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VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

Veterinärförbundet
behöver din hjälp

ETERINÄRFÖRBUNDET STÅR INFÖR ett strategiskt mycket vik-
tigt vägval där vi måste välja mellan att antingen prioritera veterinära

arbetstillfällen eller värna status och ingångslön.
Det finns inget givet svar på den frågan. Båda alternativen har sina för- och

nackdelar och därför behöver vi din hjälp.
Bakgrunden är att den veterinära arbetsmarknaden är på väg att bli tudelad.

Den stora ökningen av antalet personer som hämtar ut svensk veterinärlegi-
timation gör att det har blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden.
Detta riskerar att leda till många arbetslösa nylegitimerade veterinärer.

Samtidigt är det på sina håll stor brist på erfarna och specialiserade veteri-
närer. Särskilt ortopeder ser ut att ha lysande framtidsutsikter. Det kommer
också att finnas ett stort behov av duktiga chefer som tar över i den genera-
tionsväxling som nu pågår. Den veterinär som väljer att ”specialisera” sig på
att bli en bra chef kommer därmed att ha goda framtidsutsikter och en god
löneutveckling.

På samma gång kommer debaclet kring legitimeringen av djursjukskötare
att skapa en stor brist på personal som kan söva, övervaka narkos och arbeta
med sövda djur. Det kan även bli brist på personal som kan ge injektioner,
koppla dropp och ta blodprover. Detta är arbetsuppgifter som vi veterinärer
(på många ställen) lämnat över till annan djursjukvårdspersonal när tiderna
varit goda. Frågan är vad vi ska göra nu när tiderna börjat hårdna? Ska vi ta
tillbaka våra gamla territorier eller ska vi låta dem förbli hos djursjukskötarna?
Vill vi veterinärer ta blodprov, ge injektioner och utföra enklare åtgärder på
sederade djur igen, för att våra nylegitimerade kolleger ska få en bättre arbets -
marknad? Ska veterinär eller djursjukskötare kastrera, vaccinera, tömma bölder
och sy igen sår?

Vägvalet vi har att göra är om vi ska uppmuntra arbetsgivarna att anställa
veterinärer utan erfarenhet för att utföra dessa tidigare veterinära uppgifter,
eller om vi ska motverka det. Om vi uppmuntrar det kommer det att skapa
betydligt fler arbetstillfällen, men kanske vi förlorar lite status och skapar ett
tryck nedåt på ingångslönerna. Detta tryck finns där ändå, genom överutbudet
av nylegitimerade, det handlar snarare om att sanktionera det genom att
acceptera lägre ingångslöner. 

Ett exempel är att vi skulle kunna ha utbildningstjänster inom kirurgi/
ortopedi där aspiranterna får börja med att söva, övervaka narkos m m de
första åren av utbildningstiden. Då får man visserligen en lägre ingångslön,
men kommer sedan in i specialiteten som är den mest välbetalda. Det finns
massor av andra tänkbara varianter och möjligheter.

SVFs medlemmar har nu ett gyllene tillfälle att påverka ut-
vecklingen eftersom varken arbetsgivarna eller förbundet har 
en klar linje i denna fråga. Så hör av dig till din AVF/FVF-
representant eller till någon i förbundsstyrelsen och säg vad 
du tycker. Kontaktuppgifter finns på SVFs hemsida.

OLOF SKARMAN

ledamot i förbundsstyrelsen

V
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Ett glatt gäng ”djurskyddsarbetare”
i Västra Götaland. Från vänster
Karin Lundborg, Jenny Matsson,
Jenny Möller och Robert ter Horst.
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❘❙❚ reportage

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Trenden har vänt i Västra Götaland

Nu kan man äntligen
göra djurskyddsnytta

I mars 2010, ungefär ett år efter det
att länsstyrelserna tagit över ansvaret
för djurskyddet från kommunerna,
kämpade landets länsveterinärer på
många håll i stark motvind. I ett av 
de ”tyngsta” länen, Västra Götaland,
hettade det till ordentligt i debatten
när länets ledning i ett öppet brev
vände sig till Jordbruksdepartementet
och bland annat redogjorde för den
ekonomiska situationen. Larmen om
vanvårdade djur hade duggat tätt och
länsveterinärer och djurskyddskontrol-
lanter gick bildligt talat på knäna.

IDAG ÄR SITUATIONEN helt annorlunda. När
veterinärtidningen besöker länsstyrelsen i Skara,
en av sommarens soliga dagar, går samtalet
mest i dur. 

– Vi har kommit en bra bit på väg, från ”var
är tumstocken” till ”vad ska vi göra 2014” säger
Robert ter Horst, chef för veterinär- och djur-
skyddsenheten i Västra Götaland. 

Karin Lundborg, länsveterinär, och Jenny
Möller, gruppchef, berättar om hur arbetet för-
ändrats de senaste åren. 

– Personalfrågan var en hård nöt att knäcka
när vi tog över ansvaret för djurskyddet 2009. I
länet finns det 49 kommuner som då hade 84
personer som arbetade med kontroller, många
med både djurskydd och miljö. Totalt handlade
det om 32 årsarbetskrafter, berättar Karin.

– De som jobbade mer än halvtid med djur-

skydd fick erbjudande att börja på länsstyrel-
sen. Vi skulle ha 22 djurskyddskontrollanter
och fick 19 från kommunerna. Alla är inte sta-
tionerade här i Skara, vi har kontor i Göteborg,
Uddevalla och Borås också. 

– Många av dem som flyttade från sina tidi-
gare arbetsplatser till en helt ny arbetsmiljö var
vana att ta allt ansvar själva och hade sina egna
sätt att jobba på. Det var många olika ”kultu-
rer” som skulle fogas samman i den nya organi-
sationen, men också en styrka att kunna samla
olika kompetenser under samma tak, säger
Jenny som arbetat mycket med att utforma
ramar och riktlinjer för hur djurskyddsarbetet
ska utföras.

ATT FÅ EN SAMSYN och ett mer enhetligt sätt
att jobba på var, och är, en stor utmaning. En
del kontrollanter har fått sänka sin ambitions -
nivå jämfört med tidigare, vilket givetvis varit
frustrerande för dem, medan andra fått jobba
för att nå upp till de krav som nu gäller. 

– Vi har nått fram till en samsyn i kommu-
nerna, nu är det hela landet som gäller, kom-
menterar Jenny.

VÄSTRA GÖTALAND är ett stort län med många
djur. Fem länsveterinärer, inklusive Robert som
är chef, arbetar här. Karin understryker att det
är skönt att inte vara ensam länsveterinär. Att
komplettera varandra kunskapsmässigt är en
stor fördel.

Vi har nått fram till en
samsyn i kommunerna
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Varje länsstyrelse i landet bestämmer själv
över hur de vill organisera sitt arbete. Det är
inte alla län som har en egen veterinär- och
djurskyddsenhet till exempel. I Västra Götaland
består denna enhet av 35 personer, varav sju i
länsveterinärgruppen. 

– Vi samarbetar mycket med landsbygds -
enheten. Under vintern när det är ”stallsäsong”
lånar vi kontrollanter av dem och tvärtom på
sommaren, då vi hjälper dem med arealarbetet.
De flesta som jobbar här är biologer, lantmäs-
tare eller agronomer och tillsammans med den
internutbildning vi haft klarar alla av att jobba
för bägge enheterna, säger Jenny. 

VAD ÄR DET som gör att man i Västra Götaland
nått så långt att alla känner sig trygga i arbetet
numera? Hur har man nått fram till det som
Robert i rubriken till reportaget 2010 kallar
djurskyddsnytta?

Jenny beskriver det som hon tror är en stor
del av framgången.

– Det handlar mycket om att vi jobbar i pro-
jektform. Jag är stolt över det vi lyckats åstad-
komma genom det sättet att arbeta. Utöver de
”vanliga” uppgifterna har vi satsat på vissa spe-

cifika områden. På det sättet har vi kunnat göra
målstyrda saker med de resurser vi har.

– Innan vi startar ett projekt pratar vi ihop
oss kring de punkter som vi ska inrikta oss på,
till exempel stängsel, journalföring eller något
annat. När vi bestämt inriktning går vi ut brett
med information om ”att i år kommer vi att
ägna särskild uppmärksamhet åt stängsel och
journalföring” vilket gör att många utöver dem
som får en kontroll spontant åtgärdar even -
tuella brister. 

JENNY BESKRIVER ett par projekt som genom-
förts med lyckat resultat. Det är till exempel
riktade kontroller av beten, små nötbesättningar
(under 40 djur) och små fårbesättningar. I 
planeringen ligger också en översyn av ladu-
gårdskatterna och ett hästinventeringsprojekt. 

– Vi vet inte alls vad vi hittar där. Det är helt
enkelt inte känt vem eller vilka som har hästar
och under vilka former. Kommer vi att finna
fler brister hos de okända än hos dem vi känner
till? Det ska bli intressant att se. 

– I slutet av året och under 2013 kommer vi
också att ägna en hel del tid åt kalvar och kalv-
ningsboxar med anledning av den nya lagstift-
ningen, berättar Jenny. 

KARIN SAMMANFATTAR det nya sättet att jobba
på.

– Vårt mål är att förbättringar uppnås
genom information. Vi har lyckats vända tren-
den från att själva vara jagade av anmälningar
till att planera besök.

OAVSETT HUR MYCKET arbete och engagemang
som läggs ner på information och kontroller
kommer det alltid att komma in anmälningar
om djur som far illa. Vanligtvis är anmälaren
anonym, men ibland händer det att ett slakteri
eller djurhälsopersonal agerar. I Västra Götaland
tar man årligen emot ca 2 000 anmälningar. 

Hur hanterar ni dessa?
– Alla anmälningar renderar inte i besök.

Det finns ”typärenden” där vi i första skedet
kontaktar djurägaren per brev. Ungefär hälften
av anmälningarna kräver ett besök av en djur-
skyddskontrollant. I de fall där det behövs vete-
rinärmedicinsk expertis anlitar vi en extern
veterinär eftersom det visat sig fungera bra från
rättssäkerhetssynpunkt, förklarar Karin. 

– Efter omorganisationen har vi provat oss
fram till det här sättet att hantera ärenden på,
berättar hon. 

– När det gäller djurförbudsärenden är det
inte bara vi från länsstyrelsen som är inblan -

LÄTT ATT REKRYTERA 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har en
gyllene sits när det gäller att rekrytera
inspektörer till djurskyddsarbete i Skara.
De första som genomgått SLUs utbildning
i Skara för djurskyddskontrollanter var
klara 2008. Flera av de blivande kontrol-
lanterna har till exempel gjort sina exa-
mensarbeten där. Att rekrytera från SLU
är också ett sätt att få personal med
samma kunskapsbas. En av dem som
rekryterats på det viset är Jenny Matsson. 

– Jag hade ”en fot inne” sedan jag
under utbildningstiden arbetade extra
här, bland annat med djurskyddstelefo-
nen. Jag trivs bra och det är lärorikt att
inte alltid arbeta ensam, säger Jenny. 

Att kunna ta folk är en stor del av jobbet. Det gäller inte bara vid kon -
troller utan också vid alla de telefonsamtal som kommer till länsstyrelsens
djurskyddstelefon, det journummer som bland annat allmänheten kan ringa 
till vid misstanke om vanvård eller dylikt. Då gäller det att kunna bedöma
hur akut läget är. Det är vanligt att den som jobbar med svåra ärenden blir
känslomässigt dränerad. Då är den sociala gemenskapen på jobbet viktig
och att det finns resurser för avlastningssamtal. 

– Djurskyddskontrollanterna måste också få tid till att göra positiva saker,
se bra exempel på djurhållning och delta på evenemang typ Gothenburg
Horse Show för att informera om vår verksamhet, kommenterar Robert.
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dade. Att få djurförbud är inte ett straff, det är
ett ”tillsvidarebeslut” som följs upp efter hand.
I de allra flesta fall ingår även socialtjänst eller
personer från lantbruksnäringen i vårt kontakt-
nät då, men det är enbart vi som fattar beslutet. 

Vet ni något om hur djurägarna i länet ser på
ert arbete?

– Vid varje kontroll som inte gäller smådjur
delar vi ut en enkät med lite frågor om hur de
upplevde besöket. En fråga gäller bemötandet
där vi kan se att djurägarna är nöjda. Det är
roligt att höra, för våra kontrollanter är kompe-
tenta och gör ett bra jobb på fältet. 

– Vår kvalitetssäkring i arbetet handlar om
att alltid fatta beslut utifrån de handlingar som
finns, att arbeta efter lagstiftningen och inte
efter egna värderingar, samt att alltid fatta två-
mansbeslut. Då behöver ingen känna sig utsatt
i jobbet, kommenterar Karin och tillägger att

hon också märkt att djurägarna generellt inte
känner sig så stressade inför kontrollerna längre.

Robert som inte deltagit under hela inter-
vjun ansluter igen och får chans att kommen -
tera den sista frågan. 

Det låter som om ni kommit en bra bit på
väg. Vad är nästa steg? 

– Vi har fyra kontor och nu ska vi börja revi-
dera varandra. Det gäller inte bara kvantitativa
resultat utan också kvalitativa. Vi har ökat antal
kontroller, men vad som görs administrativt
syns inte lika lätt. En djurskyddskontroll kan ta
allt ifrån en timme till flera dagar, sedan ska allt
dokumenteras. För rättssäkerheten är det viktigt
att man arbetar utifrån samma principer över
hela landet. Kanske ska vi i framtiden revidera
varandra länsvis? Det är en idé.

– Fram till 2017 ska vi komma på de riktigt
bra sätten att jobba på, avslutar Robert.  ■

Att jobba i projektform med målinriktade insatser inom speciella områden har visat sig vara lyckat. Ett betesprojekt är avverkat, nu väntar
exempelvis en hästinventering, en översyn av ladugårdskatter och kontroller av kalvboxar. 
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❘❙❚ vetenskap

Fågelkryptosporidien Cryptospo -
ridium meleagridis är den tredje
vanligaste orsaken till human kryp-
tosporidios. Sommaren 2011 insjuk-
nade tre anställda på en gård med
diarré. En sökte läkarvård och kryp-
tosporidier påvisades. Smittspårning
inleddes, varvid kryptosporidier hit-
tades hos gårdens djur. Analyser för
artbestämning gjordes och identiska
DNA-sekvenser av C meleagridis
påvisades hos patienten, gårdens
höns och slaktkycklingar. Därmed
kunde fjäderfä påvisas som sannolik
smittkälla. Detta är första gången
inhemsk C meleagridis-smitta påvi-
sas och första gången över huvud
taget som den zoonotiska smittkäl-
lan har kunnat styrkas.

INLEDNING
Kryptosporidier är encelliga parasiter
som kan orsaka diarré hos såväl djur 
som människor. Infektionsdosen är låg,
1–100 oocystor, och utsöndringen kan
uppgå till miljarder oocystor per gram
träck. Hos djur är det främst mycket
unga individer som drabbas av sjukdom.
Hos människa ses sjukdom i alla ålders-
grupper. Inkubationstiden är i de flesta
fall två till sex (<12) dagar och vanliga
symtom är vattentunn diarré, magsmär-
tor, feber, illamående och kräkningar
(8). Infektionen är självläkande och
sjukdomsyttringarna brukar försvinna

inom två veckor. I enstaka fall kan sym-
tom som intermittent diarré samt led-
och muskelvärk kvarstå under flera
månader. Patienter med nedsatt immun-
försvar har svårare att göra sig av med
infektionen och kan drabbas av kronisk
kryptosporidios. Två arter dominerar
och står för ca 80–99 procent av infek-
tionerna: den humanspecifika Crypto -
sporidium hominis och den zoonotiska C
parvum. Fördelningen mellan dessa arter
är globalt sett ca 50/50. Kryptosporidios
är därför en betydelsefull zoonos.

CRYPTOSPORIDIUM MELEAGRIDIS
Cryptosporidium meleagridis beskrevs
första gången 1955 i samband med ett

diarréutbrott hos kalkoner (Meleagris
gallopavo) (15). Den har sedan dess påvi-
sats hos flera fåglar som höns (Figur 1),
papegojor och vaktlar (12). Experimen-
tell infektion har lyckats på mus, råtta,
kanin, gris, kalv och människa (1, 4, 5).
Det är därmed den enda kryptosporidie
som har påvisats kunna infektera mer 
än en vertebratklass. Hos människa ses
naturlig infektion med C meleagridis och
det är den tredje vanligaste orsaken till
kryptosporidios, med en förekomst på
0,8–20,6 procent beroende på studie (2,
3, 7, 8, 9, 10). Infektion i I-länder är
vanligen associerad med resor. 

I Sverige görs rutindiagnostik för
kryptosporidier via mikroskopi. De arter

CHARLOTTE SILVERLÅS, leg veterinär, VMD, bitr statsveterinär,
MONA INSULANDER, epidemiolog, smittskyddssköterska,

JENS MATTSSON, docent, generaldirektör och 
MARIANNE LEBBAD, biomedicinsk analytiker, Fil Dr*

Sannolik zoonotisk överföring av Crypto -
sporidium meleagridis i Sverige

granskad artikel

➤

FIGUR 1. Cryptosporidium meleagridis är en zoonotisk kryptosporidieart som bland annat
kan återfinnas hos hönsfåglar. Hönsen på bilden kommer från en annan gård än den som
nämns i artikeln.
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som förekommer vid humaninfektion
har nästan uteslutande likadana utseen-
den i mikroskop, vilket gör att denna
metod inte är tillräcklig för att avgöra
vilken art det rör sig om. Under 2006–
2008 inkluderades alla kryptosporidios -
patienter (totalt 271 personer) i Stock-
holmsområdet i en epidemiologisk stu-
die (8). Artbestämning med hjälp av
DNA-analys kunde göras på 194 av 195
prover som var positiva vid mikroskopi
och som skickades till Smittskyddsinsti-
tutet (SMI) för molekylär typning. Av
dessa var elva (5,7 %) positiva för C
meleagridis. Alla hade varit i Asien eller
Afrika under inkubationsperioden. In -

hemsk smitta har däremot inte tidigare
påvisats i Sverige.

