38 59

Källa: Slutrapport till Stiftelsen Svensk Grisforskning för projektet Analysmetodik för mykotoxinet 
zearalenon 2007/865.

Stipendium
Djurvännernas Förening i Stockholms

stipendium på 35 000 kr
utdelas till person eller personer,

som genom forskning eller genom 
annan insats främjar djurs välfärd.

Stipendiet sökes senast 16 januari
2012 med kortfattad motivering till:

Djurvännernas Förening i Stockholm
c/o Lennart Garmer
Ekbacksvägen 14
182 38 Danderyd

e-post: lennart.garmer@swipnet.se
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ringstiden för dessa mykotoxiner är det
svårt att påvisa toxinerna i djuren. Rela-
tivt låga nivåer av ZON har dock påvi-
sats i gallvätska från suggor i besättningar
med reproduktionsproblem (Tabell 2).
Sådana fynd visar att suggorna expone-
rats för toxinet, men en nackdel är att
prover av detta slag endast kan tas i sam-
band med slakt.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
För att undvika djurhälsoproblem orsa-
kade av mögeltoxiner är den enda pre-
ventiva åtgärden att minska exponeringen
av djuren för dessa. Det är viktigt att
komma ihåg att även till synes helt nor-
mal spannmål/hö/halm kan innehålla
stora mängder av mögeltoxiner, liksom
att det i kliniska försök varit svårt att
påvisa effekter av så kallade mykotoxin -
absorbenter (mycotoxin binders). Vid
misstanke måste därför kemisk analys
utföras där halterna av de aktuella äm -

nena bestäms innan fodret eller ströet
ges till djuren. Det kan även vara lämp-
ligt att spara lite foder/strö för att analy-
sera i efterhand om misstänkta störningar
har uppträtt i besättningen. Provtagnings-
instruktioner finns i faktarutan.

För att undvika att grisar exponeras
för mykotoxiner i foder eller strö måste
således toxinhalten vara känd och de
risknivåer som anges i Tabell 3 ska beak-
tas vid foderberedning. Även besättningar
som har problem med att underskrida
dessa gränsvärden ska beakta dem i 
görligaste mån. Framför allt bör sådana
besättningar eftersträva att erbjuda dju-
ren ett så gott foder som möjligt under
känsliga perioder. Exempel på sådana
perioder är:

1) Avvänjning. Vid avvänjningen över-
går smågrisen från en mjölkbaserad till
en spannmålsbaserad diet och ställer om
hela sin bakterieflora i tarmen. Då höga
toxinnivåer kan påverka immunförsvaret

negativt kan denna process ytterligare
försvåras.

2) Betäckning (slutet av diperioden
och de första tre veckorna av dräktig -
heten). Höga toxinnivåer kan leda till
ofunktionella brunster och orsaka tidig
fosterföd.

3) Högdräktighet. Höga toxinnivåer
kan orsaka prostaglandinfrisättningar
och leda till tidiga förlossningar med
svaga/dödfödda smågrisar.

R e f e r e n s e r

1. Morgavi DP & Riley RT. An historical over-
view of field disease outbreaks known or
suspected to be caused by consumption
of feeds contaminated with Fusarium
toxins. Animal feed science and techno-
logy, 2007, 137, 201–212.

2. Tiemann U & Dänicke S. In vivo and in
vitro effects of the mycotoxins zearalenone
and deoxynivalenol on different non-
reproductive and reproductive organs in
female pigs: A review. Food additives and
contaminants, 2007, 24, 306–314.

*PER WALLGREN, leg veterinär, professor, 
Statens veterinärmedicinska anstalt, 
751 89 Uppsala.
MARIE SJÖLUND,  leg veterinär, VMD, Statens
veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
CECILIA HULTÉN, leg veterinär, VMD, Statens
veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
ERIK NORDKVIST, kemist, Statens veterinär-
medicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
PER HÄGGBLOM, leg veterinär, professor, 
Statens veterinärmedicinska anstalt, 
751 89 Uppsala.
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PROVTAGNINGSRUTINER VID ANALYS 
AV MÖGELTOXINER

Det är viktigt att försöka ta så representativa prover som
möjligt. Bestäm först vad som kan betraktas som ett och
samma parti av analysmaterialet. Gör därefter ett samlings -
prov på 0,5–1 kg för varje parti som ska undersökas genom
följande procedur:

Spannmål/foder: Ta cirka 100 gram från minst fem olika
platser i partiet. Det bästa är att ta prover i strömmande
vara när man flyttar/tömmer/fyller spannmålsfickor. Besätt-
ningar som har tillgång till så kallade sigillprovtagare kan
lämpligen använda dessa vid provtagningarna.

Hö/halm: Ta cirka 100 gram från minst fem olika platser 
i partiet. Det går bra att ta prov från halm som ströats, 
men undvik gödselkontaminerad halm.

Det går bra att ta prov från halm som ströats, men undvik
gödselkontaminerad halm.

Tabell 3. EUS RIKTLINJER (KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (2006/576/EG)) FÖR MAXIMALA

HALTER AV FUSARIUMMÖGELGIFTER I SPANNMÅL OCH FODER.

EUs riktvärden Deoxynivalenol Zearalenon
(µg/kg) (µg/kg)

Spannmål 8 000 2 000

Helfoder till gris 900
Helfoder smågrisar, gyltor 100
Helfoder suggor, slaktgrisar 250
Helfoder kalvar, mjölkboskap 500
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Den 29 september träffades nöt -
veterinärer från Danmark och övriga
Norden på ett temamöte i Folum
forskningscenter, Danmark. Dagen
satte fokus på automatisk registre -
ring av mjölkkors beteende i förhål-
lande till djurvälfärd och produktion.
Frågan var om ett ”automatiserat
djuröga” kan säkra välfärden i en
situation när lantbrukarens tid till-
sammans med djuren drastiskt
minskar.

Forskaren Peter Thomsen skrädde inte
orden på Institutionen for Husdyrviden -
skabs, Aarhus Universitet, temadag om
sjukdomsbeteende och automatisk regi-
strering av beteende hos mjölkkor. 

– Vi har två problem: vi har alltför
många halta kor – vilket inte bara är ett
kostsamt välfärdsproblem, utan också 
en starkt bidragande orsak till för tidig
utslagning av mjölkkor – och vi har hårt
tidspressade mjölkproducenter. Ett skäl
till den höga förekomsten av hälta är 
för sent insatt eller utebliven behandling
– ofta beroende på att rörelsestörningen
inte upptäckts (i tid). Det finns sam -
tidigt en risk att bonden har ett annat
primärt fokus: den producent som inte
levererar en liter mjölk var tionde
sekund får problem med kreditgivarna.

Glädjande nog kunde Peter även pre-
sentera förslag till praktiska lösningar på
de problem han pekat ut. Det var två
metoder för underlättad och förbättrad
detektion av rörelsestörningar (vilket
möjliggör tidigare och mer effektiva åt -

gärder), samt en teknik för automatisk
rengöring av klövarna som förebygger
och behandlar digital dermatit.

BIG BROTHER I LADUGÅRDEN?
Dansk ”sundhetsrådgivning” syftar till
en frekvent systematisk undersökning av
samtliga djur i specifika riskgrupper,
exempelvis nykalvade kor. Härigenom
önskar man i god tid upptäcka och

åtgärda sjukliga avvikelser, men också
skaffa sådan kunskap om besättningens
status avseende kliniska och subkliniska
avvikelser som krävs för effektiva före-
byggande åtgärder. Veterinärer har här  -
igenom ålagts att utföra en del av det
arbete som tidigare var en del av mjölka-
rens/skötarens värv, och som baserades
på ”koöga”. Det handlar om förmågan
att upptäcka avvikelser från det normala.

Automatiserad sjukdomsregistrering
i mjölkkobesättningar
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THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD, teknisk chef nötkreatur*

FIGUR 1. OK? Allt fler djur och allt mindre tid per djur – automatisk undersökning av olika
beteenden syftar till ökad välfärd, förbättrat hälsoläge, minskad arbetsinsats och ökad
lönsamhet. 
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Den systematiska veterinära undersök-
ningen är dock inte tillräcklig för att
fullt ut garantera produktionen av säkra
livsmedel under för djuren acceptabla
förhållanden. Med allt mindre tid för
lantbrukarna bland djuren kan en lös-
ning till frågeställningen ligga i automa-
tiserad undersökning av kornas välfärd,
beteende och hälsoläge.

Målet för automatiserad övervakning
är ökad välfärd, förbättrat hälsoläge,
minskad arbetsinsats och ökad lönsam-
het (Figur 1). Lene Munksgaard påpe -
kade att tekniska lösningar har en plats 
i produktionen om de är billiga och
pålitliga. Användning av automatiserad
registrering är emellertid redan spridd 
i form av brunstdetektorer. Dessa regi-
stre  rar endera förändringar i nivån av
hormoner som utsöndras i mjölken
(främst progesteron) eller djurens aktivi-
tetsnivå. Aktivitetsmätare skulle också
kunna användas för upptäckt av hälta och
som mått på golvkomfort, då djur som
inte är trygga med underlaget visar brunst
sämre. Genom att utnyttja data från
aktivitetsmätare kan även avelsarbetet
för förbättrad fruktsamhet effektiveras. 

Lene poängterade vilken försiktighet
som krävs i tolkningen av automatiskt
genererade data. Även om t ex liggbe -
teende är ett högt prioriterat behov hos
mjölkkor, kan såväl förkortad som för-
längd liggtid vara mått på nedsatt väl-
färd. Det är också viktigt att konstatera
att genomsnitt på besättningsnivå kan
dölja kraftiga avvikelser på individnivå.
Lene rapporterade om ett försök där elva
procent kor med liggtid över 14 timmar
i en försöksbesättning med i genomsnitt
god liggtid (12 timmar) maskerade att
en signifikant andel av korna hade kor-
tare än åtta timmars liggtid. Flera kor
hade faktiskt kortare liggtid än sex tim-
mar – en viktig riskfaktor för nedsatt
hälsa och produktivitet. Övervakning av
kors beteende och deras utnyttjande av
stallet kan på så sätt användas till att
såväl dokumentera välfärd som bidra till
identifikation av flaskhalsar i kotrafiken
och produktivitetsbegränsningar. 

SJUKDOMSBETEENDE – EN EVOLU-
TIONÄR FÖRDEL
Att djur och människor beter sig på ett
likartat och ospecifikt sätt under sjuk-

dom har man vetat länge, berättade Mette
Herskin. Men det var först på 1980-talet
som man kunde konstatera att detta är
en del av en biologisk strategi ägnad till
att ge evolutionär fördel. Först de senaste
fem åren har ämnet systematiskt stude-
rats på produktionsdjur. Enligt Mette
Herskin visar sjuka djur (och männi-
skor) i allmänhet nedsatt aktivitet, mins-
kad kroppsvård, varierande grad av ano-
rexi och minskat socialt umgänge, en
önskan om isolering (Figur 2). Sjukdoms   -
beteenden resulterar i minskad smitt -
spridning och predation genom att sjuka
djur isolerar och gömmer sig, samt bi drar
till att relokera resurser till be käm pande
av infektionsagens (ämnes omsätt ningen
prioriterar förhöjd kropps temperatur,
feber). 

Även om sjukdomsbeteenden är posi-
tiva ur ett evolutionärt perspektiv, kan
de för den drabbade individen utgöra en
viktig orsak till de negativa konsekven-
serna av sjuklighet. Sjukdomsbeteenden
är heller inte anpassade till djurhållning,
med övervakning och möjligheter till
behandling av sjukdom. Diarrékalvar
med anorexi och nedsatt aktivitet som
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FIGUR 2. Sjuka djur, liksom sjuka människor, har nedsatt aktivitet, minskad kroppsvård, varierande grav av anorexi och minskat socialt umgänge. 
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behandlades med meloxikam hade en
kortare konvalescensperiod, kopplad till
ökad aktivitetsnivå och ökat foderintag.
Detta gav en lönsam arbetsbesparing för
lantbrukaren, utan negativa aspekter för
de sjuka kalvarna. Vi har således idag
goda möjligheter att farmakologiskt mo -
derera sjukdomsbeteende: olika NSAID
sänker i varierande grad kroppstempe -
raturen och bromsar i varierande grad
effekten av de cytokiner som bland
annat nedsätter aptit. Där det senare all-
mänt anses vara positivt, är det mer
oklart hur positivt en snabb och effektiv
feberdämpning är – vid bakteriell infek-
tion gynnar den förhöjda kroppstempe-
raturen immunförsvaret.

ALL VÅR BÖRJAN BLIVER SVÅR
Sjuka kalvar som utfodras ad lib har i
tidigare studier visats ha ett nedsatt
foderintag medan detsamma inte har
gällt för kalvar på restriktiv utfodring,
berättade Margit Bak Jensen. På motsva-
rande sätt har antalet besök utan mjölk-
giva i amma (”förgävesbesök”) tidigare
visats sjunka hos sjuka kalvar på restrik-
tiv mjölkgiva (Figur 3). Margits egna
studier kunde bara delvis bekräfta dessa
resultat och visade samtidigt på en möj-
lig skillnad mellan raser.

Hon visade att kalvar med diarré intar
mjölk långsammare än kalvar utan diarré.
Kalvar på en hög giva (8 l för stor mjölk -
ras och 6,4 l för jersey) visade som för-
väntat ett minskat mjölkintag, vilket
(likaså förväntat) inte gällde för kalvar
som fodrades en restriktiv giva (6,4
respektive 4,8 l). Endast sjuka jersey -
kalvar på restriktiv utfodring visade ett
minskande antal förgävesbesök. Jersey-
kalvar hade även en generellt längre ligg-
tid än kalvar av stora raser, och endast
hos jersey sågs en förlängd liggtid vid
diarré. Antalet liggperioder var markör
för luftvägslidande men först sent i sjuk-
domsförloppet. Margit poängterade hur
viktigt det är att markörer för sjukdom
som registreras valideras och, när det
gäller kalvar, anpassas till utfodrings-
system, ras och eventuellt djurhållnings-
systemet.

KOR I ÖVERGÅNGSÅLDER
Katy Proudfoot, doktorand på besök från
University of British Columbia (UBC),

fokuserade på korna i den kri tiska perio-
den från tre veckor före till tre veckor
efter kalvning (transition period) när
hon ställde sig tre frågor: vilka be teen-
den är normala, hur ändras dessa vid
sjukdom, och hur kan man optimera
skötseln av djuren för att på bästa sätt
hantera dessa avvikelser? 

Forskning vid UBC har visat att kor
som är och förblir friska genom hela
transitionsperioden har endast en mycket
liten och kortvarig nedgång i foderintag
i slutet av dräktigheten, medan kor som
senare insjuknar i metaboliska och/eller
infektiösa sjukdomar har en mer mar-
kant och långt tidigare nedgång i foder-
intag (såväl intagen mängd som ättid).
De senare sjuka korna undvek dessutom
att äta när trängseln kring foderbordet
var störst, exempelvis strax efter fodring.
Vid fodersortering ökar detta i sin tur
risken för olika hälsostörningar. Det är
ännu oklart om dessa beteendeändringar
är tidiga tecken på sjukdom eller risk-
faktorer för att sådan ska uppstå. 

Frekvensen resnings- och läggnings-
beteende ökar dramatiskt de två dagarna
före kalvning. Ökningen är mer uttalad
hos kor som senare drabbas av dystoki,
vilket kan antyda att den är ett tecken på
obehag. Registrering av detta beteende 
– som kan automatiseras – kan därmed

utgöra dels en indikation på när kor ska
flyttas till kalvningsbox, dels om det är
några kor man ska övervaka extra noga
för att minska frekvensen dödfödslar
och/eller obstetriska problem. Forskning
vid UBC har också visat att de kor som
senare under laktationen utvecklar klöv-
sulesår generellt står mer i tiden kring
kalvningen, ofta dessutom halvvägs in i
liggbåsen med bakfötterna på gången
(Figur 4). Faktorer som ökar ståtiden,
såsom överbeläggning vid ät- och ligg -
platser, obekväma eller våta/smutsiga
liggbås, otillräcklig mängd strö eller för
långt tillbakaskjuten nackbom, kan där-
med utgöra riskfaktorer för klövhälsan.
Överbeläggning vid foderbordet är en
riskfaktor då det ökar tiden som djur
blir stående i väntan på plats vid foder-
bordet, samt minskar ättiden intaget av
foder. Flyttning och omgruppering av
djur kan på grund av social stress förvärra
problematiken.
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FIGUR 3. Hos kalvar på restriktiv mjölkgiva
faller antalet förgävesbesök i amma vid
sjukdom. 

SVT_15-11_fi:SVT mall  11-11-21  10.17  Sida 41



LÖSNINGAR TILL PROBLEMEN
Automatiserade system för registrering
av sjukdom, välfärd och beteende är här
för att stanna – vi som veterinärer bör
vara aktiva i ett optimalt användande av
dem. Ökande tidspress på producenterna,
därmed minskande tid för tillsyn av dju-
ren och ökad risk för nedsatt hälsa och
välbefinnande kan beskrivas som något
av en gordisk knut. De problem som
Peter Thomsen pekade ut med stressade
lantbrukare som inte hann, eller kunde,
upptäcka rörelsestörningar hos mjölkkor
är på intet sätt unika för Danmark. Ett
antal internationella undersökningar har
visat att bönder i allmänhet underskattar
antalet halta kor i sina besättningar med
cirka 75 procent. En regelrätt screening/
scoring av rörelsemönstret tar emellertid
en halv till en minut per ko och är 
därmed alltför tidskrävande för att vara
realistiskt genomförbar på rutinmässig
basis. Det finns således behov av enklare
och snabbare metoder. 

Peter visade forskningsresultat som
tydde på att man genom att kika på 
ryggen på kor som står och går (men inte
äter, står i liggbåsen, defekerar eller uri-
nerar) kan öka sensitiviteten till att upp-
täcka varannan halt ko. Frågan om ryg-
garna kunde undersökas i mjölk gropen
lämnades dock tills vidare obesvarad. 

En parameter vars mätning redan idag
fullt ut kan automatiseras är längden 
på liggperioderna. Halta kor, liksom kor
med klövskador, har längre ligg perioder.
En ohalt ko ligger i genomsnitt en
timme åt gången, kraftigt halta kor ligger
i genomsnitt i perioder om 1 timme och
40 minuter. Detta är ett bidragande skäl
till att halta kor ofta har problem med
hudskador. Genom att undersöka klö-
varna på kor med långa liggperioder och
åtgärda eventuella problem kan man
tidigare upptäcka och åtgärda klövska-
dor. Detta förbättrar prognosen kraftigt
och minskar de negativa konsekvenserna
av sjuklighet.

Peter Thomsen presenterade även
resultaten från tester av automatisk klöv-
tvätt (klövarna sprayas med rent vatten
eller med vatten som tillsatts lite tvål)
som han varit delaktig i. Sådan tvättning
reducerade andelen klövar med digital
dermatit med en knapp fjärdedel. Auto-
matisk klövtvätt kopplad till förbättrad
detektion av rörelsestörningar genom
studerande av kornas ryggar och genom
automatiskt registrerande av deras ligg-
beteende, samt tidigt insatt och korrekt
utförd behandling av halta kor, kan 
därmed bidra till att reducera såväl de
välfärdsmässiga implikationerna som de
ekonomiska förlusterna förbundna med
nedsatt klövhälsa. Se där ett Alexander-
hugg.

*THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD, 
teknisk chef nötkreatur, Boehringer Ingelheim
Vetmedica, Högstena Lilla Stutagården, 
521 62 Stenstorp.
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FIGUR 4. Kor som ”tvingas” stå i tiden kring kalvning, framför allt de som på grund av felaktiga liggbås står halvvägs inne i dessa med bak-
fötterna på gången, utvecklar oftare klövsulesår senare under laktationen. 
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Den europeiska specialistorgani sa-
 tio   nen för veterinär folkhälsa (Euro-
pean College of Veterinary Public
Health, ECVPH) hade års  möte i
Brno, Tjeckien, den 5 till 7 oktober.
Årets tema var ”Tillbaka till rötterna
– vad kan veterinär medicin göra för
folkhälsan?” Ganska mycket, visade
det sig. 

Brno är huvudstaden i landskapet 
Mähren, Tjeckien, och har över 700 000
invånare, varav nästan 90 000 studenter.
Brno är också den veterinära huvudsta-

den i Tjeckien med veterinärutbildning,
veterinära myndigheter och forsknings -
institut.

Det var flera frågor om veterinär folk-
hälsa och livsmedelssäkerhet som disku-
terades under ECVPH-mötet. Diskussio -
nen fokuserade på de svåra frågorna som
veterinärer kommer att brottas med
under åren som kommer. Anmärknings -
värt är den stora enigheten bland euro-
peiska veterinärkolleger om vägen fram -
åt, där den nordiska synen ofta utgör
mittfåran.

Tema för mötet inkluderade vatten-
burna sjukdomar, animalieproduktion
utan bruk av antimikrobiella läkemedel,

djurskydd, nanoteknologi, samt distans -
utbildning som en utökad möjlighet för
europeisk specialistutbildning. Distans -
utbildning i specialistutbildningspro-
grammet (residency) kan göra att flera
veterinärer i hela Europa kan tillgodogöra
sig kursutbudet. Nanoteknologi utgör
en utmaning för både livsmedelssäker-
het och djurhälsa då substanser kan ha
andra egenskaper som nanopartiklar än i
sin vanligt förekommande form.

VATTENBURNA SJUKDOMAR
Vattenburna sjukdomar presenterades 
av Ari Hörman, chefveterinär i finska
försvaret. Det föreföll som om alla i salen

Vad kan veterinären göra för
folkhälsan? 
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IVAR VÅGSHOLM, leg veterinär, professor i livsmedelssäkerhet, Dipl ECVPH*

Brno är den veterinära huvudstaden i Tjeckien med veterinärutbildning, veterinära myndigheter och forskningsinstitut. 
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kunde referera till vattenburna sjukdoms -
utbrott i sina hemländer. Utbrotten
kunde sättas i samband med kontamine-
rat dricksvatten, vatten till bevattning
eller i livsmedelsproduktionen, eller i
miljön såsom badvatten.

Alla livsmedel som produceras med
bevattning och sedan kylförvaras och
konsumeras utan värmebehandling kan
vara risklivsmedel. Samtidigt är det
praktiskt omöjligt att ha krav på dricks -
vattenkvalitet för vatten till bevattning
av grödor. Alla livsmedelsproducenter
bör se vatten till både bevattning, skölj-
ning och produktion samt tillagning
som en kritisk punkt för livsmedelspro-
duktionen. 