DIARRÉUTBROTT PÅ GÅRD
I början av juli 2011 sökte en man läkar-
vård då han hade haft diarré och mag -
smärtor i två veckor. Han hade även haft
lindrig feber (ca 38°C) under de första
sjukdomsdagarna. Mannen jobbade på
en gård där ytterligare två anställda hade
haft diarré. Alla tre hade insjuknat inom
loppet av några dagar, men två hade till-
frisknat inom en vecka från första sym-
tom. Ingen av de insjuknade hade varit
utomlands under en tid av tre veckor
innan sjukdomen bröt ut. Gården drevs

som ett ekologiskt lantbruk och hade ett
flertal olika djurslag: nötkreatur, grisar,
får, getter, hästar, höns och slaktkyck-
lingar. Gården hade också ett kafé och
en gårdsbutik. Ägg från hönsen tvättades
i köket, där personalen tillagade sin mat. 

Patienten fick lämna ett avförings -
prov, och från detta isolerades krypto -
sporidier och Campylobacter. Det sam -
tidiga insjuknandet hos de anställda
talade för en gemensam smittkälla. Att
två potentiellt zoonotiska agens hittades
i patientens avföring indikerade att
smittkällan kunde finnas bland gårdens
djur. Human kryptosporidios (Figur 2)
och campylobacterios är båda anmäl-
nings- och smittspårningspliktiga sjuk-
domar, och campylobacterinfektion 
räknas dessutom som allmänfarlig. Båda
ska enligt smittskyddslagen anmälas av
behandlande läkare till respektive läns
smittskyddsenhet och till SMI. I det här
fallet informerade smittskyddsenheten
också länsveterinären, SVA och miljö-
förvaltningen i den aktuella kommunen.

GÅRDSBESÖK
Gårdsbesök gjordes två dagar efter det
att SVA fått information om fallet. Vid
besöket angav driftsansvarig att följande
antal djur fanns i besättningen: fem
vuxna hästar, 35 vuxna Highland cattle
med 20 icke avvanda kalvar, sex åtta -
månaders Angus, tio 4,5 månader gamla
grisar, nio vuxna getter och två killingar,
fem vuxna får och tre lamm, ca 100 fem-
veckors slaktkycklingar, cirka 150 värp-
höns och några tuppar. Djuren ansågs
inte ha några hälsoproblem. När diarré
specifikt efterfrågades uppgavs att kyck-
lingarna hade diarré, men att detta
ansågs som normalt. Alla i personalen
tog hand om alla djur. Rutiner för att
undvika smittöverföring mellan djur-
grupperna saknades.

Träckprover samlades från marken 
då ingen ur personalen kunde hjälpa till
med djurhantering. Så färsk träck som
möjligt samlades. Träck som var helt torr
uteslöts då uttorkning och solljus av -
dödar kryptosporidier. Samlingsprover
togs för att få med träck från så många
avföringshögar som möjligt. Hästarna
uteslöts från provtagning då ingen färsk
eller halvfärsk avföring fanns inom 
100 m radie från ingången till den stora
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FIGUR 2. Vanlig infektionscykel för kryptosporidios hos människa. Human kryptosporidios
är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.
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hagen. Highland cattle-hjorden befann
sig i en två hektar stor hage och hade
inte varit i kontakt med människor de
senaste två månaderna. Därför ansågs de
inte utgöra en möjlig smittkälla och
uteslöts ur provtagningen. Från Angus-
ungdjuren samlades träck i totalt fyra
burkar. Grisarna hölls i en stor paddock
med torrt till halvtorrt lerunderlag samt
en gyttjepöl. Tre högar provtogs och
lades i separata burkar. Getterna hade
kommit till gården tio dagar före besö-
ket och kunde därmed inte vara smitt-
källan. Eftersom de hölls tillsammans
med fåren inkluderades de ändå i prov-
tagningsgruppen. Från ett lamm kunde
ett rektalt prov tas, och tre samlingspro-
ver togs från marken. Slaktkycklingarna
hölls i en gammal bod med möjlighet att
gå ut i en gräspaddock. Träckhögar av
lös konsistens samlades i tre burkar. Värp-
hönsen vistades i en stor gräspaddock
med två gamla husvagnar att vila och
lägga ägg i. Fyra respektive fem halvfärska
samlingsprover samlades från vagnarna.
Dessutom defekerade en del höns utom-
hus under provtagningen och fyra högar
samlades in från marken utomhus.
Totalt samlades träck i 27 burkar.

ANALYS AV TRÄCKPROVER
Avföringsprovet från människan analy-
serades för Salmonella, Shigella, Campylo -
bacter samt Yersinia (dessa ingår i rutin-
diagnostiken) samt direktmikroskopi för
parasiter efter koncentrering. Misstänkta
kryptosporidieoocystor verifierades med
hjälp av modifierad Ziehl Neelsen-färg-
ning. Inga virusanalyser gjordes. Den
framodlade Campylobacter-stammen art-
bestämdes inte.

Ett gram av varje träckprov från går-
dens djur renades och koncentrerades
med en mättad saltflotationsmetod och
analyserades i mikroskop efter infärg-
ning med fluorescerande monoklonala
antikroppar mot kryptosporidier (14).
Då ett flertal kryptosporidiearter hos
däggdjur inte går att särskilja i mikro-
skop, benämndes alla oocystor som var
ca 5 µm i diameter som C parvum-lik-
nande. Hos höns är det bara arten C
meleagridis som är ca 5 µm i diameter
och alla oocystor av denna storlek från
hönsträck noterades därför som sådana.
Vidare kan arterna C andersoni och C

baileyi (nötkreatur respektive höns, ca
5,5 x 7,0 µm), samt C galli (höns, ca 6,3
x 8,2 µm) särskiljas i mikroskop (6).

MOLEKYLÄRA METODER
Prover positiva för kryptosporidier ana-
lyserades vidare med molekylära meto-
der för art- och subtypsbestämning 
vid SMI. DNA renades fram direkt ur
humanprovet och de renade djurpro -
verna med ett så kallat QIAamp DNA
mini kit (Qiagen, Hilden, Germany).
Renade prover förvarades vid -20°C.

Totalt undersöktes fyra gener. Primärt
användes PCR-protokoll för Cryptospo-
ridium oocyst wall protein (COWP)-
och Small subunit ribosomal RNA(18S
rRNA)-generna. Med hjälp av restrik-
tionsenzymer klövs PCR-produkterna
genom Restriction Fragment Length
Polymorphism (RFLP), och artbestäm-
ning kunde göras sedan produkterna
visualiserats på gel (16, 18). Sekvense -
ring gjordes på produkterna från 18S-

genen. Därefter analyserades ytterligare
en gen med högre variabilitet, 70 kilo-
dalton (kDa) Heat Shock Protein
(HSP70)-genen med PCR och sekven-
sering (17). Ett HSP70-protokoll för ett
mindre segment av genen användes om
det första protokollet misslyckades (11).
Alla PCR-produkter av förväntad Cryp-
tosporidium-storlek på 18S rRNA- och
HSP70-genen renades, sekvenserades
med Big Dye chemistry (Applied Bio-
systems) och analyserades i en ABI 3100
Genetic Analyzer (Applied Biosystems).
Erhållna sekvenser undersöktes och jäm-
fördes mot varandra i programmet Vec-
tor NTI 11. Sekvenserna kontrollerades
också mot redan publicerade sekvenser i
GenBank med hjälp av BLAST (Basic
Local Alignment Search Tool, NCBI
www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi).

RESULTAT
Kryptosporidier återfanns hos alla
undersökta djurslag utom hos nötkrea- ➤

a Utifrån analys av 60 µl prov (av totalt 1,5 ml).

Tabell 1. MIKROSKOPIFYND AVSEENDE KRYPTOSPORIDIER I RENADE TRÄCKPROVER FRÅN DJUR.

Prov Djur Beräknat antal oocystor i 1g renat prova

1 höns 100 C meleagridis
2 höns 50 C meleagridis
3 höns 25 C meleagridis
4 höns 25 C meleagridis

25 C galli
5 höns 25 C galli
6 höns 25 C galli
7 höns 0
8 höns 0
9 höns  50 C galli

10 höns 0
11 höns 0
12 höns 0
13 höns 50 C meleagridis
14 slaktkyckling >83 000 C meleagridis
15 slaktkyckling 4125 C meleagridis
16 slaktkyckling ~83 000 C meleagridis
17 gris 125 C parvum-liknande
18 gris 275 C parvum-liknande
19 gris 1225 C parvum-liknande
20 ungdjur, nöt 0
21 ungdjur, nöt 0
22 ungdjur, nöt 0
23 ungdjur, nöt 0
24 lamm 0
25 får/get 0
26 får/get 50 C parvum-liknande
27 får/get 25 C parvum- liknande
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turen (Tabell 1). Mängden oocystor var
i de flesta fall låg, men hos slaktkyckling
återfanns oocystor i måttlig till riklig
mängd (Tabell 1).

Humanprovet och alla kycklingprover
gav resultatet C meleagridis med COWP-
RFLP, medan det hönsprov som under-
söktes var negativt (Tabell 2). Crypto -
sporidium meleagridis har två rapporterade
18S rRNA-genotyper. Humanprovet,
kycklingproverna och ett hönsprov var
positiva för C meleagridis på detta locus.
Sekvenser var identiska med varandra
och genotyp 1 (GenBank ID AF12574).
Grisproverna innehöll Cryptosporidium
pig genotype II (GenBank ID
DQ182600). Fårproverna var negativa
på 18S rRNA locus och testades inte
vidare. Med det stora HSP70-protokol-
let gick det att amplifiera human- och
kycklingproverna, och sekvenserna var
identiska med varandra. Två hönsprover
gick att amplifiera med det kortare pro-
tokollet, och de sekvenserna var iden -
tiska med motsvarande del av sekven-

sen hos human- och kycklingproverna.
Denna gen har tio olika sekvenser rap-
porterade för C meleagridis i GenBank
(genotyp 1–10). Våra sekvenser var näs-
tan identiska med genotyp 5, och skiljde
sig bara åt med en nukleotid. Sekvensen
kommer att rapporteras till GenBank
som en ny genotyp (genotyp 11). Ett av
grisproverna blev positivt med korta
HSP70-protokollet, och var identiskt
med isolat Eire V zz67 (GenBank ID
DQ833282). Detta isolat tillhör Crypto -
sporidium pig genotype II på 18S rRNA-
locus.

DISKUSSION
De identiska DNA-sekvenserna på flera
olika gener för både human-, kyckling-
och hönsprover talar för att zoonotisk
överföring har skett på gården. Det finns
flera skäl att anta att hönsen eller slakt-
kycklingarna fungerat som smittkälla för
människorna och flera skäl som talar
mot antroponotisk eller vattenburen
smittspridning. 

Såväl C meleagridis som Campylobac-
ter spp förekommer naturligt hos fjäder-
fä. Smitta mellan människor har inte
påvisats för C meleagridis och endast
undantagsvis ser man sekundärfall vid
campylobacterios, och då speciellt kring
spädbarn med diarré. Dubbelinfektionen
med två fjäderfä-agens hos den person
som sökte läkarvård är därför ytterligare
ett mycket starkt bevis för en zoonotisk
smittkälla. På samma sätt kan vatten -
buren smitta anses vara osannolik i och
med att gården enbart använder kom-
munalt vatten, både som eget dricks -
vatten, dricksvatten till djuren samt för
bevattning av grödor. Om det kommu-
nala vattnet hade varit smittförande
borde utbrottet ha fått en större utbred-
ning. Inte heller hade någon av de
insjuknade varit utomlands inom tre
veckor innan insjuknandet.

Om smittspridningen istället skett
från människorna till gårdens fjäderfä
skulle det återigen ha krävt att någon
jobbade under sin diarréepisod och att
denna person då kontaminerat något i
djurens omgivning, t ex foder eller
fodertråg.

Kycklingarna är en tänkbar smittkälla
på grund av den höga utsöndring som
sker i denna åldersgrupp. Kryptospori -
dier är härdiga i miljön och det är därför
möjligt att smittan funnits i besättningen
under en längre tid. Oocystor fanns san-
nolikt i boden redan när kycklingarna
sattes in och kycklingarna har sedan
smittats efter hand. Eftersom infektions -
dosen är mycket låg kan också djur som
utsöndrar få oocystor orsaka infektion.
Det är därför möjligt att det är hönsen
som är smittkällan, speciellt med tanke
på att man tvättat ägg i köket, vilket kan
ha kontaminerat vask och diskbänk.

Vi vet inte när smittan kom in i
besättningen och vi vet heller inte om
den kom in med en omgång slaktkyck-
lingar eller med hönsen, eftersom kryp-
tosporidier förekommer både hos unga
och vuxna djur. Med tanke på avsak -
naden av smittskyddsbarriärer mellan
djurslagen är det möjligt att människorna
har fungerat som mekaniska vektorer
och fört smittan från den grupp som
ursprungligen hade smittan till den
andra.

Kryptosporidier är ubikvitära parasi-
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Tabell 2. RESULTAT AV DNA-ANALYS PÅ OLIKA GENER FÖR KRYPTOSPORIDIER FRÅN DET HUMANA FALLET

SAMT POSITIVA DJUR PÅ GÅRDEN.

Prov Ursprung COWP- 18S rRNA-RFLP + Sekvensering 
RFLP sekvensering HSP70

SMI Human C meleagridis C meleagridis C meleagridis
1029 genotyp 1 genotyp 11 (ny), 

identisk med prover 
från gården

1 höns ND Neg Neg
2 höns ND Neg Neg
3 höns ND Neg Neg
4 höns Neg Neg Neg
5 höns ND Neg Neg
6 höns ND Neg Neg
9 höns  ND C meleagridis genotyp 1 C meleagridis a

13 höns ND C meleagridis genotyp 1 C meleagridis a

14 slaktkyckling C meleagridis C meleagridis genotyp 1 C meleagridis genotyp 11
15 slaktkyckling C meleagridis C meleagridis genotyp 1 C meleagridis genotyp 11
16 slaktkyckling C meleagridis C meleagridis genotyp 1 C meleagridis genotyp 11
17 gris ND Cryptosporidium pig Neg

genotype II
18 gris ND Cryptosporidium pig Cryptosporidium

genotype II Isolate Eire V zz67 a

19 gris ND Cryptosporidium pig Neg
genotype II

24 lamm ND Neg Neg
25 får/get ND Neg Neg
26 får/get ND Neg Neg
27 får/get ND Neg Neg

a PCR gjord för kort sekvens.
ND = ej genomfört.
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ter, och det är därför inte förvånande att
vi kunde hitta dem hos ett flertal av 
gårdens djurarter. Kryptosporidier har
påvisats hos hobbyfjäderfä i Sverige tidi-
gare, då i tarmsnitt vid obduktion (Figur
3) (Desirée Jansson, SVA, pers medd
2011), men detta är första gången art -
bestämning skett med molekylär analys.
Det är även första gången kryptospori -
dier från gris artbestämts i Sverige. Cryp-
tosporidium suis och Cryptosporidium pig
genotype II är de vanligast påvisade
kryptosporidierna hos gris, och Crypto -
sporidium pig genotype II är vanligast i
den åldersgrupp grisarna på gården till-
hörde.

Trots mycket låga utsöndringsnivåer
lyckades analysen av två gener på höns -
proverna, även om bara en av de två
arter som hittades i mikroskop kunde
verifieras. Detta kan bero på att genfrag-
ment förökas exponentiellt i PCR-reak-
tionen. Om en art finns i lite större
mängd från början kommer den att
dominera i slutprodukten. Det kan
också påverkas av skillnader i DNA, så
att de primers som används har lättare
att binda till DNA hos en av arterna.

Även om detta är första gången som
ett inhemskt humanfall av C meleagridis
har påvisats är det sannolikt inte det
första fallet. Normalt artbestäms inte
kryptosporidieoocystor och den enda
studie där artbestämning har gjorts
utfördes på sporadiska fall i Stockholms -
området (8). Det är mindre sannolikt att
personer i stadsområden drabbas av zoo-
notisk smitta från tamfjäderfä på grund
av mindre exponering för denna djur-
grupp. 

Kycklingarna och hönsen på denna
gård hölls mer som hobbyfjäderfä än
djur i den industrialiserade slaktkyckling-
och äggproduktionen. Inom industrin
brukar strikta hygienregler finnas och
omgångsuppfödning med sanering mel-
lan omgångarna används. Kryptospori-
diers motståndskraft i miljön gör dock
att det ändå kan finnas smitta i dessa
besättningar. En viss risk för kontamina-
tion av ägg respektive slaktkroppar kan i
så fall finnas. Att inhemsk C meleagridis-
smitta inte påvisats tidigare kan inte
användas som argument för att avfärda
denna zoonosrisk då artbestämning av
verifierade humanfall normalt inte görs.

Dessutom påverkas diagnostiken av
humanfall dels av hur benägen en per-
son med diarré är att söka läkarhjälp,
dels av om läkaren efterfrågar krypto -
sporidier vid avföringsanalys. Det är tro-
ligare att man söker hjälp om man har
rest utomlands och parasiter efterfrågas
sannolikt oftare som diarréorsak hos
denna patientgrupp.

En bedömning av zoonosrisk från fjä-
derfäindustrin kräver primärt en under-
sökning av hur vanligt förekommande
kryptosporidier är i dessa besättningar
och hur stor utsöndringen är – hos slakt-
kyckling framför allt inför slakt. Detta
behövs för att bedöma smittryck hos
djuren, risker för gårdspersonal och slak-
teripersonal samt potential för kontami-
nation av slaktkroppar och ägg. Därefter
skulle en undersökning av slaktkroppar
och ägg kunna avgöra hur mycket kon-
taminering som förekommer. Därmed
kan man bedöma hur stor risk det är att
befolkningen i stort utsätts för smitta.

SUMMARY
Apparent zoonotic transfer of Crypto -
sporidium meleagridis in Sweden
The bird Cryptosporidium species C
meleagridis is the third most common
cause of human cryptosporidiosis. In the

summer 2011 three employees at a 
Swedish farm fell ill with diarrhea. One
contacted health care due to diarrhea
that had lasted for two weeks. Crypto -
sporidium oocysts were detected in the
stool sample. Source tracking was initia-
lized and oocysts were detected in seve-
ral of the species present at the farm.
Analyses for Crypto sporidium species
determination was done and identical
DNA sequences of C meleagridis were
found in the patient, in hens and in
broiler chickens from the farm. Thus,
poultry could be identified as the appa-
rent source of human infection. This is
the first time a native human cryptospo-
ridiosis case caused by C meleagridis has
been shown, and to our knowledge the
first time ever that a zoonotic source has
been identified.
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Höft- och armbågsledsdysplasi (HD
och ED) är vanligt förekommande
hos många, framför allt storvuxna,
hundraser. Införandet av modern
avelsvärderingsmetodik kan förvän-
tas bidra till ett effektivare avelsar-
bete för bättre ledhälsa än vad som
hittills varit möjligt.

Vid symposiet om ärftligt betingade
sjukdomar hos hund i mitten av 1980-
talet var utvecklingsrubbningar i hun-
dens skelett och leder ett aktuellt ämne.
Höftledsdysplasi (HD) hade redan varit
känd i åtskilliga år. De bekämpningspro-
gram som införts visade på en gynnsam
effekt i form av minskad HD-förekomst
i flera raser (1) (Figur 1a och 1b). Även

förändringar i armbågslederna hade
uppmärksammats hos berner sennen-
hund och rottweiler. De preliminära stu-
dierna indikerade en ärftlig bakgrund
och röntgenundersökning av armbågs -
leder initierades (2). Trots de åtgärder
för bättre ledhälsa som vidtogs redan vid
denna tid är ämnet fortfarande, 25 år
senare, lika aktuellt. Såväl höft- som
armbågsledsdysplasi orsakar alltjämt
funktionsnedsättning och lidande hos
våra hundar. Varför är det så och hur
kommer vi framåt?

Höft- och armbågsledsdysplasi (HD
och ED) är vanligt förekommande hos
många, framför allt storvuxna, hund -
raser. Trots mångåriga hälsoprogram
orsakar dessa sjukdomar fortfarande
lidande för såväl hundar som hundägare
(3, 5, 10). Åtskilliga studier har visat att
HD och ED är kvantitativa egenskaper
där fenotypen (det vi kan se eller mäta)
påverkas av många gener och olika mil-
jöfaktorer (4, 6, 8, 9). Arvets inverkan
på dessa egenskaper är relativt stor, arv-

barheten ligger i de flesta studier på 30
till 40 procent. Detta innebär att man
kan förvänta sig goda möjligheter att
genom avelsurval minska frekvensen av
HD och ED.

BEGRÄNSADE MÖJLIGHETER MED
RÖNTGEN
Den relativt höga arvbarheten till trots
visar utvärderingar av dysplasiförekoms-
ten i olika länder att uppställda hälso -
program i de flesta fall har varit ineffek-
tiva (3, 4, 10). I Sverige har selektionen
för bättre ledstatus varit effektivare än i
många andra länder och gett en viss ned-
gång i såväl HD- som ED-förekomst (6,
8, 9). I flertalet raser har dock de fram -
steg som man initialt, åren 1976–1984,
såg för HD när hälsoprogrammen inför-
des planat ut (Figur 2). Vad beror detta
på?

En viktig orsak är sannolikt att rönt-
genbilden ger begränsade möjligheter att
beskriva skillnader i ledens kvalitet,
framför allt för hundar med normala
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FIGUR 1A OCH 1B. HD graderas vid röntgenbedömning i fem klasser: A – normala höftleder, B – ej dysplasi, C – lindrig dysplasi, D – måttlig
dysplasi och E – höggradig dysplasi. Figur 1a visar normala höftleder medan 1b visar höggradig dysplasi.
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leder. Även om HD och ED är kvantita-
tiva egenskaper, med en underliggande
kontinuerlig variation, graderas leden i
ett fåtal klasser. Många hundar hamnar i
samma klass trots att deras genuppsätt-
ning kan skilja sig åt. Detta, i kombina-
tion med inverkan av miljöfaktorer,
medför att den enskilda hundens rönt-
genresultat ger en ofullständig bild av
dess genetiska förutsättningar (5). 

De hälsoprogram som upprättats 
för bättre ledhälsa baseras enbart eller
huvudsakligen på individens eget rönt-
genresultat, så kallad individselektion.
Ett sådant urval innebär i praktiken att
samtliga hundar med samma HD/ED-
grad bedöms som likvärdiga från avels-
synpunkt för den aktuella egenskapen.
Selektionen inom denna kategori, t ex
hundar med normala armbågsleder, blir
därmed slumpmässig och ineffektiv. Ju
större andel av hundarna som har nor-
mala leder, desto mer ineffektiv blir
individselektionen. I raser där man länge
använt enbart hundar med normala
leder i avel kommer man nu inte längre
med individselektion, instrumentet blir
för trubbigt.

SKATTNING AV AVELSVÄRDEN
För ett fortsatt avelsframsteg krävs att
man i dessa raser tar ökad hänsyn också
till ledstatusen hos släktingar. Redan i
dokumentationen från symposiet i 
mitten av 1980-talet påtalas av Lennart
Swenson att man för en ökad säkerhet i
avelsurvalet utöver hundens egen HD-

status även bör beakta föräldradjurs, 
syskons och eventuell tidigare avkommas
röntgenresultat (7). Denna information
går att systematisera genom skattning av
avelsvärden, så kallat HD-index respek-
tive ED-index. 

Skattning av avelsvärden görs med en
statistisk modell (BLUP-metoden) som
tar hänsyn till och korrigerar för inver-
kan av olika icke-genetiska faktorer (sys-
tematiska miljöfaktorer). Dessutom
inkluderas vid skattningen all tillgänglig
information om släktingars HD-/ED-
status. Hundens HD-index respektive
ED-index är ett bättre mått på hundens
nedärvningsförmåga avseende dessa
sjuk domar än enbart dess röntgenresul-
tat. Indexvärdet gör det möjligt att skilja
individer med samma fenotypiska 
HD-/ED-status åt. Detta ger en säkrare
värdering av individens nedärvningsför-
måga och gör det möjligt att med större
säkerhet förutsäga i vilken utsträckning
en hund kan förväntas bidra till HD
eller ED hos avkommorna. 

Svenska Kennelklubben, SKK, har
från årsskiftet 2011–2012 infört HD-
och ED-index i de fem första pilotra -
serna rottweiler, berner sennenhund,
labrador retriever, golden retriever och
flatcoated retriever. De skattade avels-
värdena publiceras på SKKs webbplats
via tjänsten Avelsdata. Införandet av
modern avelsvärderingsmetodik kan för-
väntas bidra till ett effektivare avelsarbete
för bättre ledhälsa än vad som hittills
varit möjligt. På längre sikt kommer

sannolikt också de stora framstegen
inom molekylärgenetisk forskning att
innebära nya möjligheter i avelsurvalet
även för kvantitativa egenskaper såsom
HD och ED. 
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FIGUR 2. Andel hundar med normala höftleder (utan anmärkning alternativt grad A eller
B) vid röntgen fördelat på födelseår. Data från Svenska Kennelklubben.
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Alla hundar kan drabbas av cancer
och sjukdomen medför stort lidande
för såväl hund som ägare. Specifika
tumörformer som juvertumörer och
osteosarkom visar stora skillnader 
i prevalens mellan raser vilket stöd-
jer att det finns en stark genetisk
komponent bakom dessa sjukdo-
mar.

För 25 år sedan var forskningen om
genetisk predisposition för cancer hos
hund i sin linda. Ett cancerregister base-
rat på samarbete mellan laboratoriet för
jämförande patologi och strålskydd vid
dåvarande Statens Strålskyddsinstitut,
SSI, i Stockholm och BioVet AB regi-
strerade tumörbiopsier och obduktions -
fall under två år (10). Fynden analysera-
des mot Svenska Kennelklubbens register
för att få en bild över eventuell raspre-
disposition. Därefter följde flera större
studier baserade på djurförsäkringsdata
av total sjukdomsfrekvens och dödsorsa-
ker (1, 2).

Cancer visades vara en stor orsak till
veterinärbesök och mortalitet. Specifika
tumörformer som juvertumörer och
osteosarkom har detaljgranskats och
visar stora skillnader i prevalens mellan
raser (3, 4), vilket stödjer att det finns en
stark genetisk komponent bakom dessa
sjukdomar.

Vid sjukdom får hundar idag lik -

nande sjukvård som sina ägare. Hundar
delar människors miljö och tumörer
upp står spontant vilket gör hunden unik
i jämförelse med andra modellorganis-
mer för cancerstudier. Detta gör hunden
till en naturlig ”brygga” mellan prekli-
niska studier i laboratoriemiljö och full-
skaliga fas I+II-studier hos människa.

Sedan 1980-talet har genetikforsk-
ningen ökat lavinartat, mycket på grund
av teknikutvecklingen. Kartläggningen
av hundens hela genom 2005 visade hög
homologi med humangenomet (8) vil-
ket har ökat intresset för komparativ
hundforskning ytterligare. Vid SLU har
vi i flera studier visat styrkan i hunden
som komparativ tumörmodell (5, 7, 8, 9).

STORSKALIGA STUDIER 
I Uppsala arbetar en grupp forskare 
från SLU och Uppsala Universitet med
Broad Institute, USA, och LUPA (euro-
peiskt samarbete) för att kartlägga gene-
tiska orsaker till en rad olika tumör -
former hos hund (Figur 1). I dagsläget
genomför vi storskaliga studier för att
lokalisera och studera genetiska föränd-
ringar som predisponerar för en viss
tumörform (Tabell 1). Utöver de med-
födda riskgenerna studeras också de
genetiska förändringar som sker i tumö-
ren under tumörutvecklingen. Sådana
somatiska mutationer kartläggs och
effekter på signalvägar utvärderas. Can-
cerbehandling hos människor har på
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FIGUR 1. Malignt melanom hos hund i munhåla, ögon och klofals är ytterst spridnings -
benägna trots lokalt aggressiv terapi. Lovande kliniska studier pågår nu vid SLU med 
immunterapi i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
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senare år tagit stora språng framåt för
vissa tumörtyper genom att man har
upptäckt tumörmutationer som det går
att rikta behandling mot. Detta gör att
man kan subklassificera patienterna efter
tumörens molekylärbiologi och admini-
strera behandlingen till dem man förut-
spår kommer att svara. 

Genom att bedriva genetisk forskning
i kombination med klinisk forskning
kring tumörbehandling och diagnostik
kan vi utveckla behandlingsmetoder för
hundar som senare kan överföras till
människa istället för vice versa (Figur 2).
Förhoppningen är att ökad kunskap om
medfödda anlag såväl som mutationer
under tumörutveckling och samspelet
inom viktiga molekylärbiologiska signal -
vägar kommer att påskynda utveckling
av bättre diagnostik och optimerad terapi
för cancersjukdom hos både hund och
människa.
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FIGUR 2. Juvertumör hos hund är vanligare i vissa raser, där engelsk springel spaniel är en ras som forskning fokuserats på. Det finns även
flera komparativa aspekter till bröstcancer hos människa som undersöks.
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Tabell 1. FÖRTECKNING ÖVER PÅGÅENDE STUDIER AV TUMÖRFORMER DÄR SLU SAMLAR IN BLODPROV

OCH VÄVNAD VIA HUNDBIOBANKEN. VI VÄLKOMNAR VARMT SAMARBETE MED VETERINÄRKLINIKER RUNT

OM I LANDET FÖR INSAMLINGEN AV FRAMFÖR ALLT TUMÖRVÄVNAD. FÖR UPPDATERAD INFORMATION OM

PÅGÅENDE TUMÖRSTUDIER VID SLU BESÖK WWW.C3O.SE OCH HTTP://HUNDDNA.SLU.SE.

Tumör Ras

Juvertumörer Engelsk springer spaniel, schäfer, boxer, dobermann, cocker spaniel
Lymfom/Leukemi Alla raser
Osteosarkom Alla raser
Mastocytom Golden retriever, nova scotia duck tolling retriever, labrador retriever, 

boxer
Melanom Riesenschnauzer, pudel, golden retriever
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❘❙❚ månadens epiztel

RABIESMISSTANKE HOS KATTER MED
FLADDERMUSKONTAKT 
Två kattungar ur samma kull i Skåne utvecklade
inom loppet av ett par dagar neurologiska sym-
tom. Den första avlivades för att den var så
vinglig att den inte kunde gå, den andra blev
dessutom mycket aggressiv och avlivades föl-
jande dag. Då hade den bitit tre personer i
familjen. Inga kända utlandskontakter fram-
kom vid samtal med djurägaren, men däremot
framkom att det fanns mycket fladdermöss på
gården där katterna bodde, fladdermöss som
katterna jagade. Veterinären kunde inte utesluta
rabies och kontaktade SVA som bedömde att
katterna borde undersökas. Vid undersökning
var katterna dock negativa för rabies. 

Även om det inte är vanligt förekommande
kan fladdermusrabies överföras till andra djur.
Vid hantering av fladdermöss bör man därför
alltid använda handskar. Fladdermusrabiesvirus
har aldrig påvisats hos svenska fladdermöss,
men bedöms ändå finnas i landet i mycket låg
utsträckning. SVA utför både passiv och aktiv
övervakning av rabies hos fladdermöss. Döda
fladdermöss kan skickas in till SVA för kost-
nadsfri rabiesundersökning. Observera att alla
inhemska fladdermusarter är fridlysta.

RABIESMISSTANKE PÅ INSMUGGLAD
VALP 
En tolv veckor gammal yorkshireterriervalp
togs om hand av polisen i Kalmar på grund 
av misstanke om vanvård. Valpen utvecklade

Epizteltexten beskriver denna gång flera fall av miss-

tänkt rabiessmitta och ett fall av misstänkt mul- och

klövsjuka, som alla kunde avskrivas efter laboratorieundersökning. Epizteln är ett

samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket.

Kontaktpersoner är Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jordbruks-

verket.

Döda fladdermöss kan
skickas in till SVA för kost-
nadsfri rabiesundersökning.
Vid hantering av fladdermöss
bör man alltid använda
handskar och inte som på
bilden ta i dem med bara
händer. 
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neurologiska symtom, den hade anemi och
trombocytopeni och dog efter några dagar.
Hunden var inköpt på ett torg, och därför
fanns en misstanke om att det rörde sig om en
smuggelhund. Eftersom SVA inte hade någon
kännedom om valpens ursprung och att neuro-
logiska symtom förelegat genomfördes rabies -
undersökning. Undersökningen utföll med
negativt resultat och den makroskopiska
obduktionsbilden talade för nonregenerativ
anemi av okänd anledning. 

SVA bedömer att smuggelhundar utgör den
största risken för introduktion av rabies till 
Sverige, men risken i sin helhet bedöms som
mycket liten. Valpar utgör inte en lägre risk
enbart på grund av sin låga ålder (inkubations-
tiden för rabies kan vara så kort som tio dagar),
risken beror mer på hundens ursprung. Det
finns flera exempel på rabiesinfekterade unga
valpar som smugglats in till EU, bland annat en
åtta veckors marockansk valp som togs in till
Nederländerna i våras och 2007 då en indisk
valp smugglades in till Finland. Vid misstanke
om epizooti betalar Jordbruksverket analyskost-
naden.

EROSIONER HOS NÖTKREATUR LEDDE
TILL EPIZOOTIMISSTANKE 
SVA kontaktades av en officiell veterinär som
vid besiktning inför slakt noterat att sju av 14
ungtjurar från samma besättning hade erosio-
ner antingen på mulen eller i en ögonvinkel.
Allmäntillståndet var gott. Djuren var nyligen
transporterade varför bedömning av kropps-
temperaturen var vansklig men två till tre av

djuren bedömdes ha lindrigt förhöjd kropps-
temperatur. Vid närmare undersökning konsta-
terades att inget av djuren hade blåsor eller ero-
sioner i munhålan eller i klövregionen och att
varje djur bara hade en erosion. Vid kontakt
med besättningen konstaterades att kvarvarande
djur inte visade tecken på sjukdom och att
enstaka djur med motsvarande förändringar
fanns i besättningen.

Med denna information som grund avfärda-
des den misstanke om mul- och klövsjuka som
uppstått med anledning av erosionerna. Prover
togs dels för att utesluta bluetongue, dels för
histologisk undersökning av förändringarna.
Proverna var negativa avseende bluetongue och
den histologiska undersökningen visade en
kraftig eosinofil dermatit, vilket kan tala för att
förändringarna var orsakade av insekter.

NYHETSBREV OM HUND OCH KATT 
För veterinärer som arbetar med hund och katt,
men även annan personal ur djurens hälso- och
sjukvård, skriver Jordbruksverkets enhet för
sällskapsdjur ett nyhetsbrev. Nästa nyhetsbrev
handlar bland annat om vilka regler som gäller
vid rabiesvaccination för utlandsresa och för
inresa till Sverige. Varje nyhetsbrev brukar
också innehålla kortare information om något
aktuellt agens som kan vara av nytta för kliniskt
verksamma veterinärer. 