En annan fråga som väcktes var den
möjliga konflikten mellan husdjurshåll-
ning och vegetabilieodling, kan man ha
husdjur på beten med avrinning till en å,
med odling av vegetabilier baserat på
bevattning nedströms? Det finns behov
av att införa en riskbaserad kontroll av
vatten till odling, sköljning och livsme-
delsframställning. Sammanfattnings vis
blir vattenfrågan en stor utmaning för
veterinär folkhälsa och livsmedels säker -
het framöver.

DJURS VÄRDIGHET
Begreppet ”djurens värdighet” introdu-
cerades av professor Peter Kunzman från

etikcentrat vid universitet i Jena, Tysk-
land. Flera veterinärer från Centraleuropa
ansåg att en diskussion baserad på kon-
ceptet om djurs värdighet kunde föra
det praktiska djurskyddet framåt. En
diskussion om burhöns kan således föras
utifrån både sjukdomsrisker och djurens
värdighet. 

Ett annat ämne som många uppfattade
som svårt var frågan om religiös slakt
såsom kosher- eller halalslakt kontra
djurskydd. Bakgrunden är den ökande
tillämpningen av slakt utan bedövning
av idisslare i flera europeiska länder. Då
diskussionen om förbud mot religiös
slakt är mycket politiskt laddad i många
länder, finns förslag om att minimera
mängden djur som slaktas utan bedöv-
ning genom märkning av köttet. I Sverige
är slakt utan bedövning förbjuden.

ANIMALIEPRODUKTION UTAN
ANTIBIOTIKA?
Kan man ha en animalieproduktion
utan bruk av antimikrobiella läkemedel 
i Europa? Ska veterinären se på frågan
om begränsad antibiotikatillgång som
ett hot eller en möjlighet? Ämnet be lys -
tes genom presentationer från infek-
tions  läkare, livsmedelsveterinärer och
den euro peiska läkemedelsmyndigheten
(EMEA). Från folkhälsosidan argumen-
teras det för att vissa antibiotika såsom

kinoloner, tredje och fjärde generatio-
nens cefalosporiner samt makrolider bör
förbehållas behandling av sjukdomar
hos människan. Motiveringen är bland
annat risken för spridning av ESBL-
 bakterier (Enterobacteriacae med anti -
biotikaresistensmekanismen ESBL –
Extended Spectrum Betalaktamases).
Riskerna för spridning av ESBL från djur
via livsmedel eller miljön betonades. 

Inom veterinärmedicinen är målet att
behålla verksamma antimikrobiella läke-
medel för behandling av kliniskt sjuka
djur. Veterinärrollen i Europa kommer
att skifta från försäljare eller förskrivare
av läkemedel till en som kan ge råd om
att hantera risker, förebyggande hälso -
vård och livsmedelssäkerhet. Kan strate-
giskt bruk av vaccinering och prebiotika
i fodret ersätta bruk av antibiotika inom
animalieproduktionen? Alla europeiska
länder har olika förutsättningar i sin ani-
malieproduktion, och måste ha lösningar
anpassade till sin situation. Det var ändå
en förvånande stor enighet om att en
animalproduktion med minimalt bruk
av antimikrobiella läkemedel utgör en
möjlighet för veterinärer snarare än ett
hot – att ersätta läkemedel med kun-
skap. 

OM ECVPH
ECVPH syftar till att främja folkhälsan i
Europa genom att erbjuda en europeisk
specialisering (diplomate) i veterinärt
folkhälsoarbete med underspecialiteterna
populationsmedicin och livsmedelsveten-
skap. Mer information finns på organi-
sationens hemsida (www.ecvph.org). 

För att bli europeisk specialist måste
man genomgå ett fyraårigt residency-
program som avslutas med en muntlig
examen. I Brno var det tre veterinärer
som genomgick sin muntliga examen
med godkänt resultat och blev specia -
lister i veterinär folkhälsa. Vart femte år
måste man ansöka om förnyat godkän-
nande som europeisk specialist (diplo-
mate ECVPH). 

*IVAR VÅGSHOLM, leg veterinär, professor i
livsmedelssäkerhet, Dipl ECVPH, Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälsa, Sveriges
lantbruksuniversitet, Box 7028, 750 07 Uppsala.
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ECVPH-mötet på Universitetet för Veterinära och Farmaceutiska Vetenskaper i Brno (bil-
den) uppvisade en stor enighet om att minimalt bruk av antimikrobiella läkemedel utgör
en möjlighet för veterinärer snarare än ett hot. 
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De 40 veterinärstudenter som bör-
jade sin utbildning 1966 och var
först med bunden studiegång, är
fortfarande bundna till varandra 
45 år senare. Årskursens senaste
sammankomst i Grythyttan bjöd 
på såväl kulinariska höjdpunkter
som kära återseenden.

Studiegången vid Kungliga Veterinär-
högskolan var fram till 1965 fri men
ändrades därefter till att vara bunden,
dvs man måste ha klarat av tidigare kurs
för att få lov att påbörja nästa. Samtidigt

höjdes antalet utbildningsplatser och
höstterminen 1966 påbörjade 40 stu-
den  ter sina studier vid Albano. Elva ter-
miner senare, julen 1971, erhöll samtliga
veterinärexamen samt kort därefter även
veterinärlegitimation. Trots vissa initiala
farhågor hos dåtidens lärarkollektiv hade
därmed den första omgången reglerade
studenter framgångsrikt tagit sig genom
Stutis.

Alltsedan våra tårfyllda farväl från
varandra, från Stutis och från Albano
har vi återsetts med fem års mellanrum.
Deltagandet har varierat men har mesta-
dels legat omkring 50 procent eller där -
över. Principen har genomgående varit

att det veterinära innehållet ska vara
ringa eller intet samt att det ska vara
generöst med tid för social samvaro. Vi
har sålunda på det sättet hunnit med
utflykter till Kolmården, Danmark,
Öster Malma, Kiel/Lübeck, Ostindien-
fararen Götheborg, Österlen och nu
senast Grythyttan.

PÅ PLATS I GRYTHYTTAN
Medio september träffades 25 kurskamra -
ter för gemensam middag på Grythyttans
Gästgiveri. Vi har med åren utvecklat en
enastående förmåga att redan efter den
första halvtimmen ha åstadkommit en
känsla av att vi skiljdes åt för bara några

Årgång 1966 återförenad ännu
en gång

TORE HANSSON, leg veterinär*

Årskurs -66 samlas troget var femte år, och denna gång gick resan till Grythyttan där bland annat Måltidens hus besöktes.

➤
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gång även om samtalsämnena nu rörde
sig kring pensionsrelaterade spörsmål
snarare än spektakulära utläggningar om
erfarenheter från den dagliga yrkesgär-
ningen. Ett tag in på middagen konsta-
terade vi även, ganska så samfällt, att vi
faktiskt ser (nästan) likadana ut som vi
gjorde för 40 år sedan.

Påföljande förmiddag sken solen på
oss när vi besökte Måltidens Hus i Gryt-
hyttan och fick förmånen att ”rå om”
eldsjälen bakom detta, Carl Jan Gran -
qvist, under drygt två timmar. Med sitt
oefterlikneliga sätt att presentera, med
en del hisnande utsvävningar till angrän-
sande områden, tog han oss genom allt
ifrån sin egen barndom och uppväxt, 
det rivningshotade Grythyttans Gäst gi-
veri, Hällefors Kommun, skapandet av
Måltidsakademien, flyttning av hus från
världsutställningen i Sevilla, inkorpore -
ringen i Örebro Universitet, nuvarande

undervisning vid Restaurang- och Hotell-
högskolan, kokboksmuséet och lite
grand därtill. En fascinerande resa som
vi fann både underhållande och intres-
sant, kanske lite extra intressant för vår
årskurs eftersom en av oss, Marie-Louise
Daniels son-Tham, varit direkt engage-
rad i en stor del av densamma.

VETERINÄRT GÅRDSMEJERI
Om man är i Grythyttan får man inte
missa att besöka det närbelägna gårds-
mejeriet i Bredsjö där veterinären Lars
Göran Staffare med familj och 80 ost -
frie siska mjölkfår producerar exklusiv ost.
Efter lunchen i Ostkaféet fick vi bekanta
oss med fåren. Lars Göran gav en per-
sonlig och målande beskrivning av verk-
samheten och de förutsättningar man
arbetar under i den småskaliga livsme-
dels produktionen i Matlandet Sverige.

Som förberedelse inför kvällens ”Livet
Leker Middag” hann vi med att utbilda

oss i den ädla konsten att bedöma vin
under sakkunnig ledning av en av som-
melierprogrammets studenter.

PÅ ÅTERSEENDE
Sista dagens morgon ägnade vi, under
Wilhelm Thams guidning, åt Grythyt-
tans historia inklusive dess kyrka från
1600-talet. Sedan återvände vi till Mål-
tidens Hus för att titta på det som inte
fick plats i Carl Jans livliga berättande.
Vi spisade lunch, tackade Marie-Louise
för det eminenta arrangemanget och så
lovade vi varandra slutligen, dyrt och
heligt, att träffas igen om fem år ”Någon-
stans i Sverige”. Då blir det med all san-
nolikhet en renodlad pensionärstillställ-
ning, men lika roligt kommer det att bli.

*TORE HANSSON, leg veterinär, 
Gullringsvägen 9, 433 62 Sävedalen.

Carl Jan Granqvist presenterade tillsammans med Marie-Louise Danielsson-Tham hela den fascinerande historien om Grythyttans resa till
kulinariskt centrum.
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❘❙❚ FVF informerar

Ta hjälp av internet

Internetmog-
naden varie-
rar mellan

olika företag men den övergripande
trenden är att det går bättre för
företag som använder internetverk-
tyg än de som inte gör det. Företa-
garna tipsar om hur man kan skaffa
en egen hemsida till verksamheten
eller förbättrar en befintlig sida
med enkla medel.

Sverige anses ha en av de starkaste 
infrastrukturerna för internet bland alla
industrialiserade länder. Användningen
av internet bland företag, myndigheter
och konsumenter är också hög i jäm -
förelse med andra länder. Samtidigt
bedöms tillväxtpotential för ökad handel
via internet som mycket stor. Konsult -
företaget BCG uppskattade nyligen den
fortsatta tillväxten av den svenska inter-
netekonomin till nästan åtta procent
årligen.

Internetmognaden är emellertid
ojämnt spridd och det är stora skillnader
mellan hur långt man kommit i olika
företag. Enligt BCG har en femtedel av
Sveriges företag med upp till tio anställda
inte någon hemsida och endast sex pro-
cent av de mindre företagens försäljning
under förra året genomfördes på inter-
net. Samtidigt finns en efterfrågan från
konsumenterna – två tredjedelar av
svenska folket säger att de kommer att
handla på internet de närmaste tre
månaderna. Allt fler konsumenter söker
också information på internet innan de
handlar en vara eller en tjänst. Den över-

gripande trenden är att det går bättre för
företag som använder mer sofistikerade
internetverktyg än deras konkurrenter.

Så vad hindrar svenska småföretag
från att vara mer aktiva på internet? En -
ligt Företagarnas egna undersökningar
är det brist på IT-kunskap, tillsammans
med säkerhetsproblemen, som är de vik-
tigaste hindren. Men många ser nog inte
heller kopplingen mellan internet och
utveckling och tillväxt för företaget.

Men det är inte svårt att komma
igång. Här kommer tre tips på vad du
kan tänka på om du behöver bättra på
din webbnärvaro. 

1) Ha tydliga kontaktuppgifter på din
hemsida. Se till att man inte behöver leta

efter kontaktuppgifter utan ha med dem
på samma plats på alla undersidor. 