Sällskapsdjursenheten arbetar bland annat
med frågor som rör djurskydd, smittskydd och
införsel av hund och katt. Man blir enkelt 
prenumerant på nyhetsbrevet genom att skicka
ett mail till hundkatt@jordbruksverket.se.  ■

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

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

Ett enkelt sätt att hålla öronen rena
Vaxol Vet är en öronspray som på ett naturligt sätt håller öronen rena. Används 
vid tillfällig klåda och irritation i hörselgången eller i förebyggande syfte. Vid 
användning fördelas Vaxol jämnt över ytan i hörselgången och mjukar upp 
torkat öronvax och smuts. Den unika doseringspumpen gör det enkelt att 
dosera rätt mängd i örat. Vaxol Vet innehåller 10 ml = 200 doser.

NYHET!
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Vilken är din diagnos? – EKG

Vid en rutinundersökning av en femårig tibe-
tansk terriertik upptäcktes en hjärtarytmi. Fallet
är insänt av veterinär Christina Müller Jonsson,
Djurkliniken i Öjebyn, Öjagatan 81, 943 31
Öjebyn. Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Tibetansk terrier, tik, fem år
ANAMNES OCH STATUS: Hunden har sedan flera år
behandlats för inflammatorisk tarmsjukdom och fun-

gerar väl. Vid en rutinundersökning upptäcktes en
arytmi.

EKG: Se Figur 1. 

FIGUR 1. EKG, pappershastighet 25 mm/s, 1 cm =1 mV, avledning II.

SVAR SE SIDAN 58

Veterinär med djurförbud
får behålla legitimationen

❘❙❚ En veterinär i södra Sverige har för när-
varande ett ettårigt djurförbud sedan hon
fällts för djurplågeri. I sådana ärenden är
det rutin att Jordbruksverket anmäler till
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård, som avgör om veterinärlegitima-
tionen ska dras in eller inte. Nämnden
valde att låta veterinären behålla legitima-
tionen, ett beslut som Jordbruksverket
överklagade till Förvaltningsrätten i Jön -
köping. Förvaltningsrätten har nu avslagit
överklagan, rapporterade tidningen Rid-
sport den 22 augusti. 

Jordbruksverket kan överklaga beslutet

till Kammarrätten men det är något som
inte diskuterats än enligt Helena Kätt-
ström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

– Vi överklagar inte regelmässigt men
kan göra det om vi tycker att det är prin-
cipiellt viktigt, säger hon till Ridsport. ■

Ny veterinärmedicinsk
forskningsstiftelse

❘❙❚ Sveland Djurförsäkringar meddelade
den 27 augusti att man startat en stiftelse
som ska främja vetenskaplig forskning till
gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som
ett medicinskt perspektiv. Den ska gynna
utvecklandet av rön och metoder som kan
påverka allmänhetens inställning till god
djurhållning. Stiftelsen har fått ett grund-
kapital på en miljon kronor, därutöver ska

försäkringsbolaget årligen föra över en
andel av sin vinst efter skatt till stiftelsen.
Det är också möjligt för andra att skänka
gåvor och bidrag. Till exempel kan Sve-
lands kunder välja att överföra utbetald
ersättning från sina djurs livförsäkringar 
till stiftelsen. 

Bidrag kan sökas för vetenskaplig
forskning och verksamhet, publicering av
vetenskapliga arbeten, vetenskapliga kon-
ferenser och symposier, studieresor med
kvalificerat innehåll och för andra insatser
som kan främja forskning inom området
djurhälsa. Enskilda personer, företag och
institutioner som bedriver forskning eller
utveckling i enlighet med stiftelsens syfte
kan ansöka om bidrag. Sista ansöknings-
dag är den 30 september 2012. Minsta
belopp som ansökan får avse är 25 000
kronor. ■

❘ ❙❚   noterat
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Den europeiska veterinärfederatio-
nen FVE träffades för sitt årliga
sommarmöte den 7–9 juni. Mötet,
som ägde rum i Amsterdam, foku-
serades till stor del på antibiotika an-
 vändning inom veterinärmedicinen.
Det faktum att veterinärerna i de
flesta europeiska länder tjänar
pengar på att sälja läkemedel utgör
ett stort hinder för att minska anti-
biotikaanvändningen.

En svensk delegation bestående av
Torsten Jakobsson, Christina Arosenius,
Lisa Hernblad Tevell, Patricia Heden-
quist, Margareta Widell och Evamari
Levin representerade Sveriges Veterinär-
förbund i den europeiska veterinärfede-
rationen FVE i början av juni. Mötet
ägde denna gång rum i Amsterdam. 

Representanter för de nordiska län-
dernas veterinärförbund möttes som
vanligt i ordförandemöte dagen före det
ordinarie FVE-mötet. Även de baltiska
länderna var inbjudna att delta och i år
representerades, förutom Sverige, Norge,
Danmark och Island, även Estland.

En av frågorna som gruppen disku -
terade var hur vi bäst kan ta emot det
ökande antalet nyutbildade veterinärer
och ge bra information till dem som har
utomnordisk examen. Det gäller t ex
antibiotikapolicys och normer samt om
hur vår nordiska lagstiftning skiljer sig
från andra länder i Europa. 

På ordförandemötet diskuteras även
agendan för FVE-mötet. Det finns
oftast en nordisk samsyn i många princi-
piella frågor, bland annat när det gäller
en mer restriktiv antibiotikapolicy. De

nordiska länderna ville i år förtydliga
texten i flera av de informationsblad
som FVE arbetar med. Det gällde den
veterinära rollen och även utformningen
av broschyrer som syftar till restriktivare
antibiotikaanvändning. Eftersom mate-
rialet som nu tagits fram ska användas
både i EU-sammanhang, gentemot vete-
rinärkåren och allmänheten är det väsent-
ligt att formuleringarna är korrekta.

PRAKTIKERUTSKOTTET
Innan generalförsamlingen träffas FVE-
delegaterna i förberedande utskottsmöten.

Programmet i UEVP (praktikerut-

skot tet) inleddes med formalia och fort-
satte med rapporter om vad olika arbets-
grupper inom UEVP och FVE har 
åstadkommit det senaste halvåret. För
närvarande är det stort fokus på antibio-
tikafrågor, något som gläder de nordiska
delegationerna. Sverige och övriga Nor-
den har varit föregångare i antibiotika-
frågan men äntligen börjar det också
hända saker på Europanivå. 

Det faktum att veterinärerna i de 
flesta europeiska länder tjänar pengar på
att sälja läkemedel utgör ett stort hinder
för att minska antibiotikaanvändningen
i dessa länder. Man visade statistik från

Antibiotika i fokus under FVE-
möte i Amsterdam
TEXT: LISA HERNBLAD TEVELL, CHRISTINA AROSENIUS OCH MARGARETA WIDELL
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Representanter för de nordiska ländernas veterinärförbund möttes i ordförandemöte
dagen före det ordinarie FVE-mötet. Tre nordiska ordförande, från vänster Torsten 
Jakobs son (Sverige), Arne Skjoldager (Danmark) och Marie Modal (Norge).
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enkäter om omsättningen för veterinärer
i tre olika europeiska länder. Procentsat-
serna för hur stor del av omsättningen
som utgörs av läkemedelsförsäljning är
skrämmande höga. För sällskapsdjur
och häst ligger siffrorna mellan 40–50
procent och i något land visade statisti-
ken för grisveterinärerna på att långt
över 80 procent av deras omsättning
utgörs av läkemedelsförsäljning. Detta
förhållande måste minskas om vi ska ha
en chans att komma tillrätta med resi-
stensproblemen.  

Men det anas ljus i tunneln, t ex har
FVE gjort en enkät för att kartlägga för-
säljningen av antibiotika. Man arbetar
också med information riktad till veteri-
närer och djurägare om ansvarsfullt
användande av antibiotika, exempelvis
att man bör utföra resistensundersök-
ning före insättande av behandling. FVE
börjar också rekommendera de europeiska
veterinärerna att i högre utsträckning
försörja sig på sin veterinära kompetens
och inte på läkemedelsförsäljning. Man
är här intresserad av att ta del av nordiska
erfarenheter av detta arbetssätt. 

FVE samarbetar med en lobbyorgani-
sation, Euralia, med uppgift att påverka
EU i olika instanser och allmänheten
om angelägna frågor. Här har man bland
annat lagt ner stora resurser för att få till

stånd en skärpning av de europeiska
djurskyddsbestämmelserna i samband
med slakt. Man har fokuserat på att
lobba för en maximal transporttid på
åtta timmar inför slakt, ett förslag som
får stöd hos mer än hälften av Europa-
parlamentets ledamöter.  

FVE lobbar också för att veterinärens
viktiga roll i samhället ska bli mera känd
och arbetar med information riktad till
politiker, myndigheter och allmänhet om
en veterinärs kompetensområden. Bud-
skapet är att veterinärernas arbete idag
inbegriper många fler djurslag och pro-
blemställningar än tidigare. Yrkesrollen
har breddats från att endast ha varit en
klinisk praktiker till att behärska bland
annat större smitto- och folkhälsofrågor.

UTSKOTTET FÖR OFFICIELLA 
VETERINÄRER
EASVO betyder European Association
of State Veterinary Officers, där Sverige
numera representeras av SVFs förbunds-
ordförande Torsten Jakobsson. På dag-
ordningen stod bland annat en genom-
gång av de olika dokument som skulle
diskuteras på själva generalförsamlingen.
Dokumentet med definition av vad en
veterinär är diskuterades utifrån de olika
ländernas utgångspunkter. T ex föreslogs
av arbetsgruppen som tagit fram doku-

mentet att en veterinär är någon som av
sin auktoriserande myndighet har ut -
setts att ansvara för hälsa och välfärd hos
djur och människor. En sådan beskriv-
ning skulle knappast Jordbruksverket
instämma i och Sverige påpekade följ-
aktligen att den behövde omformuleras.

De nya informationsbladen om re strik-
tiv antibiotikaanvändning är avsedda
dels för veterinärer och dels för politiker
och beslutsfattare. Avsikten med dessa är
bra och texten var i stort sett acceptabel,
man talar om vikten av att hantera anti-
biotika på ett bra sätt. Sverige framförde
dock önskemål om ett tredje blad som
ska riktas till allmänheten och djurägare
där man förklarar varför man bör satsa
på djurhälsa och förebyggande arbete i
stället för antibiotikaanvändning. Detta
förslag mottogs också positivt och fram-
fördes till FVE. 

Mötet uttryckte vidare oro över ett
rykte om att bemanningen av gränskon-
troller kommer att ändras så att veteri-
närer ska ersättas av andra yrkesgrupper,
något som betraktas som mycket nega-
tivt då det ofta gäller kontroll av djur -
transporter och djurvälfärd.

HYGIENUTSKOTTET
I livsmedelshygienutskottet UEVH dis-
kuterades den ekonomiska krisen som
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I UEVP diskuterades antibiotikaförsäljningen. FVE rekommenderar de europeiska veterinärerna att i större utsträckning försörja sig på sin
veterinära kompetens och inte på läkemedelsförsäljning. 
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fortsätter att oroa i många av medlems -
länderna, även om inga akuta problem
rapporterades. Greklands delegat sakna-
des vid mötet och följaktligen gavs ingen
aktuell information om hur krisen på -
verkar livsmedelssäkerheten i Grekland.

Sverige informerade om diskussioner
kring märkning av kött från djur som
slaktats utan föregående bedövning. Det
är en fråga som FVE drivit under några
år, en fråga som är känslig men som
också får stöd med argumentet att kon-
sumenterna har rätt till information för
att kunna göra ett val. 

Sverige informerade också om ett 
förslag att Livsmedelsverket ska ta över
kontrollen på de animalieanläggningar
som hittills kontrollerats av kommu -
nerna. Skälen för förslaget är bland
annat att kommuner inte alltid har rätt
kompetens för kontrollen samt att av -
gifts nivåerna varierar och att det därför
skulle vara bättre med statlig kontroll. I
Finland diskuteras återigen om livsme-
delskontroll ska flyttas från lokala myn-
digheter och bli en statlig angelägenhet.
En sådan ändring genomfördes i Norge
för några år sedan då hela livsmedels-
kontrollen förstatligades. Den norska
kontrollen har nyligen genomgått en
omfattande revision. Föga förvånande
visade det sig att det fanns betydande
skillnader i kontrollernas genomförande
mellan såväl lokala som regionala kon-
tor. Det är inte svårt att dra slutsatsen att
det inte är huvudmannaskapet som är
det väsentliga utan hur kontrollen styrs
och samordnas.

Modernisering av köttkontrollen
Modernisering av köttkontrollen är en
återkommande punkt på agendan som
brottas med extremt små steg framåt.
Moderniseringsarbetet går sakta trots att
medlemsstaterna i princip är positiva,
dock ibland med vissa reservationer.
Kommissionen har skickat ut ett flertal
detaljerade enkäter, bland annat rörande
vem som kan få göra vad av officiella
kontroller och hur man ser på det
befintliga avgiftssystemet. Möten har
hållits med olika grupper av intressenter.
Med så många medlemsstater med stora
skillnader i struktur och förutsättningar
är det svårt att finna en gemensam stånd-
punkt i alla detaljer. 

Frågan om vilken roll officiella veteri-
närer kommer att ha i ett framtida
moderniserat system är minst sagt kon-
troversiell. Hittills genomförs köttkon-
troll av officiellt anställda veterinärer, i
många länder tillsammans med officiellt
anställda ”assistenter”. För fjäderfä och

kanin tillåter lagstiftningen företagsan-
ställda ”assistenter” i rutinbesiktningen.
Åsikterna huruvida ett sådant system
skulle vara möjligt att tillåta även för
andra djurslag går vitt isär. Det finns
dock stor enighet i att levandedjursbe-
siktning ska göras av officiell veterinär.
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Frågan om vilken roll officiella veterinärer kommer att ha i ett framtida moderniserat
system är minst sagt kontroversiell.
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Likaså finns enighet om att officiell vete-
rinär ska övervaka köttkontrollen oav-
sett om delar av den utförs av officiell
eller företagsanställd personal.

Kommissionen arbetar vidare med
förslag till ändringar av befintlig lagstift-

ning med förhoppning om ikraftträdande
2015. UEVH kommer även fortsatt både
att följa och att aktivt bidra till kommis-
sionens vidare arbete med frågan.

En intern fråga som diskuterades var
om UEVH (Union of European Veteri-

nary Hygenists) ska byta namn till ett
som mer speglar arbetet inom veterinär
folkhälsa. Svårigheten är att hitta ett bra
namn som inte innebär allt för många
bokstäver när det förkortas. Förkort-
ningen ska samtidigt spegla namnet på
franska. Mötet lyckades inte hitta ett bra
förslag. Den läsare som har lösningen får
gärna kontakta Margareta Widell.

GENERALFÖRSAMLINGEN
När det till slut var dags för den egent -
liga generalförsamlingen invigdes mötet
av ordföranden i det holländska veteri-
närförbundet, Ludo Hellebrekers och
rektorn för fakulteten i Utrecht, profes-
sor Anton Pijpers. Förutom formalia om
budget och finanser röstades det om en
del förslag. Man beslöt att inte längre
utse hedersmedlemmar inom FVE,
något som de nordiska länderna motsatte
sig när det infördes. Vi tycker inte att en
person kan vara hedersmedlem i en sam-
manslutning av organisationer. Dess -
utom har det blivit en automatisk ut -
nämning av föregående ordförande i
FVE och det sista hedersmedlemskapet
delades nu ut till föregående ordförande
Walter Winding från Österrike. I fort-
sättningen kommer man i stället att
utdela två olika förtjänsttecken till med-
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Den egentliga generalförsamlingen invigdes av ordföranden i det holländska veterinärförbundet, Ludo Hellebrekers. 
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SVS Hästsektions vinterkurs 8–9 februari 2013
Johannesbergs Slott, Rimbo

”Bilddiagnostik från topp till tå”
– olika tekniker i fält och på klinik

Hästsektionens årsmöte hålls 8/2 och kursen 8-9/2 2013 på Johannesbergs Slott 
i Rimbo. ”Get together-mingel” och korta forskningspresentationer kvällen 7/2.

Anmälan och kursinformation
hänvisas till kursens hemsida http://www.vinterkurs.se

Vid förfrågningar
angående anmälan, resor och boende kontakta Annika Höglund, HighGrove AB,

+46 (0)703-404 606, annika@highgrove.se
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lemmar eller andra personer som gjort
viktiga saker för FVE eller för Europas
veterinärkår. 

Ett upprop gjordes också för fler vete-
rinärer med intresse och kunskap om
bin och bisjukdomar, stor brist på sådana
råder och problemen med en ökande
bidöd är olycksbådande. Det finns kur-
ser i ett par olika länder om man vill lära
sig mer om dessa små men viktiga flyg-
fän och deras sjukdomar. 

FVE informerade om sin förbättrade
kommunikationsstrategi med ny hem -
sida, bättre nyhetsbrev och numera när-
varo på sociala medier som Facebook
och Twitter. Man meddelade också att
FVE fått 335 000 euro från en forsk-
nings fond inom EU för att genomföra
ett projekt (www.callistoproject.eu) där

man ska undersöka vilka risker sällskaps-
djur utgör från smittskyddssynpunkt.
Programmet är treårigt och ett antal
institutioner och organisationer inom
EU samarbetar om detta. Avsikten är att
ta fram information och förebyggande
åtgärder för att minimera smittriskerna. 

”One health”, var ett annat tema som
berördes under generalförsamlingen.
Christina Bruschke, Nederländernas
veterinärchef (Chief Veterinary Officer)
redogjorde som gästtalare för hur
Nederländerna arbetar med att begränsa
användningen av antibiotika. Myndig-
heterna kräver att landets veterinärer
halverar förskrivning och försäljning av
antibiotika fram till 2013. Man har
kommit en bit på vägen och kan visa upp
en 32-procentig minskning. Bruschke

talade om veterinärernas skyldighet att
bidra men även vikten av att nätverka på
fler fronter för att nå målet.  

Borut Zemljic från Slovenien redo-
gjorde för den arbetsgrupp (Animal
Welfare Curriculum – Working Group)
som arbetar med en kursplan för ämnet
djurvälfärd. Det är viktigt att hålla isär
begreppen djurrätt, djurhälsa och djur-
välfärd. Syftet med arbetsgruppen är att
ta fram en separat utbildningsmodul för
djurvälfärd som ska ingå i veterinärut-
bildningar över hela Europa. Den första
utmaningen är att kartlägga ”animal
welfare science”, vilken kunskap och
vilka forskningsresultat som finns till-
gängliga idag och vilka som utbildar i
ämnet redan idag. Arbetsgruppen kom-
mer sedan att göra ett utkast till kurs -
innehåll som ska bedömas av FVEs
medlemmar. Torsten Jakobsson framhöll
i sammanhanget vikten av att djur -
välfärd verkligen blir ett eget ämne på
veterinärfakulteterna i FVEs medlems -
länder. 

Rafael Laguens, vice ordförande i FVE
med hemvist i Spanien, rapporterade
från den serie workshops i djurskydd
som med ekonomiskt bidrag från EU
har genomförts på flera platser i Europa,
bland annat i Riga och Barcelona. Vid
workshopen i Riga deltog två svenska
moderatorer, Lena Eliasson-Selling på
gris och Lars-Erik Staberg på nöt.

För Christina Arosenius från Sverige
var det hennes sista FVE-möte innan pen-
 sioneringen. FVE-ordföranden Chris -
tophe Buhot uppmärksammade detta
under generalförsamlingsmötet och
Christina avtackades med en stående
applåd från Europas alla veterinärför-
bund. Det blev en känslosam avslutning
på mötet för den svenska delegationen.
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Christina Arosenius avtackades av Christophe Buhot, ordförande i FVE,  för hennes långa
engagemang i europeiska veterinärfrågor.
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Ökat antal veterinära licens-
förskrivningar

❘❙❚ Det finns cirka 400 veterinära licens -
 läkemedel i Sverige. Av den totala mäng-
den är det ett tjugotal läkemedel som
sticker ut och utgör två tredjedelar av 

hela volymen förskrivningar. En utredning
på Läkemedelsverket har genomförts för
att ta reda på varför licensförskrivningen
är så omfattande.

Enligt utredningen är det ökade antalet
licenser ett resultat av nya regler efter
apoteksomregleringen. I dagsläget krävs
en licens per apotek vilket gör att distribu-
tören skickar dubbletter av en beställning
till olika apotek. Andra orsaker är avslagna

rikslicenser och avregistreringar av god-
kända läkemedel.

Utredningen föreslår bland annat åtgär-
der som leder till att djurägaren ska kunna
hämta ut licensläkemedel på valfritt apo-
tek utan ny ansökan, vilket skulle minska
behovet av dubbletter.

Källa: Läkemedelsverkets nyhetsbrev för
veterinärer nummer 2/12. ■

❘ ❙❚   noterat
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Hur ser veterinärer, som har stor
erfarenhet av att ta ställning till
såväl behandling som avlivning av
djur som lider, på läkarassisterat
självmord? Det var med utgångs-
punkt i den frågan som SLU och
Karolinska Institutet i augusti 2009
skickade en enkät till medlemmarna
i Sveriges Veterinärförbund. Här
presenteras resultaten.

BAKGRUND
Studien av veterinärer var en fristående
del i ett större projekt som också kartlade
befolkningens och läkares attityder till
läkarassisterat självmord. Antagandet att
veterinärer med erfarenhet av att för -
korta lidandet hos sina patienter har
kunskap att tillföra även till human -
vården har föreslagits tidigare (11), men
det här är en av de första komparativa
stu dierna av de olika yrkesgruppernas
åsikter i ämnet. 

Det finns många likheter mellan vete-
rinärmedicin och humanmedicin. Ett
praktiskt exempel på detta är de konflik-
ter som kan uppstå i triaden behandlare,
patient och anhörig när det gäller vården
av sällskapsdjur och där parallellerna till
humanvården är uppenbara. Men trots
många gemensamma nämnare har de
båda vetenskaperna utvecklats åt olika
håll, och jämförelser mellan dem är säll-
synta. 

Under historiens gång har flera före-
språkare önskat ett större samröre mellan
de båda grenarna. En av veterinärmedi-
cinens grundare, Bourgelat, skrev redan
1755 att humanmedicin är använd bar

för hästen och hästens medicin är
användbar för människan (2) (Figur 1).
Likaså den tyske läkaren Rudolf Virchow
(1821–1902), patologins grundare, såg de
båda vetenskaperna som grenar av medi-

cinen (6). Under 2000-talet har enhets-
medicin föreslagits för vaccinations -
program och studier av äldre individers
sjukdomar (3). Det senaste decenniet
har det i Sverige (och delvis i veterinär-
tidningen) förts en diskussion kring hur
målen för veterinärmedicin och human-
medicin liknar varandra och hur de båda
vetenskaperna kan dra nytta av varand-
ras kunskaper (10, 15).

På senare tid har fokus i bland annat
media riktats mot beslut i livets slutskede.
Sedan dödshjälp för människa blivit ett
alternativ i Holland och Belgien har dis-
kussionen om man har rätt att inom
sjukvården avsluta en patients liv fått ett
uppsving också i vårt land (5). I Sverige
tillåts vare sig dödshjälp eller läkarassi-
sterat självmord. För definitioner av
dessa båda begrepp, se Faktaruta 1. Trots
detta uttrycks ibland önskemål om att
någon eller båda dessa metoder ska
kunna göras tillgängliga. Det var med
utgångspunkt från dessa diskussioner som
forskningsprojektet startade. Det initiala
syftet var att undersöka läkares och
befolkningens attityder till läkarassiste-
rat självmord. Projektet utvidgades senare
till att inkludera även veterinärer. I
denna artikel presenteras resultat från 
de tre enkätundersökningarna. Artikeln

Attityder till läkarassisterat självmord

➤

HENRIK LERNER, biolog, FD, ANNA LINDBLAD, forskarstuderande, 
BO ALGERS, leg veterinär, VMD, professor och NIELS LYNÖE, professor*

FAKTARUTA 1
DEFINITIONER

Läkarassisterat självmord betyder att en läkare, på en beslutskapabel patients begäran,
tillhandahåller preparat som patienten själv kan ta i syfte att avsluta sitt liv. 

Dödshjälp betyder att en läkare, på en beslutskapabel patients begäran, admini-
strerar en dödlig dos läkemedel i syfte att avsluta patientens liv.

FIGUR 1. Under historiens gång har flera
förespråkare önskat ett större samröre
mellan humanmedicin och veterinär -
medicin. Bourgelat skrev redan 1755 att
humanmedicin är användbar för hästen
och hästens medicin är användbar för
människan.
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bygger på tidigare arbeten inom forskar-
gruppen (7–9) och tillför vissa nya rön.

METOD
Under 2007 skickades en brevenkät ut
till ett slumpmässigt urval av läkare
inom sex olika specialiteter (n=1 200).
Kort därefter skickades en nästan iden-
tisk enkät ut till ett slumpmässigt urval
av befolkningen i Stockholms län (n=
1 206). Två år senare, i augusti 2009,
skickades en liknande enkät via e-post
till medlemmar i Sveriges Veterinärför-
bund (n=2 421).

Enkäten bestod av fyra delar: 1)
huvudfrågan om man var för, mot eller
tveksam till att en läkare skulle skriva ut
läkemedel som en patient själv kan ta i
syftet att avsluta sitt liv på ett smärtfritt
sätt (givet vissa förutsättningar, se Fakta -
ruta 2), 2) totalt åtta argument för och
mot läkarassisterat självmord, där de
svarande fick prioritera vilket argument
som var det viktigaste (Faktaruta 3), 3)
frågor kring om förtroendet för vården
skulle påverkas av att läkarassisterat
självmord blev tillåtet samt 4) bak-
grundsvariabler.

RESULTAT
Svarsfrekvensen var olika i de olika grup-
perna. För befolkningen var den 51 pro-
cent, men en kortversion av enkäten
innehållande endast huvudfrågan och
vissa bakgrundsfakta gav ytterligare sju
procent (n=698), för läkarna 74 procent
(n=877) och för veterinärer 47 procent
(n=1 126). Alla tre grupperna var repre-
sentativa avseende kön och ålder.

För eller mot läkarassisterat 
självmord
Bland veterinärerna var 75 procent för,
tio procent mot och 15 procent tvek-
samma till läkarassisterat självmord. Hos
befolkningen var 73 procent för, tolv
procent mot och 15 procent tveksamma.
Hos läkarna var 35 procent för, 40 pro-
cent mot och 25 procent tveksamma
(Figur 2). 

Prioritering av argument
De som var för läkarassisterat självmord,
oberoende av urvalsgrupp, prioriterade
argumenten ”minimera lidandet och
inte primärt korta patientens liv” respek-
tive ”respekt för patientens självbestäm-

mande”. Däremot var det en viss skill-
nad i fördelningen mellan argumenten.
Hos veterinärerna var det ungefär lika
många som angav båda argumenten som
tyngst vägande, medan det var en över-
vikt åt ”respekt för patientens autono-
mi” hos läkare respektive befolkningen.

För de veterinärer som rapporterade
mot läkarassisterat självmord var de
mest prioriterade argumenten ”att det
kan skapas press på patienter som upp-
lever att de ligger närstående till last”,
”att det finns risk att förtroendet för
läkarkåren äventyras” och ”att principen
att inte skada bör gå före respekten för
patientens självbestämmande”. De båda
förstnämnda principerna var högt prio-
riterade även bland läkarna, däremot
inte den sista. I befolkningen priorite-
rades för  utom argumenten ”att princi-
pen att inte skada bör gå före respekten
för patientens självbestämmande” och
”att det kan skapas press på patienter
som upplever att de ligger närstående till
last” även argumentet ”patienter i en
sådan situation vet inte sitt eget bästa”.

Hos dem som var tveksamma till 
läkar assisterat självmord såg fördelningen

FAKTARUTA 3
ARGUMENT FÖR OCH MOT 

LÄKARASSISTERAT SJÄLVMORD

De argument för och mot läkarassisterat självmord som
presenterades i enkäten. Möjlighet gavs även att formulera
egna argument.

För
Att respektera patientens rätt till självbestämmande.

Att syftet är att minimera lidandet och inte primärt att
korta patientens liv.

Att respekten för patientens självbestämmande bör gå före
principen att inte skada.

Att andra metoder som patienten kan tillgripa för att ta
sitt liv kan vara plågsamma.

Mot
Att patienter i en sådan situation inte vet sitt eget bästa.

Att det finns risk att förtroendet för läkarkåren äventyras.

Att principen att inte skada bör gå före respekten för 
patientens självbestämmande.

Att det kan skapas press på patienter som upplever att de
ligger närstående till last.

FAKTARUTA 2
KRITERIER FÖR BESVARANDE AV 

FORSKNINGSENKÄTEN

De tillfrågade ombads ta ställning till läkarassisterat själv-
mord utifrån följande kriterier:

När du i det följande tar ställning till det acceptabla eller
oacceptabla i att förskriva läkemedel som en patient kan 
ta i syftet att avsluta sitt liv föreställer vi oss att åtgärden 
har godkänts av riksdagen i lag. Utöver detta antas också
att följande kriterier är uppfyllda:

• patienten befinner sig i livets slutskede och upplever sitt
lidande som outhärdligt,

• patienten är beslutskapabel och välinformerad om alter-
nativa palliativa åtgärder,

• patienten själv begär förskrivningen och att ingen påver-
kan förekommer,

• patienten är kapabel att själv ta den förskrivna medicinen,

• patienten lider inte av behandlingsbar psykisk sjukdom,

• behandlande läkare känner patienten sedan en längre
tid,

• läkarkollega kontrollerar att ovanstående kriterier är 
uppfyllda.

➤

SVT 11 -12 fi:Layout 1  12-09-09  10.26  Sida 34



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2012 35

liknande ut med argumenten ”minimera
lidandet och inte primärt korta patien-
tens liv”, ”respekt för patientens själv  -
bestämmande” och ”att det kan skapas
press på patienter som upplever att de
ligger närstående till last” som de mest
prioriterade i samtliga svarsgrupper.

Förtroende
Generellt har alla tre grupperna ett stort
förtroende för vården (veterinärer 79 %).

Attityden till om förtroendet för
sjukvården skulle förändras om läkar -
assisterat självmord införs beror på om
den som svarar är positivt eller negativt
inställd till metoden. En negativt
inställd svarande anger i högre grad att
förtroendet för vården skulle sjunka,
medan en positivt inställd svarande i
högre grad anger att förtroendet skulle
öka. Detta gäller för alla tre grupperna.
Föga förvånande trodde endast två pro-
cent av de veterinärer som var för läkar -
assisterat självmord att förtroendet för
vården skulle minska om läkarassisterat
självmord skulle tillåtas i Sverige. Av
dem som var mot läkarassisterat själv-
mord angav däremot 73 procent att för-
troendet skulle minska. Av dem som var
tveksamma angav 43 procent att för -
troendet skulle minska. Resultaten lik-
nar befolkningsgruppens, men skiljer sig
från läkarna.

DISKUSSION
Veterinärer är intressanta att studera när
det gäller frågor rörande livets slut, då
denna yrkesgrupp har stor erfarenhet av
att hjälpa sina patienter genom att avsluta
livet när lidandet är för stort. I fallet
med sällskapsdjur innebär detta att en
familjemedlem dör (1, 4). Veterinärer har
därmed även erfarenhet av att bemöta
såväl anhörigas krav som deras sorge -
reaktioner i samband med patientens
död. I de aktuella studierna skiljer sig

veterinärernas attityder gentemot läkar -
assisterat självmord markant från läkar-
nas: Veterinärerna rapporterar i betyd-
ligt högre grad en accepterande syn på
läkarassisterat självmord. Att läkarna är
mer restriktiva till läkarassisterat själv-
mord kan möjligen förklaras med att de
i sådana fall är tvungna att utföra åtgär-
den, vilket inte veterinärerna behöver
göra (Figur 3).

Veterinärernas svar uppvisar genom-
gående stora likheter med befolkningens.
Det är i frågan om prioritering av argu-
ment som de båda grupperna skiljer sig
åt: Bland de veterinärer som rapporterat
för läkarassisterat självmord prioriteras
”minimera lidande” lika högt som 
”patien tens autonomi”. Möjligen kan
denna skillnad förklaras av att fokus i
veterinärens yrke är att minska lidandet
hos sina patienter (enligt Djurskyddsla-
gen).

Ett vanligt argument mot läkarassiste-
rat självmord är att en person med stor
kunskap eller erfarenhet om beslut i
livets slutskede är mer restriktiv än
någon som är okunnig och oerfaren.
Enligt detta synsätt skulle läkarna med
sin expertkunskap ha skäl för att vara
mer restriktiva än vad befolkningen är.
Denna slutsats finner dock inget stöd i
vår studie av veterinärers syn på läkar-
assisterat självmord. En majoritet av
svenska veterinärer tycks dela den accep-
terande syn på läkarassisterat självmord

FIGUR 2. Andelen (%) veterinärer, läkare och ett urval av Stockholms befolkning i procent
som var för, mot eller tveksamma till läkarassisterat självmord. Antalet svarande var 1 126
veterinärer, 877 läkare och 698 personer ur befolkningen.

FIGUR 3. Att läkarna är mer restriktiva till läkarassisterat självmord än veterinärer kan möj-
ligen förklaras med att de i sådana fall är tvungna att utföra åtgärden. Arrangerad bild.

➤
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som vi tidigare funnit hos den tillfrågade
befolkningen.

SLUTSATS
En majoritet av veterinärerna var, liksom
befolkningen i allmänhet, för läkarassi-
sterat självmord givet de kriterier som
angavs i studien. Veterinärerna får anses
vara experter på beslut i livets slutskede
och deras attityder skilde sig markant
från den andra expertgruppen, läkare,
där endast en tredjedel rapporterade för
läkarassisterat självmord. Det kan därför
ifrågasättas huruvida expertkunskap om
vård i livets slutskede kan förklara den
restriktiva hållning till läkarassisterat
självmord som finns i läkarkåren.

TACK
Ett stort tack till alla som svarade på enkä-
ten. Delstudien av veterinärer var finan -
sierad av stiftelsen Carl-Fredrik von Horns
fond, H-526, KSLA och har ett rådgivande
yttrande av Regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping (Dnr M155-09).
Tack till FD Petter Tinghög, Karolinska
Institutet, för råd om att jämföra web-
baserade och post-baserade enkäter. Tack
även till Sveriges läkaresällskap, som
finansierade den första studien om läkares
attityder till läkarassisterat självmord.

SUMMARY
Attitudes towards physician-assisted
suicide
This paper presents attitudes among
Swedish veterinarians, physicians and the
general public towards physician-assisted

suicide. The results show that the group
of veterinarians had a similar response
pattern as the group of the general pub-
lic. Both these groups are more positive
towards physician-assisted suicide than
the group of physicians. The prioritiza-
tions among respondents between ethical
arguments for and against physician-assi-
sted suicide as well as the respondents’
general trust in health care are presented
in the article. The main conclusion is
that the knowledge of veterinarians is
useful in these discussions because they
have experience of end-of-life decisions.
This study questions the idea that know-
ledge about euthanasia is associated with
a restrictive attitude towards physician-
assisted suicide.
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Författarna har deltagit i en studie-
resa till USA där man studerat ame-
rikansk mjölkproduktion och lyssnat
på föreläsningar om utfodringsruti-
ner för mjölkkor enligt amerikanska
rutiner. Artikeln sammafattar intryck
och nyvunna kunskaper från resan. 