2) Var tydlig, koncis och undvik att
krångla till det. Det är viktigare att hem-
sidan är enkel och tydlig än att den har
de senaste funktionerna.  

3) Har företaget inte en hemsida idag
eller vill få hjälp att göra en hemsida
ännu bättre kan man gå in på www.ditt-
foretagonline.se – en satsning som Före-
tagarna med flera står bakom. Där kan
man både få tips för sin befintliga hem-
sida och enkelt och kostnadsfritt designa
en egen.

OLLE ROSÉN

branschförbundsansvarig Företagarna

Det finns en efterfrågan från konsumenterna – två tredjedelar av svenska folket säger att
de kommer att handla på internet de närmaste tre månaderna. 
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❘❙❚ fackliga frågan

Julledighet ingen självklar rättighet

I samband med
julen och andra
storhelger vill 
de flesta männi-

skor vara lediga,
sär skilt de som har 

barn hemma. Fackliga frågan belyser
denna gång vilka semesterregler
som gäller för småbarnsföräldrar
respektive anställda utan barn.

FRÅGA
Jag jobbar på ett mellanstort djursjukhus,
vi är sex anställda veterinärer och vi har
öppet på helger och kvällar. Nu är det
snart jul och nyår och av dessa sex veteri-
närer är fyra småbarnsföräldrar. Jag har
hört att de kommer att begära föräldra -
ledighet över julhelgen framför allt. Hur
är det – måste jag som inte har barn
jobba julafton bara för att jag är barnlös?

Vilken rätt har arbetsgivaren att tvinga
mig att jobba?

SVAR
I Föräldraledighetslagen § 11 står att en
arbetstagare med barn under åtta år har
rätt att ta ut ledighet den eller de dagar
som arbetstagaren begär. Anmälan om
ledighet bör göras två månader före ledig-
hetens början. Det står också i § 10 att
ledigheten får delas upp på högst tre 
perioder under ett kalenderår. Om det är
någon som redan har haft föräldraledigt
tre gånger under året är det därför inte
helt klart att den föräldern beviljas ledigt.

I § 14 står att arbetstagaren ska sam -
råda med arbetsgivaren om ledighetens
förläggning och om andra frågor som rör
ledigheten. Om det kan ske utan olägen-
het för arbetstagaren ska denna lägga
ledighet så att verksamheten kan fortgå
utan påtaglig störning.

Det står ingenstans att den som inte
har barn ska jobba julafton men små-

barnsföräldrar har ett starkare skydd för
ledighet tack vare föräldraledighetslagen.

I kollektivavtalet med SLA (Skogs- och
Lantarbetsgivareförbundet) står att jour-
och beredskapsarbete och obekväm
arbetstid ska fördelas så lika som möjligt
för att inte oskäligt belasta enskild vete -
rinär. Hänsyn bör tas till arbetsmiljön,
jäm ställdhetsaspekter, familjeliv och 
socialt liv i övrigt.

Det finns alltså inget enkelt svar på
den ställda frågan. Småbarnsföräldrar har
ett starkt skydd men arbetsgivaren kan
sannolikt inte upprätthålla verksamheten
om alla småbarnsföräldrar får ledigt alla
helgdagar. Antagligen måste det till en
diskussion med alla veterinärer för att
dela upp ledigheten över helgerna. 

När det gäller statligt anställda finns
inga särskilda regler, föräldraledighets -
lagen gäller även där.

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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Agronom Emma Brunberg, insti -
tutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU, försvarade fredagen 
den 30 september sin avhandling
för agronomie doktorsexamen 
med titeln ”Tail biting and feather
pecking: Using genomics and 
ethology to explore motivational
backgrounds”. Opponent var 
Dr Bas Rodenburg, Wageningen
University, Nederländerna. 

Svansbitning bland grisar kan vara ett
problem även under mer djurvänliga
uppfödningsformer. Avhandlingen har
sökt efter genetiska komponenter bakom
dessa beteenden men fann att det varken
var de som bet eller de som blev bitna
som avvek, utan vissa neutrala grisar
som inte alls var inblandade. I avhand-
lingen föreslås därför större fokus på
dessa neutrala djur i framtida forskning.

Att djurs gener påverkar deras beteende
är välkänt och detta samband gäller 
även vid så kallade onormala beteenden. 
Grisar som biter på andra grisars svansar
och höns som plockar fjädrar från andra
höns är exempel på onormala beteen-
den. Det leder inte bara till att lantbru-
karens ekonomi försämras, utan också
till allvarliga välfärdsproblem för både
de djur som utför beteendet och för de
som drabbas. Trots att svansbitning och
fjäderplockning påverkas av miljöfaktorer
kan problemet vara svårt att förebygga,
även i mer djurvänliga produktionsmil-
jöer.

Eftersom alla djur på en gård inte
utvecklar dessa beteenden, tyder det på

att individuella faktorer hos djuren kan
påverka benägenheten att utveckla dessa
handlingsmönster. Avhandlingen har
undersökt hur starkt aktiverade olika
gener är i hjärnan hos grisar och höns
som utför eller drabbas av svansbitning
och fjäderplockning. Syftet var att ta reda
på vad det är som gör dessa djur annor-
lunda i jämförelse med dem som inte
utför eller tar emot onormala beteenden.

Det visade sig att det var grisarna som
inte utförde eller drabbades av svans -
bitning som hade ett annorlunda gen -
uttryck. Detta i jämförelse med andra
grisar som levde i samma stall. Dessa
”neutrala” djur verkar ha egenskaper
som gör dem mindre benägna att utföra

onormala beteenden rik-
tade mot andra djur. En
slutsats i avhandlingen är
att framtida forskning bör
fokusera mer på dessa
djur: Varför de inte utför
eller tar emot onormala
beteenden, trots att de
lever i en miljö som bi -
drar till att det utvecklas
onormala beteenden hos
andra individer.

Bland de avvikande
generna hos neutrala gri-
sar identifierades sådana
som är kända från tidi -
gare studier. Bland annat
gener som man vet påver-
kar produktionsegenska-
per hos gris, undersökande
beteende hos människa
samt socialt beteende hos
både möss och männi-
skor. Alla dessa tre funk-
tioner kan ha stor relevans
för utvecklandet av svans-
bitning. Att sociala egen-
skaper tycks ha betydelse

bekräftas dess utom av de beteendestu -
dier som genomfördes.

I avhandlingen konstateras att de
neutrala grisarna utförde, och tog emot,
färre onormala beteenden riktade mot
andra grisar. Onormala beteenden rikta-
des istället mot boxinredningen, vilket
kan vara en förklaring till varför de är
mindre inblandade i svansbitning.

Författaren använder samma metod
för att studera om liknande biologiska
mekanismer påverkar fjäderplockning
hos höns. Resultatet tyder på att skill -
nader som rör immunförsvaret kan göra
både grisar och höns mer benägna att
utveckla svansbitning respektive fjäder -
plockning.  ■

En avhandling om svansbitning
och fjäderplockning

disputationer

Emma Brunberg med ett av sina studieobjekt. 
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Civilingenjör Carl Brunius, institu -
tionen för livsmedelsvetenskap,
SLU, försvarade den 28 oktober sin
avhandling för teknologie doktors -
examen med titeln ”Early immuno -
castration of male pigs”. Opponent
var dr Giuseppe Bee, Agroscope
Liebefeld Posieux, Posieux, Schweiz.

Galtlukt, eller ornelukt, är en mycket
obehaglig lukt som avges från kött från
okastrerade hangrisar. Lukten orsakas i
huvudsak av två ämnen, androstenon
och skatol, som lagras i grisens fett. Hal-
terna av dessa ämnen stiger kraftigt när
hangrisarna blir könsmogna. Till följd
av kastrering utvecklas ingen ornelukt
och de problematiska beteendena med
aggressioner och sexuella upphopp hos
hangrisar minskar. 

Dagens kastrering utan bedövning
har uppmärksammats av politiker och
allmänhet. Nu söker man efter mer
djurvänliga alternativ och de två mest
aktuella är vaccination eller kastrering 

i kombination med smärtlindring och/
eller bedövning. Carl Brunius har i sitt
doktorsarbete undersökt om vaccinatio-
nen mot galtlukt kan utföras tidigare än
vad man för närvarande rekommenderar.

– Vaccination är antagligen det mest
djurvänliga alternativet av de två, efter-
som man varken skär, behandlar eller
stressar de små kultingarna, utan be hand -
lar djuren när de är större, säger han.

Vaccinationen innebär att testikel-
funktionen stängs av som en följd av
immunisering mot GnRH (Gonadotro-
pine-releasing hormone). Liksom vid
kastrering minskar både halterna av 
galt  luktsämnen och förekomsten av 
problembeteenden. Vaccinationen utförs
vid två tillfällen, med minst fyra veckor
mellan, och med den andra injektionen
vanligtvis fyra till sex veckor före slakt
dvs runt 20 veckors ålder. Slakten bru-
kar ske vid ca 25 veckors ålder. Vid sådan
standardvaccination finns det dock en
viss risk att somliga grisar hinner bli
könsmogna före den andra vaccinatio-
nen, och därmed kan de bli aggressiva
och åsamka varandra skada. Av arbetar-

skyddsskäl önskar dessutom vissa lant-
brukare slippa vaccinera tunga grisar.

– Vi har i våra försök visat att man
kan ge den andra vaccinationen betyd-
ligt tidigare än man vanligtvis gör, dvs
redan vid 14 veckors ålder, säger Carl
Brunius. De vaccinerade grisarna växer
som intakta hangrisar fram till den
andra injektionen. Det betyder att de
har en större potential än de kastrerade
att kunna omvandla foder till kött. Den
samlade bilden tyder också på att effek-
ten av tidig vaccination sitter i längre än
tio veckor. Lantbrukare kan därmed få
större flexibilitet i användande av vacci-
nation som alternativ till dagens kastre -
ring utan bedövning.

Vaccinet har använts under en längre
tid i Australien och Nya Zeeland och är
sedan 2009 godkänt inom EU. I Europa
finns det dock en viss tvekan om hur
man ska hantera vaccinerade grisar i 
livs medelskedjan från slakteri till kon -
sument, men flera aktörer i Sverige har
visat intresse och nyfikenhet för vaccina-
tion, främst på grund av den ökade djur-
välfärden.  ■

Ökad grisvälfärd vid tidig vacci-
nering

disputationer

Tidig vaccination ger en fullgod hämning av grisens könsmognad, visar Carl Brunius 
avhandlingsarbete.
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❘❙❚ debatt

Villkorad läkeme-
delsanvändning
(ViLA) prövas just

nu i ett pilotprojekt
i mjölkproducerande

besättningar runt om i landet. 
Följande debattinlägg framför kritik
mot ViLA-konceptet, som författaren
anser vara etiskt och medicinskt
oförsvarligt.

Åsikterna kommenteras av före-
trädare för SVA, Jordbruksverket
och veterinärförbundet direkt efter
artikeln. 

I en tid när man förväntat sig en upp-
stramning av regelverket kring anti -
bio tik aanvändningen inom jordbruket 
går regeringen motsatt väg och öppnar
genom ett ”regeringsuppdrag” (Jo2009/
594) till Jordbruksverket (SJV) för att
ännu fler djur ska kunna behandlas utan
föregående veterinärundersökning. Om
dessa intentioner genomförs på mjölk-
gårdarna i form av ViLA (villkorad 
läkemedelsanvändning, se www.jord-
bruksverket.se) kommer merparten av
behandlingar inom den svenska animalie -
produktionen att utföras av djurägare
som saknar medicinsk utbildning och
därmed kompetens och förståelse för
vad de gör.  