BAKGRUND
”Era kor mjölkar för dåligt.” Den ame -
rikanska utfodringsrådgivaren Roger
Weigel var inte nådig i sitt omdöme om
dansk mjölkproduktion då han talade
för de nötspecialiserade veterinärerna på

årets årsmöte för Danske Kvægfagdyr-
lægers Forening. ”Om ni inte hjälper era
kunder att ändra på det, ja, då har ni
snart inte längre några kunder.”

I ett försök att bättre förstå vad Wei-
gel avsåg med detta, och hur veterinären
genom en konstruktiv dialog om utfod-
ringen med foderrådgivare och bönder
kan bli bättre på att säkra kornas hälsa,
välfärd och produktion, arrangerade
Boehringer Ingelheim Vetmedica en stu-
dietur för veterinärer till USA. Med på
turen var ett gäng hängivna skandina -
viska koveterinärer, 16 danskar och två
svenskar (Figur 1). Efter flera spännande

besättningsbesök och ett antal föredrag
avslutades turen med en frågestund där
Weigel delade med sig av sina åsikter om
skandinavisk mjölkproduktion och hur
han tycker att denna kan förbättras –
sett med amerikanska ögon. Här följer
en kort presentation av resenärernas
intryck.

SETT I BESÄTTNINGARNA
De kaliforniska mjölkproducerande
besättningar vi besökte hade annorlunda
förutsättningar än vi var vana vid (Figur
2). Korna i de stora besättningarna hölls
i synnerligen enkla byggnader, men före-

Reseberättelse

Vad gör veterinären på foderbordet?

➤

MAGNUS ANDERSSON, leg veterinär, 
CHRISTINA NYMAN, leg veterinär och 

TROELS LØWIG LARSEN, kvægfagdyrlæge*

FIGUR 1. Danska och svenska veterinärer på studieresa i USA.
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föll friska: det var få halta kor, hasarna
var prydliga och det var få djur i sjuk -
avdelningarna. Juverhälsan föreföll inte
vara ett speciellt fokusområde, noggrann
tvätt före mjölkning och mjölkning med
handskar förebyggde stora problem. Vid
epidemiska utbrott av mastit undersök-
tes mjölkprover bakteriologiskt, fokus
låg då på eventuell förekomst av myko-
plasma. Mjölken kontrollerades annars,
liksom i de flesta skandinaviska besätt-
ningar, rutinmässigt månadsvis – och
resultaten från denna provmjölkning
ingick som ett verktyg i rådgivningen.
Fokus på kostnadsnyttan var närmast
total i besättningarna. Beträffande ut -
fodringen var ”return on investment”

ledordet. Grunden i foderstaten är
lusernhö (”alfalfa”). Ökad efterfrågan på
detta fodermedel från de penningstarka
marknaderna i Kina och Mellanöstern
har dock resulterat i att de kaliforniska
producenterna fått börja söka efter billi-
gare fodermedel (Figur 3).

Småkalvarna fodrades som enkelma-
gade djur genom mjölkperioden, vilken
varade cirka 60 dagar. Utöver pastörise-
rad mjölk erbjöds de då även lättsmält
fiberfoder, exempelvis uppblött betfor.
Tjurar och kvigor fodrades identiskt
upp till cirka 175 kg kroppsvikt. Där -
efter ökades andelen fiber i fodret till
kvigorna och proteinandelen sänktes.
Målet var en tillväxt på cirka 850 gram

per dag. Dessutom hade man fokus på
att inför kalvning ge ett foder som ökade
papillstorleken i våmmen, vilket genom
ökat upptag av fettsyror avsågs bidra till
att förebygga energiunderskott i början
av laktationen.

Det var intressant att notera att han-
djuren sedan istället sattes på en mer
stärkelserik kost med relativt låg halt
smältbart protein. Detta gav låga och
breda djur med god köttkvalitet, hög
halt intramuskulärt fett och högt slakt -
utbyte (65 %). Holsteinstutarnas tillväxt
var nästan två kg/dag, ibland dock något
lägre på grund av värmestress. Slaktmog-
nad nåddes efter cirka 18 månader.
Hemligheten bakom denna produktion
heter ”Rumensin” (monensin – ett anti-
biotikapreparat som bidrar till att minska
risken för biverkningar av en sådan
foderstat, såsom fång, och som inte är
tillåtet till nötkreatur inom EU).

FODERFÖRELÄSNINGAR 
Mineraler, vitaminer och toxiner
Att förse mjölkkor med ett balanserat
tillskott av mineraler kan vara en grann-
laga uppgift. Det råder en stor grad av
interaktion mellan absorptionen av olika
mineraler. Till exempel är det väl känt
att upptaget av kalk (Ca) och fosfor (P)
hänger samman. 1,71 gram Ca absorbe-
ras per gram P, underskott på P ger där-
för också underskott på Ca. På motsva-
rande sätt hämmas upptaget av magne-
sium av en för hög andel kalium i
foderstaten. Magnesiumbrist ses allt
oftare i tiden kring kalvning och kan

➤

FIGUR 2. I de kaliforniska mjölkproducerande besättningar som besöktes hölls korna i enkla och billiga ”byggnader”.

FIGUR 3. Alternativa (och billigare än lusernhö), för oss exotiska, fodermedel: mandel -
kärne skal och bomullsfrön.
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bland annat medföra försämrat mjölk-
nedsläpp. Brist på spårämnen ger ofta
ospecifika symtom. Färgskiftningar i
hårremmen kan tyda på brist på koppar
eller zink (Figur 4). 

Även om mineraler i form av oxider
är mindre tillgängliga för djuren än sul-
fater kan detta, på grund av lägre pris,
ofta kompenseras genom högre giva. Fri
tillgång på ett korrekt balanserat mine -
ralfoder fungerar i allmänhet bra till
korna – de reglerar då själva intaget. Vad
det gäller vitaminer ses vitamin E och
selen som delvis komplementära. Inne-
hållet av E-vitamin i ensilerade produk-
ter anses vara noll. 

Toxiner – som kan ge organskador
och nedsatt produktion – kan bildas vid
lagring av fuktigt foder när det också
finns tillgängligt syre, t ex vid dålig täck-
ning av, eller otillräckligt pressat, ensilage.
En korrekt ensileringsprocess och tillsats
av ensileringsmedel minskar risken för
toxinbildning. Tillsats av toxinbindare
till fodret kan också vara en möjlighet,
dessa är dock ofta dyra och effekten är
inte alltid väldokumenterad.

Kalvutfodring
De fyra viktigaste faktorerna för att lyckas
med kalvarna sades vara: få dem på benen,
håll dem borta från gödsel, var noga
med råmjölken och desinficera naveln.
Det ekonomiska värdet av en korrekt
råmjölksgiva uppskattades till $423
(motsvarande cirka 3 000 SEK), baserat
på förbättrad hälsa och tillväxt, tidigare
inkalvning etc. Kalvar är skapta till att
inta mjölk. Ökas den dagliga givan
under mjölkperioden från fyra till åtta
liter, kan mjölkproduktionen under
första laktationen förväntas öka med
750 kg ECM. Från en veckas ålder ges
därför fyra liter mjölk två gånger per
dag. Senare ges hela mängden vid ett
tillfälle, på morgonen. Utöver den pas-
töriserade mjölken ges kalvarna då fri
tillgång på vatten och lättsmältbara fib-
rer. Diarré upplevs i allmänhet inte som
ett problem, bara om kalven slutar att
äta är det ett problem. Immunförsvaret
kräver mycket energi – vid undernäring
blir kalvarna sjukare, tillfrisknar lång-
sammare och svarar också sämre på
andra åtgärder såsom vaccination. Om
kalvar får diarré ges därför fortsatt full

mjölkgiva för att säkra ett snabbt till-
frisknande. Avvänjning sker vid intag av
1,5 kg koncentrat per dag. Målet är en
intensiv tillväxt under mjölkperioden,
eftersom det lönar sig bäst.

VIP-korna
Den peripartura kon, från tre veckor
före till tre–fyra veckor efter kalvning
behöver speciell omvårdnad – de är
”VIP-kor”. Det ansågs allmänt att man
bör se på sinperioden som en investering
för framtida lönsamhet. När kor närmar
sig kalvningen ökar blodflödet i juvret,
glukosabsorption i mjölkproducerande
vävnader ökar, vompapillerna växer till
och fostertillväxten fullkomligen explo-
derar, samtidigt som intaget av torrsub-
stans minskar gradvis under de två sista
veckorna före kalvning. Energi kommer
därför att behöva mobiliseras från fett-
depåer, varför halten fria fettsyror
(NEFA) ökar i blodet. NEFA omvandlas
sedan i levern till triglycerider eller
ketonkroppar. Det uppstår i det sam-
manhanget ofta en viss grad av fettlever,
vilket kan hämma leverns normala funk-
tion. Överdrivet höga NEFA-värden
veckorna före kalvning ökar risken för
dystoki, pares, löpmagsförskjutning, ace-
 tonemi etc och hämmar fruktsamheten
efter kalvning. Energinivån i foderstaten

måste därför, enligt föreläsaren, höjas
veckorna före kalvning. I den frågan har
dock andra experter en avvikande upp-
fattning. 

De första 110 dagarna av laktationen
är kritisk. Under denna period ska
endast det bästa fodret ges för att få
korna att nå en så hög mjölkavkastning
som möjligt. Fodret till högmjölkare bör
hålla 7,45–7,57 MJ/kg TS. Vid för låg
energikoncentration ses hulltapp, ned-
satt mjölkproduktion, försämrad frukt-
samhet och hälsa, samt ökad utslagning.
Djuren i denna grupp ska också överva-
kas noga avseende idissling, liggbeteende
och laktationskurvans utveckling.

Kalciumhalten i blodet bör normalt
vara ca 8–10 mg/dl (motsvarande 2–2,5
mmol/l). Mindre än 8 mg/dl indikerar
subklinisk hypokalcemi, medan värden
under 5,5 mg/dl (1,4 mmol/l) oftast ger
klinisk pares. Lågt blodkalcium påverkar
bland annat funktionen hos glatt mus-
kulatur vilket ger mjölkläckage och ökar
risken för utdragna födslar, kvarbliven
efterbörd, metrit, mastit, löpmagsdislo-
kation etc. Man kan minska risken för
kalkbrist med katjon/anjon-balanserad
foderstat, värdet bör då vara kring 0 vil-
ket i allmänhet ger ett urin-pH kring 6.
Urin-pH övervakas konsekvent och till-
skottet av anjoniska salter (främst klorid

FIGUR 4. Färgskiftningar i kornas hårrem kan tyda på brist på koppar eller zink.
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➤ och sulfat med ammonium, magnesium
eller kalcium) baseras på detta. 

Ett högkoncentrerat produktions -
foder utlöser inte tillräcklig salivproduk-
tion, vilket ökar risken för våmacidos.
För att motverka detta (alltså för att
buffra våm-pH) och för att säkra ett
optimalt upptag av foder tillsattes ofta
bikarbonat till foderblandningen. Korna
erbjöds också bikarbonat ad lib i en
”mineralbar”. Roger Weigel menar att
korna själva reglerar sitt intag, liksom de
gör vid fri tillgång på mineraler.

SAMSPELET RUNT FODERBORDET 
Roger Weigel menar att ett grundläg-
gande fel i dansk och skandinavisk
mjölk produktion är att det är för mycket
fokus på kostnaderna för utfodring –
istället för fokus på fodring för god
mjölkproduktion. Kornas genetiska
mjölkproduktionspotential ligger idag
skyhögt över vad de flesta producenter
når. Det krävs en ny strategi för att
komma dit liksom ett ökat samarbete
mellan bonde, utfodringsrådgivare och
veterinär. En foderstat kan se bra ut på
papperet men det är inte säkert att det är
den som hamnar på foderbordet. Det är
först när korna har tillgodogjort sig fod-
rets innehåll som man kan avgöra om

den förväntade effekten på välfärd och
produktion har infunnit sig – ”korna
ljuger inte” är Roger Weigels motto.

Ett hinder för att nå full avkastnings -
potential kan vara en för låg TS-halt i
fullfodret (den bör vara cirka 50 %). Ett
alltför blött foder fyller förmagarna med
vatten och minskar därigenom det totala
upptaget. För optimal produktion ska
den intagna dagliga torrsubstansmäng-
den motsvara cirka fyra procent av
kroppsvikten, alltså 30 kg för en 750 kg
ko. En av veterinärens uppgifter kan
vara att regelbundet ta reda på om korna
får i sig tillräcklig mängd torrsubstans
(mät TS-halten i fullfodret) – och om
inte, fråga varför. Analysvärdena från
undersökningar av fodrets näringsinne-
håll och hygieniska kvalité bör också
fånga veterinärens intresse. Blodprov för
undersökning av vitaminer, mineraler
och metaboliska parametrar kan vara av
värde när man ska undersöka varför
uppställda mål för produktion och hälsa
inte nås. Andra relevanta verktyg är hull-
bedömning, okulär undersökning av
träck samt analys av fruktsamhetsdata.

Det är viktigt att förse kor med till-
räcklig mängd fiber av rätt kvalitet,
målet (28–32 % NDF (Neutral Deter-
gent Fiber), 21 % ADF (Acid Detergent

Fibre)) nås dock sällan. Tillskott av halm
används i USA som en effektiv struktur-
fiber vid brist på lusern. Gräsensilage
håller enligt Roger Weigel oftast en för
låg energihalt samtidigt med ett för högt
NDF och en för hög halt av ickeeffektiv
fiber (med för låg retningseffekt på
våmslemhinnan). Klöver i ensilaget ger
protein av god sammansättning och ett
ökat energivärde, men har också för
högt NDF. Sortering av fodret på foder-
bordet ser Roger Weigel som ett tecken
på för lågt energiinnehåll – korna söker
sig aktivt till de mest energirika foder-
komponenterna för att täcka sitt behov.
Sortering ger en stor variation i gödsel-
konsistens och orsakar energibrist främst
hos de mest högavkastande korna. I en
sådan situation selekterar utfodringen
för lågavkastande kor samtidigt som
avelsarbetet strävar efter allt högre
avkastning – alltmedan mjölkproducen-
terna enligt Weigel ”dör av dålig rådgiv-
ning”.

SAMMANFATTNING 
Som svensk veterinär är det lätt att
känna sig ödmjuk inför frågor om
utfodring. Vår grundutbildning inom
området är otillräcklig och utbudet av
fortbildning begränsat, för att inte säga
obefintligt.

Man behöver dock inte dramatisera
det hela. Även om vi alla kan bli bättre,
har vi redan en god blick för kons hälsa
och välbefinnande. Denna kompetens är
ovärderlig för att utvärdera utfodringen.
Genom att träna oss till en större säker-
het i hullvärdering, bedömning av göd-
sel, förmåga att tolka fruktsamhetsdata
och läsa foderanalyser finns oändliga
möjligheter för ett utvecklat samarbete
med såväl mjölkproducenter som foder-
rådgivare. Det är vår tro att detta ger
större tillfredsställelse med vardagens
arbetsinsats och större belåtenhet hos
kunderna.

*MAGNUS ANDERSSON, leg veterinär, Östra
Korsbyn 141, 662 97 Ånimskog.
CHRISTINA NYMAN, leg veterinär, Boeh -
ringer Ingelheim Vetmedica, Bränningestrands-
vägen 135, 151 39 Södertälje.
TROELS LØWIG LARSEN, Kvægfagdyrlæge,
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Skovløber-
vangen 22A, 3500 Værløse, Danmark.

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

endokrinologi, hematologi och cytologi.

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

• Vi har kostnadseffektiva paneler inom serumkemi  -
analyserna.

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

Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset · SLU · Box 7038 · 750 07 Uppsala
Tel 018-671623 · www.slu.se/universitetsdjursjukhuset/
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Diskussionen kring
veterinärutbild-
ningen i Sverige är
inte ny. I följande
genomgång av

några handskrifter
från 1800-talets början framförs
tankar kring den veterinära utbild-
ningen och yrkesrollen. Handskrif-
terna kommer från den Hernquistska
samlingen i Skara och visar att
dagens funderingar kring den vete-
rinära yrkesrollen i många avseenden
liknar dem som 1800-talets veteri-
nära ledargestalter hade. 

Artikeln utgör meddelande 123 från
Rådet för veterinärhistorisk och bio-
grafisk forskning.

HANDSKRIFTEN 0094 I DEN 
HERNQUISTSKA SAMLINGEN
Rubricerade handskrift av Peter Hern-
quists hand karakteriseras på följande
sätt av Ivar Dyrendahl, som katalogiserat
och indexerat handskrifterna i det Hern-
quistska biblioteket:

”Inledes med en liten veterinäretisk
betraktelse och fortsätter med en medicin -
historisk genomgång från Hippokrates
och framåt.”

I det följande återges tolkningarna av
originalmanuskripten utan de över- och
understrykningar som förekommer. En
dubbeltecknad konsonant, som marke-

rats med ett streck över densamma har
skrivits ut dubbeltecknad. Vidare har
tecken för ”dubbel-s” ersatts med ”ss”.

Veterinäretik och medicinsk historia
Den ”veterinäretiska betraktelsen” är
insiktsfull och Peter Hernquists (Figur 1)
syn på veterinärens yrkesroll är rykande
aktuell även för dagens kliniska verk-
samhet, något som jag återkommer till
senare. Den medicinhistoriska genom-
gången däremot kanske inte har så
mycket att ge dagens kliniker annat än
som ett historiskt dokument över
”tidens” syn på sjukdomar. 