SJV har i efterskott lanserat ViLA
som ett led i kampen mot resistenta bak-
terier, ett paradoxalt påstående då ambi-
tionen inom ViLA är att SJV inte avser

”att tillåta antibiotikaförbrukningen öka
mycket”. Det idag enda kända sättet att
bekämpa resistensutveckling bland bak-
terier är att radikalt minska användningen
av antibiotika. Samtidigt som kliniker och
vårdcentraler tablett för tablett, droppe
för droppe, tub för tub åläggs att minska
förskrivningen till sjuka patienter anser
de veterinära myndigheterna det lämp-
ligt att låta mjölkbönder antibiotikabe-
handla kor med juverinflammation efter
eget huvud.

FÖRSUMBAR VETERINÄRKOSTNAD
Regeringens avsikt med en delegering
till mjölkbönder är att reducera kostna-
der inom produktionen. Den direkta
kostnaden för veterinären i en besätt-
ning med rimlig sjuklighet är emellertid
försumbar relaterat till andra produk-
tionskostnader och variationer i mjölk-
pris.

I SVT nr 12, 2011 redogör projekt -
ledaren för ViLA MJÖLK, genom en
intervju med Ingrid Eilertz, för projek-
tets förträfflighet. Bland annat framhålls
vikten av en noggrann övervakning av
antibiotikaförbrukningen. För detta krävs
ett legalt och fungerande system för
djursjukdata, något som SJV inte lyckats
skapa sedan man tog över ansvaret för
detta från näringen 1995.

OFÖRSVARLIG DELEGERING
Två sjukdomar på ko anses som särskilt
lämpliga att diagnostiseras och behand-
las av djurägare: juverinflammation och
klövspaltinflammation.

Ungefär var fjärde svensk mjölkko

drabbas varje år av juverinflammation.
Jämfört med dagens ofta slentrianmäs -
siga behandling skulle ett kvalificerat
kliniskt arbete, inkluderande en avvak-
tande inställning till att behandla kor
utan påverkat allmäntillstånd, avsevärt
kunna reducera behandlingsfrekvensen
utan att för den skull påverka juverhäl-
san negativt på besättningsnivå.

Klövspaltinflammation är en i vissa
lägen svårdiagnostiserad sjukdom med
cirka tio rimliga differentialdiagnoser
där felbehandlingar kan orsaka svårt
djurlidande och även få smittskydds -
konsekvenser. Sjukdomen i sin ”äkta”
form går att förebygga med miljöåtgärder
och fotbad. Att delegera behandlingen
av denna sjukdom är av dessa skäl både
etiskt och medicinskt oförsvarligt.   

RISKER MED MINSKAD VETERINÄR
NÄRVARO
Från SJV och SVA hävdas att man inte
ser någon fara i att penicillin hanteras av
lekmän förutsatt att förbrukningen inte
ökar påtagligt. Man förbiser det faktum
att fler djur koncentreras till färre gårdar
i framtiden och att länder med historiskt
liberalare antibiotikaanvändning idag
får betala ett högt pris. Det är bara i de
nordiska länderna som en praktiker fort-
farande kan bota de flesta infektioner
hos nöt med penicillin, redan i Dan-
mark är penicillinresistens ett påtagligt
problem.

En minskad veterinär närvaro i be -
sättningarna vid akut sjukdom kommer
att leda till sänkt kompetens bland prak-
tikerna. Detta kan bli ödesdigert vid fall

ViLA – ett hot mot veterinär kompe-
 tens och smittskydd

➤
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av oväntade epizootier där djurägaren
väljer att provbehandla själv, alternativt
att den tillkallade veterinären inte inser
faran. Det stora mul- och klövsjuke -

utbrottet i England 2001 tillskrivs dåligt
kliniskt arbete då man inte snabbt nog
insåg vad de halta grisarna led av. I 
Sverige har vi vid två fall av mjältbrand

kunnat konstatera att varken praktise-
rande veterinärer eller laboratorier ome-
delbart förstått vad korna dött av.

För landets praktiker måste det upp-
fattas både märkligt och kränkande att
SJV anser djurägarna bättre skickade än
veterinärkåren att vara en del av verkets
strategi mot resistenta bakterier. Kritiken
här mot ViLA ska emellertid inte upp-
fattas som motstånd mot ett kompetent
sjukdomsförebyggande arbete. Med ett
kvalificerat profylaxprogram behöver man
inte köpa sig in på gårdarna med hjälp
av lättillgänglig medicin.

QUICK-FIX?
De erfarenheter man gör från ViLA
PILOT är inte bindande för beslutsfat-
tarna. Om dessa finner att projektets
”trösklar” är obekvämt höga står det
dem fritt att efter eventuell påtryckning
från intressegrupper fastslå andra regler.

Ett genomförande av ViLA innebär att
regeringen och SJV, utan motstånd från
vare sig SVA eller veterinärförbundet,
gör gemensam sak med den läkemedels-
och jordbrukslobby som hoppas att
antibiotika även i framtiden ska vara
lantbrukets eget lättåtkomliga ”quick-
fix” vid hälsostörningar i produktionen.

Våga Vägra ViLA
ÖRJAN LJUNGVALL

leg veterinär, Järlåsa

Hästbesiktningsavtal för
köpare och säljare klart

❘❙❚ I ett initiativärende som startade 2009
har SVS hästsektion tagit fram ett avtal
för säljare, köpare och veterinär i sam-
band med besiktning av häst inför köp. 

Avtalet har utarbetats för att ge båda
parter vid en försäljning skriftig informa-

tion om vilka fakta som gäller för den
aktuella hästen. Muntlig information leder
ofta till tvister mellan parterna på grund
av oklarheter eller tolkningsfrågor, varvid
den besiktigande veterinären kan dras in 
i konflikten.

Inför besiktningen besvarar både 
köpare och säljare de frågor som ingår 
i hästsektionens beställningsavtal. 
Frågorna omfattar såväl köparens önske-
mål och förväntade användningsområde
för hästen som säljarens uppgifter om
tidigare behandlingar, sjukdomar, skador

och andra problem som kan begränsa
hästens användbarhet. Som ett komple-
ment till avtalsblanketten har hästsektio-
nen också tagit fram ett informationsblad
till häst ägare som förklarar avsikten med
och undersökningsgången vid en besikt-
ning.

Såväl besiktningsavtalet som informa-
tionsbladet till hästägare finns sedan 
början av november att ladda ner kost-
nads fritt från veterinärförbundets hemsida
www.svf.se under rubriken ”Sällskapet,
Hästsektionen”. ■

❘ ❙❚   noterat

Ett kvalificerat kliniskt arbete skulle avsevärt kunna reducera behandlingsfrekvensen för
mastit utan att för den skull påverka juverhälsan negativt, anser Örjan Ljungvall.

➤
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❘❙❚ replik

SVA kommenterar insändaren om
ViLA-projektet tidigare i tidningen,
genom att framhålla såväl risker
som möjligheter. Om det visar sig
att villkorad läkemedelsanvändning 
i mjölk produktionen inte kan för-
hindra att antibiotika blir en ”quick-
fix”, kommer SVA inte att ställa sig
bakom förslaget.

I sitt debattinlägg ”ViLA – ett hot mot
veterinär kompetens och smittskydd”
aktualiserar Örjan Ljungvall debatten
om Jordbruksverkets uppdrag att se 
över regelverket om veterinärers rätt att
förskriva och tillhandahålla läkemedel 
i mjölkbesättningar. Saken gäller om
mjölk bönder under veterinärt överin -
seende ska få ha läkemedel tillgängliga
på gården för att kunna behandla vissa
djur, villkorad läkemedelsanvändning.
Att debatten hålls levande är mycket an -
geläget eftersom frågan är viktig. Ljung-
valls farhågor om negativa konsekvenser
för djurskydd, resistensläge och ansvars-
full antibiotikaanvändning måste tas på
största allvar.

Men av debattinlägget kan man få in -
trycket att Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA) förbehållslöst stöder lands-
bygdsministerns initiativ och exempelvis
”inte ser någon fara i att penicillin han-
teras av lekmän”. Så är inte fallet. I den
remissomgång till myndigheter och
organisationer som föregick Jordbruks-
verkets uppdrag uttryckte SVA ungefär
samma farhågor som Ljungvall gör i sitt
inlägg. Många andra remissinstanser
gjorde liknande påpekanden. Men några,
och däribland SVA, såg utöver risker
också möjligheter.

MÖJLIGHETER
En sådan möjlighet ger Ljungvall själv
exempel på då han om hanteringen av
juverinflammationer skriver att ”dagens
ofta slentrianmässiga behandling” skulle
kunna ersättas av ”ett kvalificerat kliniskt
arbete, inkluderande avvaktande inställ-
ning till att behandla kor utan påverkat
allmäntillstånd”. Rätt utformat kan ett
regelverk för villkorad läkemedelsan-
vändning leda till just sådana förbätt-
ringar genom att veterinärbesök ägnas
mer åt förebyggande djurhälso vård och
uppföljning av behandlingsresultat än åt
behandling av enskilda djur. Det kan
också leda till bättre kontroll över
behandlingar av sjukdomsfall där kost-
naden gör att veterinär i dagsläget inte
kallas akut, t ex enskilda kalvar. Inom
ramen för villkorad läkemedelsanvänd-
ning kan dessa fall ges adekvat behand-
ling enligt veterinär instruktion och
under veterinärt ansvar. Den ökade vete-
rinära närvaron innebär troligen högre
direkta kostnader för veterinär service
men ger på sikt en nettovinst för mjölk-
producenten genom bättre djurhälsa.

FRÅGAN MÅSTE UTVÄRDERAS
Eftersom frågan om villkorad läkeme-
delsanvändning i mjölkproduktionen är
viktig och risken att hamna fel är uppen-
bar påpekade SVA i sitt remissvar (Dnr
2009/525) till Jordbruksverket att sådan
verksamhet måste utvärderas innan
beslut fattas. Det är också i den fasen
frågan nu befinner sig då villkorad 
läkemedelsanvändning sedan ett drygt
halvår provas på ett 40-tal gårdar i lan-
det i projektet ViLA PILOT. Projektet är
initierat av Jordbruksverket och ska pågå
i ett års tid.

Det regelverk som utvärderas i pro-
jektet är utarbetat av experter från olika
myndigheter och organisationer och
även SVA deltar. 

I korthet innebär regelverket att
enskilda djur med specifika symtombil-
der får behandlas under överinseende 
av en veterinär knuten till besättningen.
Djur som faller utanför de specifika
symtombilderna ska undersökas och
behandlas av veterinär. Djurägaren har
tillgång till bensylpenicillin och bred-
spek trumantibiotika är alltså inte tillåtna.
Tillsyn sker bland annat genom regel-
bundna besök av den ansvarige veterinä-
ren som kontrollerar journalföring och
resultat av behandlingar men också
undersöker vissa djurkategorier. Först
när ViLA PILOT slutförts och utvärde-
rats tar SVA ställning till om villkorad
läkemedelsanvändning kan införas i
mjölkbesättningar utan risk för de kon-
sekvenser Örjan Ljungvall befarar.

I mer än 30 år har SVA arbetat natio-
nellt och internationellt för att motverka
antibiotikaresistens och för att bevara
antibiotika som verksamma läkemedel.
En kärnpunkt i arbetet har varit att anti-
biotika inte får användas för att maskera
djurhälsoproblem. Det kommer också
framgent att vara SVAs inställning. Och
om det visar sig att ett förslag till vill -
korad läkemedelsanvändning i mjölk-
produktionen inte innehåller regler och
tillsyn som förhindrar att antibiotika
blir en lättillgänglig ”quick-fix” kommer
SVA inte att ställa sig bakom förslaget.