Hernquist beskriver olika medicinska
auktoriteter genom tiderna från Hippo-
krates till sin samtid och accepterar/för-

kastar deras förklaringsmodeller för
sjukdomars uppkomst, förlopp etc. Han
förundras också över olika biologiska
fenomen. Som exempel kan nämnas:
”Ägget då det utkläckes har lif, hwilket
kan genom naturliga medel wäckas och
försättas i gång ... War man kan uplifwa
det dolda lifwets Elementer. En hetta
öfwer 40 grader kokas lifwet bort, en
under 20 grad förstöras äfwen dess kraft,
under fryspuncten skadas det äfwen.
Således fordras en wiss grad warma för at
underholla lifskraften och at sätta den 
i rörelse.” Han spekulerar alltså över
temperaturens påverkan på levande
organismer och förundras över hur dag -
sländan (Papilio) kan hinna med hela sin
livscykel på tolv timmar: ”Papilio Ephe-
mera anwänder sina 12 timars lefnad til
parning, afwelens fortplantning, barnöl
och begrafning.” Han förvånas över hur
intorkat ”liv” kan väckas: ”Bestiola rori-
fera [Hjuldjuret] kan ligga uptorkad i 2
à 8 år och utan tekn till lif, utan waknar
up så snart den blötes.”

Handskriften avslutas med en sam-
manställning av ”Febrarnas” indelning
rakt upp och ner enligt den franske läka-
ren Philippe Pinel (1745–1826). Inga
försök till närmare presentation av de
olika sjukdomstillstånden lämnas. Pinel
är annars kanske är mest känd som ”den
moderna psykiatrins fader”, men också
för sin skrift om den kliniska träningen
av läkare (6). I den senare framhåller han
vikten av att utbildningen i praktisk
medicin bör ske på sjukhus med många
patienter. 

Hernquist skriver också: ”En läkare

Historisk tillbakablick

Tankar kring den veterinära 
utbildningen och yrkesrollen 

LARS-ERIK APPELGREN, leg veterinär, VMD, professor emeritus i farmakologi*

FIGUR 1. Peter Hernquist. Gravör: Gustaf
Berndes. Veterinärmuseets arkiv. Bilden är
beskuren.
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bör först och förnämligast wara en god
Christen, wara dygdig och ömhjertat.
Han kan annars göra mera ondt än godt,
mer skada än gagna. Ewigheten och
räkenskapsdagen böra swäfwa ständigt
för dess [=hans] ögon och tankan derpå
bör leda hwart steg. Lättja och skryt
skola ei fläcka dess prydnad med den
dåraktiga tankar om en sjelfswåld frihet.”

Hernquist ger allmängiltiga förhåll-
ningsregler, som präglas av hans kristna
övertygelse, men det låter inte som om
man skulle kunna känna sig så trygg i sin
yrkesroll om man ständigt skulle tänka
på ”räkenskapsdagen”.

Färdighetsträning
Hernquist tar också ställning för vad vi
idag kallar praktisk färdighetsträning:  

”Dess practiska insikt kan ei wara nog
utsträckt.  Men dertil fordras grundlägg-
ning och theoretiska insikter, utom
[=utan] hwilka ingen practisk utwekling
och framsteg kan wäntas. På säkra och
nog widsträckta grunder byggas och för-
kofras all wetenskapelig kundskap. All
onödigt och från saken främmande bör
undwikas som hinderligt. Men all nödig
wetskap skal läras.”

Han markerar tydligt att den kliniska
färdigheten inte kan vara nog omfattande
(”utsträckt”), men denna är inte möjlig
att uppnå om man inte har grundläg-
gande teoretiska insikter – en åsikt som
är framträdande i Hernquists syn på
veterinärutbildningen. Det är dock litet
svårt att förstå hur den teoretiska nivån
skulle kunna hållas särskilt hög och att
studenterna skulle kunna hinna ta till sig
så mycket med tanke på de låga krav på
förkunskaper som stipulerades.   

Jönsson (5) beskriver utförligt sådana
krav eller snarare brist på krav i sitt kapi-
tel i SVFs Jubileumsbok:

”Ynglingarne, som här till underwis-
ning antagas, böra äga en naturlig
qwickhet och tilltagsenhet, wara wäl
artade och vid arbete wane, i synnerhet
tjenlige at smida, underwiste i sin Chris-
tendom, hafwa böjelig röst och kunna
redigt läsa och skrifwa. De skola hafwa
fyldt sina 16 à 18 år, och äga en stark
och sund Kropps-Complexion.”

Veterinärprofessionen – ett service -
yrke
Efter genomgången utbildning var det
dock – och är fortfarande – viktigt att
komma ihåg att veterinäryrket är ett
”serviceyrke”, något som Hernquist for-
mulerar så här i den aktuella handskrif-
ten (se originaltexten i Figur 2): 

”Landtbrukaren öfwerlämnar sin re -
ellaste ägendom uti wåra händer. Han
fordrar af oss tillbakars insickt, warsam-
het, ömhet och ärlighet. Misstänker
Han någon brist häruti, dömer Han oss
utan medlidande och ofta utan pröf-
ning. Wi böra deremot söka at betaga
Honom all misstanka.”

Följer man Hernquists råd tror jag inte
att många djurägare skulle söka sig till
allehanda dubiösa alternativa behand-
lings former. Men visst kan det vara svårt
att inte tappa tålamodet, när en djurägare
begär något som ligger bortom all veten-
skap och beprövad erfarenhet.

Dagens veterinärutbildning
Jag har försökt bilda mig en uppfattning
om hur det ligger till på veterinärutbild-
ningen i dag med frågeställningar kring

djurägare-veterinärrelationer. Enligt den
senaste utbildningsplanen för veterinär-
programmet sker schemalagd undervis-
ning i ”konsten att hantera djurägare”.
Vid sidan av sådan regelrätt undervis-
ning tror jag att lärarnas eget uppträdande
och mentorskap också kan utgöra en
viktig bas för de blivande veterinärernas
sätt mot sina patienter och deras djur -
ägare. Tyvärr kan sådant mentorskap
också vara negativt, men tjänar då kanske
syftet genom att framkalla tankar som
”så där vill jag verkligen inte bete mig”.

En mycket trevlig och tänkvärd fram-
ställning om denna problematik presen-
terades på Hernquistdagen 2011 i Skara.
Veterinär Sarah Stadig redogjorde då för
sin syn på ”Behovet av kompetens för att
kunna hantera djurägare”.  

En film med en rad tillspetsade roll-
spelssituationer mellan djurägare och
veterinär har framställts på SLU av
Gunilla Trowald-Wigh (9). Den kan all-
deles säkert utgöra en utgångspunkt för
etiska diskussioner i ”Hernquists anda”.
I slutet av 1990-talet fortsatte Gunillas
arbete tillsammans med universitetslek-
torerna Astrid Hoppe och Elisabeth
Persson (ansvarig i dagsläget) för att
utveckla undervisningsmoment om
djur ägarkommunikation för veterinär-
programmet vilket resulterade i rollspels -
övningar, både för små studentgrupper
och med skådespelare och veterinärer
inför studenterna. En rad ”fall” har kon-
struerats som bas för rollspel och diskus-
sioner. Studenterna får ta del av föreläs-
ningar och litteraturrekommendationer
inom ämnessfären. 

Bland de innehållsrika listor på litte-
ratur som är aktuell kan man finna

FIGUR 2. Inledningen på handskrift 0094 i original.
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artiklar som ”Four core communication
skills of highly effective practitioners”
(8). I den påpekas inledningsvis ”while
the scientific, technical, and clinical
skills of the veterinary profession remain
high, there is evidence that veterinarians
lack management and communication
skills necessary for success in private
practice.” Det är nog inte bara brittiska
veterinärer som saknar de ”kommunika-
tionsfärdigheter” som behövs för klinisk
framgång.  

I nämnda artikel citeras Blackwell (1):
”In an increasingly litigious society, con-
sumers are not forgiving of unprofessional
services.” Dvs i ett samhälle som i ökande
grad är benäget att lagsöka oförätter för-
låter konsumenter inte oprofessionella
tjänster.” Intet är nytt under solen –
Hernquist påpekade: ”Misstänker Han
någon brist häruti, dömer Han oss utan
medlidande och ofta utan pröfning.”

Det är bra att dagens veterinärstuden-
ter görs medvetna om ”behovet av kom-
petens för att hantera djurägare”, som
Sara Stadig utryckte det på Hernquist-
dagen 2011.

HANDSKRIFTEN 0736 I DEN 
HERNQUISTSKA SAMLINGEN 
Lars Tidén – undervisningsansvarig 
i Skara 
Det var inte bara Peter Hernquist som
månade om veterinärernas ställning och
teoretiska förkunskaper. I en senare
handskrift av Hernquists efterföljare i
Skara, Lars Tidén (Figur 3), beskrivs och
kommenteras veterinärens yrkesroll.
Sven Adolf Norling (Figur 4), som
direkt efterträdde Hernquist, blev allt-
mer tagen i anspråk i Stockholm och
uppdraget att upprätthålla undervis-
ningen i Skara föll på Tidén. Denne, i
grunden utbildad läkare, var inte alls så
hemma i de veterinärmedicinska kliniska
färdigheterna som Norling och blev
ibland ifrågasatt av domkapitlet, som
hade ett slags granskande funktion av
veterinärverksamheten i Skara. 

Tidén var föredömlig ifråga om att
hålla sig à jour med dåtidens utländska
veterinärmedicinska företrädares publi-
kationer. Han översatte flitigt sådana
verk och fostrade även vissa av sina ele-
ver att syssla med översättning av veteri-
närmedicinska handböcker. I det fallet

var Tidén en motpol till Norling som
var den framgångsrike klinikern, men
som inte publicerade just någonting. Så
här skrev Schmiterlöw (7) i sin biografi
om Norling: ”Den stora svårigheten att
försöka bilda sig en uppfattning om Sven
Adolf Norling, är det ofta påpekade för-
hållandet att han var ytterst ovillig att
sätta sina tankar på pränt.”

Tidén hade nog svårt att hävda att den
teoretiska bakgrunden var absolut nöd-
vändig för veterinärutbildningen gent -
emot den lysande klinikern Norling.
Tidén presenterade dock ett ”Förslag till
Kongl Institutet för Svenska Djurläkares
bildande” hösten 1817 (4). I det förslaget
finns noggranna beskrivningar över vad
en blivande djurläkare ska inhämta under
den föreslagna treåriga utbildningen:
”Allmän naturkunnighet, Chemi- fränd  -
s kapslagarna, Natural-historien (zoologi
och botanik), Djur-Physiologien, All-
män Pathologie, Allmän Therapi, Medi-
cinalpolisen och Lagerfarenheten (dvs
veterinär statsmedicin), Vettenskapens
Historia, Exteriörlära, Diätik, Invertes

sjukdomar, Utvärtes sjukdomar, Opera-
tionslära, Hofbeslagslära.”  

Han kommenterar sin beskrivning av
läroplanen med följande ord: ”När tjän-
liga Handböcker, som kunna läggas till
grund för Föreläsningarna uti ofvan
nämde vettenskapens delar, blifva att
tillgå, så blifver derigenom undervis-
ningen betydligt underlättad.” Tidéns
efterlämnade handskrifter och tryckta
publikationer visar tydligt hans ambi-
tion att ge eleverna handböcker som för-
medlade vetenskapligt grundade (enligt
den tiden) veterinärmedicinska kunska-
per. Han beskriver också hur Institutet
bör ha ett bibliotek: ”Institutet skall 
äga ett Bibliothek, innehållande de god -
kändaste författares arbeten uti all de
vettenskapsdelar i hvilka undervisning
meddelas. Till en början inköpes en liten
vald samling, med undantag af kost -
samare praktverk, hvilken sedermera
årligen bör förökas med nya utkomande
arbeten af ofvan nämde beskaffenhet. ...
Framdeles anskaffas äfven en liten vald
samling af Böcker uti Historia, Geo-
graphie, m fl ämnen, uti hvilka ingen
yngling af bättre uppfostran bör vara
okunnig”.

Mer än praktisk kunskap för djur-
läkare
Bland annat det citerade ”ingen yngling
af bättre uppfostran” visar Tidéns strä- ➤

FIGUR 3. Karikatyr av Lars Tidén, utförd
som akvarell av Gunnar Wennerberg
omkring 1830. 

FIGUR 4. Sven Adolf Norling. Fotografi av
pennteckning. Veterinärmuseets bildarkiv,
bilden är beskuren.
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van att få Djurläkare att bli ansedda inte
bara som välutbildade yrkesmän utan
också som allmänbildade. Det var nog
därför han reagerade så häftigt på den
publikation som kom ut 1805, skriven
av Ludwig Heinrich Bojanus: ”Über den
Zweck und die Organisation der Tier -
arzneischulen” (3). I handskriften på åtta
sidor (HS0736) ondgör sig Tidén över
denne tyske läkares synpunkter på hur
en veterinärstuderande bör rekryteras.

Tidén inleder med följande kommen-
tar (Figur 5): ”Men kan man någonsin
hoppas något helt, skall Djurläkare -
vetenskapen någonsin uppnå sin högsta
fullkomlighet om alt får förblifva i sitt
närvarande tillstånd och ingenting före-
tages för att göra det bättre men väl ... för
att försämra saken? En viss Läkare vill i
sin bok: Über den Zweck und die Orga-
nisation der Tier arzneischulen att den
praktiska Djurläkaren skall vara en blott
landtbrukare, och ingenting vidare. Men
hvilken tillväxt och fullkomning hafva vi
väl då att vänta?”. 

Rörande hans daning till djurläkare
heter det vidare: ”Låt honom ingå i sin
bildnings anstalt med en sund kropp
och goda sinen samt i en ålder, som 
gifver anledning hoppas kroppens och
sinnets förmåga att danas och inöfvas.
Hans kunskaper kunna inskränkas till
den för utöfvandet af hans borgeliga yrke
och till minnets underhjelpande nödiga
färdigheter i läsning och skrifning o af
annan förberedande kunskap är han icke
i behof. Detta vill med andra ord säga:
man tage honom uti den sämsta folk-
massan, vand vid alla de plumpheter,
lågheter och sedvanor, som äro den

samma egna och som han äfven bör
oförändrad bibehålla. Han bör vara för-
trolig och beslägtad med den lägsta
Stallbetjeningen, emedan hans lycka
eller olycka af densamma oftast (bero?)
Såsom vanlig Handtverkare bör han vara
känslolös för hvarje ovärdigt bemötande
af många Herrar ... och villigt göra hvad
som tillhör hans syssla, på det att han
icke såsom en tiggare måste så stå ensam
i stallet eller i förstugan och på det intet
i likhet med många huddragare hans
förtjenta arbetslön må räckas honom ...
på en eldgaffel m m. Men hvarföre skall
den praktiska Djurläkaren motsvara
dena machinlika och själlösa bildning?
Jo, emedan /säger samme författare/ den
praktiska Djurläkaren ägnar sig åt det
yrke att bota allmänhetens sjuka djur.
Hans göromål, som ännu ej hörer till de
mest agtade, bringar honom oupphör-
ligt i beröring med den simplaste folk-
klassen, efter hans begrepp och åsigten
han måste foga sig om han vill hoppas
nödig utkomst af sitt yrke och Skarp -
rättaren och andra Qvacksalfvare hvilka
Allmogen tilldöma Djurmedicinska
kunskaper ej skola blifva honom före-
dragne. Han måste sysselsätta sig med
äckliga arbeten uti smutsiga stall, och
förvärfvar sig under besvärligheter,
kroppsliga ansträngningar och betyde-
liga faror ingenting vidare än en sparsam
inkomst som knappt försäkrar honom
om fyllandet af sina nödvändigaste
behof, och högst tillåter honom att i
samhället uppsvinga sig till en plats lika
med en medelmåttig och välmående
handtverkare?

Sådan som Författaren åstundar Djur-

 läkaren (egentlig Hästläkare) i anseende
härkomst, stånd och öfrige egenskaper,
finnes han i allmänhet verkeligen full-
komligt fri och färdig, endast med den
åtskillnad att många icke en gång kunna
skrifva sitt eget namn, man behöfver
derföre icke i något afseende oroa sig
öfver deras onyttiga förberedande kun-
skaper, och man skulle kunna frestas att
anse Herr Författarens förslag såsom en
fin satir på vissa Statsinrättningar. Men
flere andra anmärkningar öfverensstäm-
ma icke med denna åsigt, och orsaken
till Djurläkares ringa anseende ligger i
sanning icke i den låga spher (stallet) uti
hvilken han måste vistas, utan i sjelfva
verket endast och allenast deruti, att
hvarje usel fuskare, om icke med veder-
börlig tillåtelse åtminstone utan åtalan,
får utan förstånd, kännedom och under-
sökning utöfva sina erbarmeliga smörj-
kurer på de stackars omyndige Djuren.
Men om sålunda dessa icke ansedde per-
soner utur den lägsta folkklassen hitintill
i allmänhet ibland pöbeln och blott hos
pöbeln gifvet ett yrke en mindre grad af
aktning så skall detta alltid förblifva på
samma vis?”

Jämförelse människoläkare/
djurläkare
Sedan följer en jämförelse med situa-
tionen för människoläkare som varit för-
aktade men numera åtnjuter anseende.
Tidén fortsätter: 

”Har detta förakt altid förblifvit
sådant, och skall det hos Djurläkaren all-
tid för-va så, och derigenom underhål-
las, att man vill dressera rå och obildade
machiner till Djurläkare-konstens ut -

FIGUR 5. Inledningen på handskrift 0736 i original. Veterinärmuseets arkiv.