BJÖRN BENGTSSON

leg veterinär
KARIN PERSSON WALLER

leg veterinär
Enhet för djurhälsa och antibiotikafrågor

Statens veterinärmedicinska anstalt

Antibiotika får inte bli en ”quick-fix”

replik
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❘❙❚ replik

Jordbruksverket vill sätta veterinä-
rens arbete i centrum och, genom
projektet ViLA MJÖLK, skapa förut-
sättningar för en mer högkvalitativ
veterinär närvaro i besättningarna.
Det skriver Ingrid Eilertz som en
kommentar till Örjan Ljungvalls
insändare om ViLA.

För att minska behovet av läkemedel
behöver man förhindra att sjukdom
uppstår. Med allt större besättningar,
större anläggningar och flera anställda
blir förutsättningarna för det förebyg-
gande arbetet helt andra än tidigare. Vid
ett enskilt akutbesök idag kan en veteri-
när knappast få den inblick i besättningen

som krävs för att förhindra nya sjuk-
domsfall. 

En lösning kan vara att ställa krav på
regelbundet återkommande veterinärtid
i hela besättningen, för att veterinären
ska kunna se hur besättningen sköts och
hur samtliga djur har det. Veterinären
kan då arbeta långsiktigt för en bättre
djurhälsa, och vid behov skapa åtgärds -
planer. Att kombinera dessa moment
med en obligatorisk rapportering till
den myndighet som kontrollerar djur-
skydd och läkemedel på gård – länssty-
relsen – skapar ett system med många
fördelar. Men det kostar pengar. 

AKUTBESÖK ERSÄTTS MED FÖRE-
BYGGANDE ARBETE
Lantbrukarnas ekonomi är viktig för
Jordbruksverket. Vi vill ha en fortsatt
mjölkproduktion i Sverige. Vi kan,
genom att frigöra pengar från vissa akut-

besök, låta lantbrukaren lägga samma
medel på ett planerat, förebyggande
arbete och på att följa upp behandlingar.
För att åstadkomma det kan vi under
strikt reglerade former tillåta att lantbru-
karen inleder behandling. Det måste
dock ske under noggrann veterinär upp-
sikt och med preparat som inte påverkar
resistensutvecklingen i någon nämnvärd
omfattning. 

Med ViLA är målet att vi med samma
medel får en mer högkvalitativ veterinär
närvaro i besättningarna – och det är 
där det blir lönsamt. När veterinärer får
tillgång till besättningarna för ett kon-
struktivt förebyggande arbete kommer
djurhälsoläget att bli bättre. Därför är
det veterinären som är vårt främsta
vapen för att minska behovet av antibio-
tika i besättningarna. 

INGRID EILERTZ,
leg veterinär, avdelningschef, 

Jordbruksverket

Veterinärerna främsta vapnet
mot antibiotikaresistens 

replik

SVENSKA
DJURHÄLSOVÅRDEN

Ny tjänst – ny lön 
– nya anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta 
arbete eller om du skall tillträda 
din första tjänst 
kontakta förbundskansliet
för rådgivning innan du träffar
avtal om anställningen. Ring
Amelie Lothigius eller Anders
Lefrell, tel: 08-545 558 20.
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❘❙❚ replik

På annan plats i tidningen kritiserar
Örjan Ljungvall den villkorade läke-
medelsanvändning i mjölkbesätt-
ningar som nu prövas i olika delar av
landet (ViLA). Veterinärförbundets
ordförande framhåller att ett sådant
system bör utvärderas och om det
införs begränsas till lämpliga besätt-
ningar.

Av veterinärförbundets remissvar på
”Yttrande över uppdrag att utveckla
djurhälsoarbetet i mjölkproducerande
besättningar” i augusti 2009 framgår att
förbundet ser möjligheter i ett system
med delegerad läkemedelsanvändning
under vissa förutsättningar. Ett sådant
system ska ses som ett komplement till
ett långsiktigt förebyggande djurhälso -
arbete och begränsas till därför lämpliga
besättningar. Det ställer också krav på
ett fungerande delegerings- och kontroll-
 system.

I Sverige ställs idag höga krav på djur-
välfärd och skötsel inom djurhållningen
där förebyggande djurhälsoåtgärder spe-
lar en central roll. Bönderna har en hög
kompetens inom sitt område och är väl
medvetna om vikten av ett välfungerande
smittskydd för att uppnå en hög livs -
medelssäkerhet. Nya tider leder till nya
utmaningar som är kopplade till kvali-
tetssäkring, certifiering och etik.

Vilket ansvar har då veterinären i detta

sammanhang? Ur EUs djurhälso strategi
2007–2013 framgår att: ”Today’s veteri-
narians are in the unique position of
being the only doctors trained to protect
the health of both animals and people.
You are the forefront of the strategy:
Animals + Humans = One health”.

Veterinärens ansvar inom områden
som rör epidemiologi, zoonoser och
antibiotikaresistens är centralt för djur-
hälsa och i förlängningen folkhälsa.
Veterinären ställer diagnos utifrån sin
unika kompetens i enlighet med veten-
skap och beprövad erfarenhet och efter
lång tids utbildning. Här finns dock 
farhågor för att utrymmet för klinisk 
färdig hetsträning på de livsmedelsprodu-
cerande djuren vid ambulatoriska klini-
ken på SLU gradvis minskar. Det krävs
ökade satsningar för att den veterinära
kompetensen på detta område ska stå
fortsatt stark.

Det har varit ett önskemål från lant-
bruksnäringen att inom givna ramar få
behandla sina djur själva. ViLA-projektet
medger djurägarbehandling endast om
djuret uppvisar de symtom som besätt-
ningsveterinären har bestämt. Så länge
symtombilden är typisk för det aktuella
lidandet har ett sådant system möjlighet
att fungera som det är tänkt. Det finns
emellertid en risk att djurägaren feltol-
kar en diffus symtombild med felaktig
behandling som följd – är detta i så fall
veterinärens ansvar?

Förutom genomförandet av en konse-
kvensanalys bör det i det fortsatta arbetet
med ViLA-projektet övervägas en modi-
fierad form av villkorad läkemedelsan-
vändning som föregås av en veterinär
klinisk bedömning på plats.

EVAMARI LEWIN

ordförande Sveriges Veterinärförbund

Kommentar till debattartikel
om ViLA-projektet

replik

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

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan www.actavetscand.com.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Karcinommetastas i hjärna och hjärta.

I hjärnans vänstra hemisfär återfinns en nodulär, gulvit
nybildning, uppskattningsvis ca 1,5 cm i diameter. Ny bild-
ningen förefaller tämligen väl avgränsad från omgivande
hjärnparenkym (Figur 4, grön pil), och är centralt cystisk
(Figur 4, svart pil). I hjärtat, belägen basalt i väggen på
övergången mellan vänster kammare och vänster förmak,
ses en diffust avgränsad, ca 2,5 cm stor, vitfärgad process
(Figur 5, svart pil).

Mikroskopisk undersökning av nybildningen i hjärnan
visar en infiltrativt växande epitelial neoplasi, dvs ett kar-
cinom. Tumörvävnaden karakteriseras av tubulära/adeno-
matösa strukturer utlinjerade av kubiska epitelceller (Figur
6 grön pil). De epiteliala tumörcellerna växer ostrukture-
rat, har stora, ljusa kärnor med mycket tydliga nukleoler
(Figur 6, röd pil) och är pleomorfa, dvs varie rar i utseende.
Samma typ av tumörvävnad som i hjärnan konstate rades
vid mikroskopisk undersökning även i hjärtat (visas inte i
bild).

Den sammantagna bilden, med en epitelial neoplasi i
hjärnan samtidig med likartad tumörvävnad i andra organ

i kroppen, utgör en mycket stark indikation på att tumören
i hjärnan är en metastas, och inte en primär hjärntumör.
Primära hjärntumörer hos hund är sällan epiteliala till 
sin karaktär, utan oftast gliom (astrocytom, oligodendro -
gliom). Vidare är extrakraniell spridning av primära hjärn-
 tumörer att betrakta som en raritet.

Hjärnmetastaser i samband med tumörsjukdomar hos
hund är generellt sett relativt ovanligt. De tumörformer
som har störst tendens att sprida sig till hjärnan är heman-
giosarkom, lymfom, malignt melanom samt adenokarci-
nom av varierande slag, t ex maligna epiteliala juvertumö-
rer. Hemangiosarkom, lymfom och malignt melanom ger
oftast upphov till flera små dottersvulster, medan större,
solitära hjärn metastaser är vanligare i samband med ade-
nokarcinom.

Jämfört med primära hjärntumörer, som växer diffust
infiltrativt i hjärnvävnaden, är metastaser ofta mer distinkt
avgränsade, och klart avvikande från hjärnparenkymets
färg och konsistens. Hos den aktuella hunden återfanns
ingen primärtumör vid obduktionen. Misstanken var
dock att metastaserna i hjärnan och hjärtat härrörde från
ett tidigare opererat mammarkarcinom.

FIGUR 4. Hjärna, hund. I vänster hjärnhemisfär återfinns en gulvit, centralt
cystisk tumör (svart pil). Tumören är relativt välavgränsad från omgivande
hjärnparenkym (grön pil).

FIGUR 5. Hjärta, hund. Notera den diffust avgrän-
sade vitfärgade processen, basalt i hjärtväggen
(svart pil).
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Primära hjärntumörer, i praktiken van -
ligen gliom (astrocytom och oligodendro -
gliom), ses mer frekvent hos brakycefala
raser som boxer och bostonterrier. Som
orsak till centralnervösa symtom och
mentala för ändringar hos hund och katt
är dock såväl primära intrakraniella neo-
plasier som hjärnmetastaser härrörande
från tumörer i andra organ ovanliga.
Betydligt vanligare är en bakomliggande
inflammatorisk hjärnsjukdom (olika
typer av meningoencefaliter), missbild-
ningar (till exempel hydrocefalus), idio-
patisk epilepsi eller icke hjärnrelaterad
organsjukdom som påverkar centrala nerv-
systemet sekundärt. Vid rent mentala 
förändringar, utan samtidiga bortfalls-
symtom, krampanfall eller andra klara
symtom, är det inte ovanligt att man vid
obduktion inte finner några morfologiska
förändringar i hjärnan eller andra organ.

Kräver fri försäljning av
receptfria djurläkemedel

❘❙❚ Sedan den 1 november 2009 är det 
tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel 
i vanliga butiker. Dock gäller detta bara
den receptfria handeln med humanläke-
medel, beträffande djurläkemedel har
apoteken fortfarande monopol på för -
säljningen.

Johan Hultberg (M) yrkar i en aktuell
riksdagsmotion att regeringen ska möjlig-
göra försäljning av receptfria läkemedel
för djur på andra platser än apotek. Hult-
berg tänker främst på zoofackhandeln dit
han menar att djurägare vänder sig för att
få råd och hjälp, då apotekens personal
sällan har tillräcklig kunskap om djurläke-
medel. I juni tillsatte regeringen en utred-
ning med uppdrag att utreda bland annat
frågan om handeln med receptfria djur -
läkemedel. Utredningen behöver inte redo-
visas före den 1 april 2013. Det innebär
att Sveriges zoofackhandlare, och andra

butiksinnehavare med hopp att få sälja
receptfria djurläkemedel, kommer att få
vänta ytterligare ett antal år innan en
omreglering är i sikte, påpekar motionä-
ren. Han vill därför påskynda processen
för att snarast få fram förslag till riks -
dagen på lagstiftning som möjliggör 
försäljning av receptfria läkemedel för 
djur på andra platser än apotek. ■

Styrelsen vill förlänga SLU-
rektors förordnande

❘❙❚ SLUs rektor Lisa Sennerby Forsse bör 
få förlängt förordnande. Det blev det
enhälliga beslutet i styrelsen för Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) efter ett sam-
manträde den 2 november. Lisa Sennerby
Forsse har varit universitetets rektor i sex
år. Hennes nuvarande förordnande löper
ut den 30 juni 2012, men nu begär alltså
styrelsen hos regeringen att hon ska få
sitta kvar ytterligare tre år på posten.

En rekryteringsgrupp har berett frågan
på styrelsens uppdrag. Genom att sondera
stämningarna inom och utanför organisa-
tionen har man funnit att förtroendet för

nuvarande rektor är stort, och att förord-
nandet därför bör förlängas.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
3 november.  ■

FIGUR 6. Nybildning, hjärna. Tumörvävnaden består av tubulära/adenoma-
tösa strukturer utlinjerade av kubiska epitelceller (grön pil). Tumörcellerna 
är pleomorfa, och har stora kärnor med tydliga nukleoler (röd pil). HE-färg-
ning, cirka 400 gångers förstoring.

❘ ❙ ❚   noterat

Bli regelbunden givare  
på cancerfonden.se eller 
ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. 
Vill du vara med?
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Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på
ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver
en samtals partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar

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

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

till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata
problem och kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan till
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 11, 0730 –60 10 08 – imsestina@hotmail.com
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@telia.com

Ny metod kan minska 
antibiotikabruk vid svin-
seminering

❘❙❚ Antibiotika används regelmässigt i 
de spädningsvätskor för sperma som
används för artificiell insemination av svin,
för att förhindra tillväxt av förorenande
bakterier och därmed öka hållbarheten.
Forskare vid SLU har nu utvecklat en 
alternativ metod som kraftigt reducerar
mängden bakterier i sperman och som
kan göra användandet av antibiotika 
onödigt.

– Vi har utvecklat en metod för att ta
bort förorenande bakterier från svinsperma
med hjälp av centrifugering genom en
specifik kolloid som vi utvecklat för svin-
sperma, Androcoll-P, säger Jane Morrell,
en av forskarna bakom studien.

I en nyligen publicerad studie visar 
SLU-forskarna att om spädd sperma utan
antibiotikatillsats sparas i 24 timmar vid
16–18°C, vilket är den normala lagrings-
temperaturen, ökar bakterieantalet. Om
däremot sperman först centrifugeras
genom kolloiden försvinner bakterierna

helt i hälften av proverna och reduceras
betydligt i den andra hälften. Jämförelse
mellan bakteriefloran före och efter 
centrifugering i prover med kvarvarande
bakterier tyder på att centrifugering
genom kolloiden inte bara tar bort för  -
orenande bakterier utan också förhindrar
att eventuellt kvarvarande bakterier ökar 
i antal.

– Vi tror att centrifugering genom vår
kolloid har potential att bidra till minsk-
ningen av antibiotikaanvändningen inom
svinsemin och därmed minska risken för
utvecklingen av antibiotikaresistens. Nu
återstår att anpassa metoden för praktisk
tillämpning, säger Jane Morrell.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
8 november. ■

Djursjukhus köps upp av
investmentbolag

❘❙❚ Investmentbolaget Fidelio Capital för-
värvar en aktiemajoritet i Stockholms
Regiondjursjukhus AB, Västra Djursjuk -
huset i Göteborg AB samt Falu Djursjuk-
hus AB. Sammangåendet skapar en stor
aktör inom svensk djursjukvård och kom-
mer att omfatta cirka 300 veterinärer och

djursjukvårdare. Gruppen erbjuder djur-
sjukvård på fyra djursjukhus och två 
kliniker och kommer att ta emot cirka 
100 000 patienter per år. 

En samordnad verksamhet möjliggör
förbättringsåtgärder såsom kompetens -
överföring mellan kliniker, centraliserade
och effektiviserade vårdprocesser och
ökade möjligheter till investeringar i 
avancerad sjukvårdsutrustning, skriver
Fidelio Capital i ett pressmeddelande den
3 november. Stort fokus kommer enligt de
nya ägarna att riktas mot att kontinuerligt
erbjuda möjligheter till utbildning och
ökad specialisering för såväl veterinärer
som djursjukvårdare.

De tidigare ägarna kommer att kvarstå
som betydande minoritetsägare i den nya
gruppen. Fidelio Capital säger sig vilja
bidra till den framtida utvecklingen av
svensk djursjukvård i samarbete med djur-
sjukhusens medarbetare. ■

❘ ❙❚   noterat

När du skriver till veterinärtid-
ningen – tänk på att illustrationer
(= foton, teckningar, grafer, rönt-
genbilder etc) underlättar läsandet.
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Byte av redovisningsansvarig
på förbundskansliet

Birgitta Larsson, som varit ansvarig för
redovisningen av veterinärförbundets
ekonomi, går i pension den 1 december
och ersätts av Linda Wikström. Birgitta

började på förbundet 1999 och har suc-
cessivt fått allt mer ansvar för ekono-
misk redovisning och bokföring. Många
av SVFs förtroendevalda har haft kon-
takt med henne i samband med reseräk-
ningar och andra ersättningar för utlägg.

Under november har Birgitta lämnat
över arbetet till Linda Wikström. Linda
kommer närmast från Matrisen AB där

hon jobbat som redovisningskonsult
under fyra år. I sitt nya arbete på veteri-
närförbundet har Linda Wikström titeln
ekonom och redovisningsansvarig. Hon
ser fram emot att jobba för veterinärför-
bundet och den svenska veterinärkåren,
som hon ser som en spännande och viktig
yrkesgrupp. 

– Jag är stor djurvän med intresse för
ridning och hoppas kunna lära mig mer
om det veterinära området vid sidan av
mitt arbete med förbundets ekonomi,
säger hon.

Basbelopp 2012

Regeringen har fastställt prisbasbelop-
pet och inkomstbasbeloppet för 2012.

Prisbasbelopp (pbb): 44 000 kr (+ 1200 kr
jmf med 2011). Pbb följer konsument -
prisindex förändring (KPI), det vill säga
det följer prisutvecklingen i samhället och
används bland annat för att fastställa
gränsen för högsta sjukpenning grun -
dande inkomst, beräkning av tilläggs-
pension (ATP + folkpensions tillägg),
den gamla folkpensionen och den nya
garantipensionen.

Inkomstbasbelopp (ibb): 54 600 kr (+2500
kr jmf med 2011), Ibb som följer den
allmänna inkomstutvecklingen används
bland annat för att räkna fram den
högsta in komsten enligt det lagstadgade
systemet som ger pensionsrätt.

kanslinytt

Linda Wikström (till vänster) tar över som ekonomiskt redovisningsansvarig på SVFs kansli
efter Birgitta Larsson (till höger).

Som den uppmärksamme läsaren kanske har noterat
publicerar veterinärtidningen från och med förra num-
ret (SVT 14/11) en krönika i slutet av bladet. Tanken är
att dessa texter ska ge tongivande och inflytelserika per-
soner i den veterinära intressesfären en möjlighet att
utveckla sina tankar om veterinärer och veterinär verk-
samhet. Redaktionen hoppas att SVTs krönikespalt ska
bli en plattform där inbjudna skribenter lyfter aktuella
frågor och speglar opinionen utifrån de veterinära av -
nämarnas perspektiv.

Vi har fått en flygande start med Kennelklubbens
VD i förra numret av tidningen och LRFs ordförande i
detta nummer. Båda är tunga namn som har delat med
sig av kloka tankar, och utan att avslöja något i förväg
kommer den trenden att fortsätta i följande tidningar.
Så håll utkik efter SVTs krönikor framöver, där hittar
man signalerna om vad omvärlden vill med framtidens
veterinärväsende. 

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF

❘❙❚ krönikor i SVT
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❘❙❚ krönika

UNDER DE SENASTE TIO ÅREN har de ekonomiska villkoren
för svensk animalieproduktion förändrats påtagligt. Som en
konsekvens av detta ökar vårt behov av specialiserade veteri-
närer. För att bli framgångsrik som ung bonde i dag krävs en
hög grad av professionalitet. Den hjälp vi djurbönder behö-
ver av veterinären i framtiden ställer nya krav på spetskom-
petens och ett konsultativt arbetssätt med fokus på hälsovård
på besättningsnivå. Vi vill bidra till att dagens unga veterinä-
rer söker sig till lantbrukets djur. Här finns möjlighet till ett
givande arbete och kompetensutveckling.

Sveriges lantbrukare har länge haft ett gott samarbete med
veterinärkåren och svenska myndigheter. Tillsammans har vi
sett till att djuren på svenska gårdar är bland de friskaste i
världen. Vår unikt låga antibiotikaförbrukning inom lant-
bruket är ett resultat av det systematiskt förebyggande djur-
hälsoarbetet där kontrollprogrammen utgör en grund. Vi har
också gemensamt arbetat med att kalibrera djurskyddstill -
synen. Men det går inte att slå sig till ro – vi behöver ständigt
utveckla oss. Biosäkerheten på gårdsnivå och djurskyddet i
den större besättningen är några områden som är viktiga att
bevaka och genom lagarbete kan vi skapa förutsättningar för
en god produktion. I dag är delar av den svenska djurhåll-
ningen utsatt för ett starkt ekonomiskt tryck. En växande
andel av den mat vi äter produceras utanför våra gränser, trots
en ökande konsumtion minskar den svenska produktionen
inom flera områden.

Jag hoppas och tror att det ska löna sig att ha kvar högt
ställda krav på smittskydd och djurskydd. För detta behöver
vi regelverk som ger svenska producenter möjligheten att
kunna konkurrera med våra europeiska kolleger. Detta inne-
bär inte att vi vill försämra smittskyddet och sänka djur-
skydds nivån. 

Vi behöver hitta system att ersätta värden som inte går att
ta betalt för på marknaden. Samhället sparar mycket pengar
(uppskattningsvis 100 miljoner per år) på att vi har så lite 
salmonella i svenska livsmedel. Samtidigt vill man lägga över
en allt större kostnad på enskilda lantbrukare. Hittills har
samhället och näringen i den ”svenska modellen” hittat bra
avvägningar där vi tillsammans värnat om kollektiva värden. 

Jag ser ljust på framtiden. Veterinärerna är en av våra
främsta samarbetspartner och vi räknar med att ni med er
kunskap och ert engagemang ska stå upp för den svenska 
animalieproduktionen.

HELENA JONSSON

ordförande, LRF

Veterinärer behövs i det svenska
lantbruket
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 48

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

3–4/12 -11. KURS SAMBAND MELLAN KOST

OCH MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR HUND

& KATT (DEL 3, Knivsta. Arr: Sallander
Consulting. (SVT 12/11) 

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

v 49

5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL

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

8–9/12 -11 + 19–20/1 -12. KURS ANESTE -
SIOLOGI STEG 3 DEL 1 OCH 2, Göteborg.

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

v 3, 2012

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)

v 6

NY 8–10/2 -12. KURS I TANDEXTRAKTION

PÅ HUND OCH KATT arrangeras i Halmstad
av Accesia. Info: www.accesia.se 

NY 10–11/2 -12. KURS I DIAGNOSTIK OCH

BEHANDLING AV VANLIGA ARYTMIER HOS

HUND OCH KATT arrangeras i Täby av 
SweVet Piab AB. 
Info: www.swevet.se

v 7

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

v 8

NY 23–24/2 -12. KURS I TOLKNING AV

RÖNTGENBILDER arrangeras i Halmstad 
av Accesia. Info: www.accesia.se

NY 25/2 -12. INTERNATIONAL EQUINE DISTAL

LIMB ULTRASOUND COURSE arrangeras på 
Regionhästsjukhuset Strömsholm av
VetPD (Veterinary Professional Deve-
lopment). Info: www.vetpd.com 

Brunmåla Hästpraktik  
utökar sin verksamhet!  
 
Brunmåla Hästpraktik startades 2005 och är ett 
familjeägt bolag. I och med vårt samarbete med Dr 
Med. Vet Björn Nolting och Vet. Axel Wallman kan 
vi erbjuda gedigen hästvård med den modernaste 
tekniken. Praktiken är etablerad i Täby strax norr 
om Stockholm. Vi utvecklar vår verksamhet och 
söker nu mer personal. 
  
Vi söker:  
Veterinär  
Djursjukvårdare  
 
Skicka din ansökan, personligt brev och CV, till 
jobb@brunmala.se. Rekryteringsprocessen sker 
löpande.  
 
 

www.brunmala.se 
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➤

v 11

NY 13–14/3 -12. SVENSKA DJURHÄLSO-
VÅRDENS VÅRKONFERENS 2012 arrangeras 
i Göteborg. Info: www.svdhv.se

NY 15–17/3 -12. KURS I KANIN- OCH SMÅ -
DJURSTANDVÅRD arrangeras i Halmstad 
av Accesia. Info: www.accesia.se 

v 17

NY 24–27/4 -12. MOCK EXAM GÄLLANDE

DIPLOMATE DENTRISTY arrangeras i
Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se 

v 22

NY 28–29/5 -12. KURS I HANTERING AV

ORALA TRAUMAN arrangeras i Halmstad 
av Accesia. Info: www.accesia.se 

NY 30/5–1/6 -12. KURS PERFECTING

EXTRAKTION arrangeras i Halmstad av 
Accesia. Info: www.accesia.se 

v 36

NY 6–8/9 -12. KURS PIEZO SURGERY

arrangeras i Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se 

v 41

NY 8–10/10 -12. KURS PERFECTING FELINE

DENTISTRY arrangeras i Halmstad av 
Accesia. Info: www.accesia.se 

NY 11–12/10-12. KURS DEN ÄLDRE

TANDPATIENTEN arrangeras i Halmstad 
av Accesia. Info: www.accesia.se 

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 48

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

v 2, 2012

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

v 4

NY 27/1 -12. INTERNATIONAL EQUINE DISTAL

LIMB ULTRASOUND COURSE arrangeras på 
Bjerke dyrehospital i Oslo, Norge, 
av VetPD (Veterinary Professional 
Development). Info: www.vetpd.com

v 5

NY 3–5/2 -12. ADVANCED EQUINE MAGNETIC

RESONANCE DAYS 2012 arrangeras i Bonn,
Tyskland av Agpferd. 
Info: arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 8

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

Veterinärvikarie sökes till Kristianstad/Åhus

Kristianstad/Åhus veterinärmottagning söker vikarie för ett halvår fr o m
januari 2012. Tjänsten omfattning är 75–100 %.

Sök tjänsten via vår hemsida www.veterinarerna.nu. 

För mer informaton se vår hemsida eller kontakta klinikchef Magnus 
Holmquist på telefon 044-24 77 97.

Tjänsten tillsatt

Ledig tjänst och ledigt vikariat 
vid Djursjukhuset i Jönköping

Djursjukhuset i Jönköping är en stabil arbetsplats med höga ambitioner och högt
i tak. Kompetens och omsorg är våra honnörsord och vi lägger stor vikt vid social
kompetens, engagemang och flexibilitet. Hos oss arbetar 16 veterinärer varav åtta
med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Av dessa är två även
steg 2-specialister. Djursjukhuset bedriver jourverksamhet och har tre filialkliniker 
i regionen. Tillsammans tar vi emot cirka 20 000 patienter per år. Är du nyfiken på 
att ingå i vårat gäng?

• Kirurg/ortoped
Djursjukhuset i Jönköping söker Dig som är eller snart är specialist i hundens 
och kattens sjukdomar och som nu är fokuserad på kirurgi och ortopedi. Om Du
är intresserad av steg 2-utbildning i kirurgi finns även denna möjlighet hos oss.
Tjänsten är på 100% och innefattar viss jourtjänstgöring. Tillträdesdatum är den
1 februari 2012 eller tidigare.

• Smådjursveterinär, graviditetsvikariat
Vi söker Dig som redan arbetat några år inom smådjurssjukvården och är på väg mot
din specialistexamen. Hos oss kan du fortsätta din specialist utbildning. Vika ria tet
är på 100% och innefattar jourtjänstgöring, även arbete på någon av våra filialer
kan förekomma. Tillträdesdatum är den 1 januari 2012 till och med augusti 2013.

Skicka din ansökan senast den 10 december till chefveterinär Nanna Åkerlund
Denneberg, Djur sjuk huset i Jönköping, Oskarshallsgatan 6, 553 03 Jönköping eller
via e-post till nanna.denneberg@djursjukhuset-jonkoping.se.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
JK LARSSON 0171-15 31 91 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PER MICHANEK 070-211 51 60
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
ELÖD SZANTO 0501-101 68

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 070-397 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
TORKEL EKMAN

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

➤ v 13

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

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

v 15

12–15/4 -12. WSAVA/FECAVA/BSAVA

CONGRESS 2012, Birmingham, UK. 
(SVT 10/11) 

v 17

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

v 24

NY 14–15/6 -12. COURSE ON MARE

GYNAECOLOGY AND ARTIFICIAL INSEMINATION

arrangeras i Bremen och Bakum-
Luesche, Tyskland av Agpferd. 
Info: arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

NY 16–17/6 -12. COURSE ON MANAGING

THE LATE PREGNANT MARE arrangeras i
Bremen och Bakum-Luesche, 
Tyskland av Agpferd. 
Info: arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

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)

Länsveterinär
Länsveterinären ska verka för länsstyrelsen med sin 
kompetens för sunda livsmedel, gott djurskydd, god 
djurhälsa och smittfrihet i livsmedelskedjan.

Vill Du veta mer? Mer information och ansökningsformulär finns 
på www.lansstyrelsen.se/kalmar/ledigajobb

210 medarbetare – experter,  specialister  
och generalister –  samverkar för länets  
utveckling och svarar för myn dig het s utövning. 
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❘❙❚ kåseri

”Doctor Pehrson I presume?”

DETTA HÄNDE SIG för 49 år sedan. Jag
hade just börjat min anställning i Skara
under den legendariska professorn Willy
Hallgrens chefskap. 

Frekvensen av hypomagnesemiska
kramper var på den tiden hög hos länets
mjölkkor. Det var därför naturligt att
min första arbetsuppgift blev att försöka
utreda orsaken till detta.

Hallgren ville i början gärna följa
med ut på gårdarna, officiellt för att
hjälpa till med provsamlandet, men i väl
så hög grad för att tillfredsställa och 
demonstrera ett av sina många kulturella
intressen – de skaraborgska kyrkorglarnas
ljudkompetens! 

Det var vintertid och kyrkorna var i allmän-
het låsta, men Hallgren hade en fenomenal förmåga
att veta var nycklarna var gömda. Han bröt oss alltså lätt in
i kyrkorna, satte i gång elreglagen och provspelade. Det hände
att elmanickerna inte fungerade och då fick den av kokramper
fascinerade, men av orgelmusik helt ointresserade unge kolle-
gan, finna sig i att trampa igång blåsbälgarna. Blodprovstag-
ningen fick vänta tills orgelns kvalitet var bedömd.

I HOLLAND FANNS då världens främste specialist på kokram-
per, professorn L Seekles. Jag sändes till honom i Utrecht för
någon veckas studier. När jag åkte hemifrån bad mig Hallgren
försöka uppfylla en av sina drömmar, nämligen att till sig få
hembringad någon form av ljudupptagning från orgeln i Sint
Bavo Kerk i Haarlem – tydligen ett av världens instrumentala
underverk.

Jag framförde Hallgrens önskan till Seekles, som dagen efter
åkte utomlands och var borta under resten av min Hollands-
vistelse. Han lämnade dock ett brev på mitt bord. I detta med-
delades att en av världens främste orgelspecialister, en professor
från USA, var på studiebesök  på olika platser i Europa med
sina organistelever. De skulle anlända till Sint Bavo om två
dagar och jag var välkommen dit.

Nu hade kommunikationerna mellan Seekles och den ame-
rikanska professorn inte skett personligen utan bara via deras
sekreterare, vilket gav upphov till ett litet missförstånd. När

jag sålunda klev in i den mäktiga kyrkan var det amerikanska
gänget redan på plats. Professorn avbröt omedelbart sin un-
dervisning, gick med utsträckta armar mot mig, slöt mig i sin
breda famn, nästan kysste mig och uttryckte sin enorma glädje
över att få träffa Sveriges främste orgelspecialist. När jag med
milt våld brottat mig loss ur kärleksgreppet och stammande
förklarade att professorn förmodligen visste mer om hypo-
magnesemier hos mjölkkor än jag visste om kyrkorglar – ja,
då kunde man tala om ett verkligt Västgötaklimax.

MEN HISTORIEN fick en lycklig upplösning – åtminstone för
Hallgrens och min del. Jag gick direkt från professorns kall-
nade famn till en grammofonaffär och köpte en nyinspelad
skiva från en orgelkonsert i Sint Bavo Kerk. Vid hemkomsten
till Skara var det dags för nästa omfamning – nu var det den
till tårar rörde Willy Hallgren som stod för den. Jag tyckte att
det famntaget kändes betydligt mer berättigat än det i Hol-
land. Och det bästa av allt, Willy Hallgren lät i sin tacksamhet
mig sköta den fortsatta provtagningen på de hypomagnese-
miska korna på egen hand. De västgötska kyrkorglarnas klang
hade tydligen förbleknat i jämförelse med vad han nu dagligen
kunde lyssna till!

BO PEHRSON
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PERSONNOTISER

Avliden
F distriktsveterinär TORLEIF LIND har av -
lidit den 24 september 2011. Han föddes
1947 och avlade veterinärexamen 1982.
Han anställdes som distriktsveterinär i
Örebro 1989.

Länsstyrelsen Östergötland söker 

Länsveterinärer
till Länsveterinärenheten

Sista ansökningsdag 20 december

Länsstyrelsen Östergötland är regeringens länskontor, med uppdrag att aktivt bygga ett 
hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer östgötar. Det gör vi ge-
nom arbete  med planering, utveckling och uppföljning inom många sektorer.  En av våra  
viktigaste uppgifter är att vara länken mellan de som bor i  länet och de som styr vårt land.

Mer om tjänsten på vår webbplats:

lansstyrelsen.se/ostergotland

Sugen på nytt jobb?

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

Hushållningssällskapet i Västernorrland söker 

Veterinär
med ambition att arbeta med helhetsrådgivning till
mjölkföretagare

Vi söker dig som brinner för lantbrukets djur – i första
hand kor. Du erbjuds möjlighet att vara med och forma
framtidens rådgivning och tjänster till våra duktiga kunder.

För mer information, se
www.hushallningssallskapet.se/y
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