➤
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öfning? Och hvem skall dressera dem?
Den, som icke botar eller kan bota några
djur? Det är en saning att den praktiska
Djurläkaren oupphörligt kommer i be -
röring med den lägsta folkklassen, efter
hvilkens begrep och åsigter han nödgas
måsta foga sig, om han skalla kunna
hjelpa/tjena och om han skall kunna
hoppas nödig utkomst och om han icke
vill se Qvacksalfvare m m sig föredrugne
[föredragna]. ... Och – hvilken människa
hörer mer till den lägsta folkklassen
antingen den, som äger och låter curera
hästar, kor och andra husdjur eller den
icke äger annan boskap än - - -”.

Tidén talar sedan om ”smutsiga och
äckliga” miljöer som såväl människo-
som djurläkaren möter och fortsätter:
”Man torde således finna ett anseende
till det äckliga och smutsiga ingen annan
åtskillnad är emillan Människo- och
Djurläkaren, en sådan som hvar-en
torde utfalla till den sednares fördel;
orsaken till Djurläkarnas ringa anseende
kan således icke ligga häruti äfven så litet
som deruti at Djurläkaren endast botar
djur emedan det är bekant att många
personer snarare söka hjelp för sina sjuka
djur än för sin sjuka famille; det gifvas
äfven fall, i hvilka väl djuret men aldeles
icke människan värderas. Det torde vara
öfverflödigt att härföre anföra exempel.

Det är i öfrigt obestrideligt att Djurläka-
ren för de mödor och faror för hvilka
han ej sällan är utsatt öfver hufvud bliver
dåligt belönad, fullkomligt i likhet med
människoläkaren, hvilken blott då blifver
väl betalt, der hvarest han har förtjent
litet eller ...”

Tidéns text avslutas abrupt på detta
sätt, men tydligt är att han blev mycket
upprörd över att en ansedd professor i
Europa inte har förstått att veterinärer
bara kan utöva sitt yrke med respekt om
de har gedigna kunskaper inom såväl
teori som praktik.

Förnäme och förmögne damers
älsklingar
En intressant kommentar à propos att
Tidén ondgör sig över att ”Djurläkaren
... öfver hufvud blifver dåligt belönad”.  

I sitt förslag till ”Kongl Institutet för
Svenska Djurläkares bildande” skriver
Tidén om de ersättningar som ska gälla
för olika sjuka djurs botande: ”... För
sjuka hundar blifver avgiften lika stor
som för hästar. – NB Tilläggning 9:
Avgiften för hundar torde anses så för
dryg, men som de fläste förmodeligen
äro förnäme och förmögne damers älsk-
lingar, utgår således lätt” (Figur 6). En
synpunkt som knappast kan rymmas i
Hernquists beskrivning av en veterinärs

förhållningssätt till sina patienter. Denna
Tidéns pekuniära utsaga kan jämföras
med ett citat från Jönssons uppsats om
veterinärernas klassresa (5):

”Risken kan finnas att det yrkesetiska
handlandet ’enligt vetenskap och beprö-
vad erfarenhet’ luckras upp och lämnar
utrymme för kommersialiserat utbud av
veterinärmedicinska tjänster. Det skulle
vara ett föga värdigt mål för veterinär -
yrkets klassresa.”

AVSLUTANDE KOMMENTAR
Hernquists tänkvärda ord är fortfarande
aktuella – ingen veterinär kan i längden
förvänta sig fortsatt förtroende från
djurägare om man inte visar ”insickt,
warsamhet, ömhet och ärlighet”. Tidéns
strävanden att ge veterinärelever en god
teoretisk grund är lovvärd. Han har stor
tillförsikt att hans föreslagna utbildning
ska höja veterinäryrkets status: ”Hvarje
examinerad och vederbörligen legitime-
rad Djurläkare kan i mon af sina ägande
kunskaper och skickelighet med säker-
het påräkna den aktning och anseende,
som utöfvandet af en för det allmänna så
nyttig konst berättiga till.”

Att Tidén blev upprörd över Bojanus
åsikter är uppenbart. Den senares åsikter
presenteras i Blomqvists bok (2) så här:
”Bojanus förfäktar att en vetenskaplig

FIGUR 6. Förnäme och förmögne damers älsklingar? Bilden hämtad ur Suite des differentes races de chiens par Francis C. Ches BULLA, 
Editeur, St Jacques No 58, 1832.
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djurläkare inte blir någon god praktiker.
Lärlingen bör hämtas ur folkdjupet,
född och uppväxt i lantlig miljö och
präglad av allmogens seder och bruk.”
Hur annorlunda är inte dagens rekry -
te ring av ”lärlingar” till veterinärlinjen:
”Mycket tillspetsat kan man säga, att de
blivande veterinärerna i stor utsträck-
ning representerar städernas flickor, som
tillbringar mycket fritid med de djur de
ser som jämlikar och vänner – och som
vill ha som framtida yrke att göra det-
samma” (10). 

Men ett gott förhållningssätt till
djurägarna får inte åsidosättas – som jag
påpekat tidigare är den kliniskt verk -
samma veterinärens yrke ett serviceyrke.

TACK
Ett varmt tack till f bibliotekarien,
VMDhc Per-Ola Räf, som tolkat hand -
skriften 0094 och till universitetslektor

Elisabeth Persson för värdefull orientering
om dagens veterinärutbildning.
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❘❙❚ från kollegiet

Nytt från Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap

SVS kollegium
arbetar konti-
nuerligt med
aktiviteter 

som ska främja
fort- och vidare -

utbildning för veterinärkåren. SVS
försöksdjurssektions ordförande ger
här en lägesbeskrivning om aktuell
verksamhet inom SVS.

SVS kollegium har som alla andra haft
sommaruppehåll, men under våren har
arbetet med att komponera årets Veteri-
närkongress pågått för fullt. Arbetet
påbörjas för övrigt direkt efter föregående
kongress och är därmed något av en
långbänk. Det tål att tänkas på att en
tvådagarskongress kräver ett år av pla-
nering. 

Sällskapets olika sektioner planerar
själva, eller i samarbete, sina program-
delar, och SVS kollegium (bestående av
sektionernas ordförande) planerar gemen-
samt plenarsessionen. Årets plenarsession

handlar om kommunikation, ett hög-
aktuellt ämne i vår digitaliserade värld.
Var går t ex den lagliga respektive etiska
gränsen för vad en veterinär kan blogga
eller twittra om på nätet? Och hur når
man fram med ett budskap?

Försöksdjurssektionens tema handlar
om cancer hos människor och djurför-
sök. Vad tillför olika djurmodeller – från
genetiskt modifierade möss till spontan
cancer hos våra husdjur – till behandling
av cancer hos människor? Förbättrad
behandling av cancer kommer inte bara
oss till del, utan även våra husdjur.

Kongressprogrammet presenteras i sin
helhet i SVT nummer 12/12. Det lär bli
spännande dagar på Ultuna den 8–9
november.

ÖVRIG VERKSAMHET
En av SVS främsta uppgifter är att stän-
digt vidareutbilda veterinärkåren, genom
Veterinärkongressen, men även genom
andra utbildningstillfällen. Ett sådant
”annat tillfälle” inträffar den 16–17
oktober i Uppsala. I samarbete med våra
nordiska grannländer hålls ett sympo-
sium om Pain assessment and treatment

in clinical practice. Medverkar gör bland
annat hjärnforskaren Martin Ingvar från
Karolinska Institutet, Joe Murell, brittisk
veterinäranestesiolog från Bristol Univer-
sity och Görel Nyman, veterinär aneste -
siolog från SLU. Det kompletta pro-
grammet återfinns på NKVets hemsida
www.nkvet.org. Symposiet rekommen-
deras varmt.

I övrigt har vår och sommar för SVS
del handlat om att utarbeta svar på
remisser till veterinärförbundet. En vik-
tig och mycket omfattande remiss med
nya föreskrifter för försöksdjursverksam-
het från Jordbruksverket har besvarats av
förbundet under augusti månad. Bak-
grunden är ett nytt EU-direktiv som ska
likrikta förutsättningar för forskningen i
Europa och öka rörligheten.

Så övergår sommar i höst och SVS
arbete går vidare. Visst finns det en trygg-
het i vardagens stretande. 
Och en spänning i fram-
tidens ovisshet.

PATRICIA HEDENQVIST

ordförande i SVS 
försöksdjurssektion

Man tänker alltför sällan på det – livet – och hur fantastiskt det ändå är.  
Har man överlevt cancer är däremot den tanken ständigt närvarande.  
De som löpande stödjer Cancerfonden bidrar till att fler människor får upp-
leva allt roligt och tråkigt här i livet. Det är därför vi kallar dem Livsviktiga. 
Bli Livsviktig du också, bli regelbunden givare på cancerfonden.se eller  
ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?
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Preliminär föredragningslista vid AVFs Representant-
skapsmöte den 18–19 oktober 2012

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
samt anmälan av eventuella fullmakter

2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och 
två (2) justeringsmän tillika rösträknare

3 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

4 Fastställande av mötets dagordning

5 Årsberättelse för föregående verksamhetsår

6 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8 Redovisning av innevarande års verksamhet
– Styrelsens redovisning av genomfört och 

pågående arbete
– Stadgeändringar

9 Av enskild medlem, medlemsgrupp eller styrelsen 
i förväg väckta motioner eller förslag

10 a:Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det 
kommande verksamhetsåret

b:Förslag och förfrågningar från delegater, öppen 
diskussion 

11 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 
nästa verksamhetsår 

12 Val av två (2) revisorer samt två (2) suppleanter 
för dem. 

13 Val av valberedning för nästkommande verksam-
hetsår

14 Fastställande av budget och medlemsavgift för
nästkommande verksamhetsår

15 Övriga ärenden

16 Mötets avslutande 

Till valkorporation 1, som representerar 
djursjukhus- och klinikanställda valdes för 2012–2013:
Ordinarie: Cecilia Hässler, André Rowe, Helena

Torstensson, Karolina Dahlkvist
Reserv: Pernilla Stridh

Tidigare valda med ett år kvar: 
Ordinarie: Margareta Tervell, Ann-Charlotte Sandberg,

Gunilla Persson
Reserv: Stine Hoelgaard

Till valkorporation 2, som representerar 
distriktsveterinärer valdes för 2012–2013:
Ordinarie: Lars-Göran Kristensen, Anna-Maria 

Andersson, Sara Eriksdotter Engsfrid

Tidigare valda med ett år kvar: 
Ordinarie: Åsa Sparr 
Reserv: Karolina Dahlqvist

Till valkorporation 3, som representerar 
officiella veterinärer vid Kontrollavdelningen på 
Livsmedelsverket valdes för 2012–2013: 
Ordinaie: Magnus Algotsson

Tidigare valda med ett år kvar: 
Reserv: Jolanta Sundqvist

Till valkorporation 4, som representerar 
övriga offentligt anställda valdes för 2012–2013:
Ordinarie: Björn Dahlén, Inger Lilliehöök, 

Kerstin Erlandsson
Reserv: Holly Cedervind

Tidigare valda med ett år kvar: 
Ordinarie: Per Sahlander, Madeleine Beckman, 

Margareta Steen

Till valkorporation 5, som representerar 
övriga enskilt anställda valdes för 2012–2013:
Ordinarie: Anders Richard

Tidigare valda med ett år kvar: 
Ordinarie: Lotta Möller
Reserv: Kristian Königsson

Kallelse till AVFs Representantskapsmöte 2012
18 oktober, kl 12.00 – 19 oktober, kl 14.00

BEST WESTERN PLUS Sthlm Bromma, 
www.sthlmbromma.se

Anställda Veterinärers Förening (AVF) avhåller sitt Representantskapsmöte (RM) den 
18–19 oktober 2012 på Best Western Hotell i Bromma, Stockholm. Valda delegater kallas till
mötet som börjar med lunch kl 12.00 den 18 oktober och förhandlingarna börjar kl 13.00 med upprop och faststäl-
lande av röstlängd. Även personliga kallelser är skickade.

På kvällen kommer middag att serveras från 19.30.

Motioner ska vara styrelsen för AVF tillhanda absolut senast den 28 september 2012 och skickas till Styrelsen för
AVF, c/o Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm eller via e-post till fredrike.ritter@avf.svf.se.

Möteshandlingar kan hämtas 14 dagar före RM, på AVFs hemsida under www.svf.se (logga in, klicka på ”Allmänt
AVF” och vidare på ”Representantskapsmöte”).
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❘❙❚ fackliga frågan

Förtroendemannens rättigheter vid
fackliga uppdrag

Om man är utsedd
till facklig förtro-
endeman inne-
bär det att vissa

arbetsuppgifter
måste utföras inom

förtroendeuppdraget. Förtroende-
mannen har dock ett antal lagliga
rättigheter som gör att mycket kan
göras på arbetstid och på arbets -
platsen.

FRÅGA
Jag är utsedd till facklig förtroendeman
på min arbetsplats. Måste jag sköta det
fackliga på min fritid eller får man göra
det på arbetstid? Får vi ha fackmöten på
arbetstid?

SVAR
Vad som gäller för facklig förtroende-
man regleras i ”Lagen om facklig för -
troendemans ställning på arbetsplatsen”
(Förtroendemannalagen). För att lagen
ska tillämpas måste arbetsgivaren vara
bunden av kollektivavtal med Sveriges
Veterinärförbund och ha fått meddelande
från oss att den anställde veterinären är
utsedd till facklig förtroendeman. Om
det är förbundet centralt eller veterinä-
rens arbetskamrater som utser förtroende-
mannen spelar ingen roll, huvudsaken är
att man har sina kollegers förtroende.

Som facklig förtroendeman får man
inte ges försämrade arbetsförhållanden
eller anställningsvillkor med anledning
av sitt uppdrag. Arbetsgivaren ska också

se till att det finns ett rum eller en plats
där man kan utföra sitt fackliga upp-
drag.

Förtroendemannen har rätt till den
ledighet som fordras för sitt fackliga
uppdrag. Ledighetens omfattning och
förläggning bestäms efter överläggningar
mellan arbetsgivare och förtroendeman,
alternativt den lokala arbetstagarorgani-
sationen. Hur mycket tid som är rimligt
att lägga ner på uppdraget kan variera
beroende på vilken verksamhet man
arbetar i. Man har rätt att kräva att få
utföra sitt fackliga uppdrag på arbetstid
i skälig omfattning. Om det fackliga
arbetet måste utföras före eller efter
arbetstid har man rätt till ersättning.
Men då krävs att förtroendemannen och
arbetsgivaren har en överenskommelse
och att skälet till förläggningen beror på
arbetsgivaren.

Man har även rätt till facklig utbild-
ning på betald arbetstid. Utbildningen
ska ha ett tydligt samband med det fack-
liga arbetet på arbetsplatsen. Däremot
kan man inte kräva att få hålla ett fack-

ligt möte med alla kolleger på arbetstid,
t ex ett möte där man ska välja förtroen-
deman eller diskutera frågor med alla
anställda. Det är bara förtroendeman-
nen som har rätt till ledighet för för-
handlingar med arbetsgivaren, sätta sig
in i frågor inför förhandlingar eller
annat fackligt uppdrag.

I praktiken är detta inte alltid helt
lätt. Patienter måste bokas om och
kanske finns ingen annan som gör ens
jobb när man är borta. Det underlättar
om MBL-förhandlingar etc planeras en
tid i förväg. På många arbetsplatser finns
t ex stående tider för förhandling mellan
fack och arbetsgivare. MBL utgår från
att den kloka arbetsgivaren lyssnar och
tar intryck av vad den kloka fackliga
organisationen har att säga. En förutsätt-
ning för detta är att både arbetsgivare
och den lokala fackliga organisationen
har en rimlig chans att i god tid sätta sig
in i frågorna innan beslut fattas.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Granskning av artiklar

Artiklar med vetenskapligt faktainnehåll som inkommer till Svensk Veterinärtidning
granskas normalt före publiceringen. Granskningen avser artikelns saklighet och 
vetenskapliga uppläggning. Som regel anlitas ämnesföreträdare från Sveriges Lant-
bruksuniversitet eller SVA men även andra personer kan komma ifråga för olika
specialområden. Redaktionen använder sig som regel inte av utländska granskare.
Artiklar skrivna av svenska ämnesföreträdare utsätts endast för granskning av den
vetenskapliga uppläggningen.   

Redaktionen
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Kallelse till årsmöte i 

SVS Försöksdjurssektion

RÅTTARY
fredagen den 9 november 2012

kl 12.00–13.00

Sal J, Undervisningshuset 

Ultuna

Kallelse med föredragningslista

skickas ut till alla medlemmar.

Vi bjuder på lunch-sallad och

dryck till medlem som anmäler

sig före den 2 november till

anna.granlund@ki.se

Välkomna!

SVS sektion för 
veterinär folkhälsa

kallar till 

ÅRSMÖTE
fredagen den 9 november 2012

kl 12.15–13.45

Sal K, Undervisningshuset
Ultuna

Anmälan och motioner skickas
senast den 26 oktober 2012 till

erika.chenais@sva.se.

Anmälda bjuds på lättare lunch.

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

SVS 
Husdjurssektionen

kallar till 

ÅRSMÖTE
fredagen den 9 november 2012

kl 11.30–13.00

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Årets examensarbete
Ärtsoppa med tillbehör

DVFs ÅRSMÖTE 2012
Svenska Distriktsveterinärföreningen 

kallar till ordinarie årsmöte 

torsdagen den 8 november, kl 19.00
på Kalmar Nation

Svartmansgatan 3, Uppsala.

Tradi tionell årsmötesmiddag kl 20.00.

Nya som gamla medlemmar hälsas välkomna.

Separat kallelse kommer att utsändas.

Motioner och övriga frågor
skall vara styrelsen tillhanda 

senast 25 oktober 2012 till asa.sparr@dv.sjv.se.

Styrelsen

Svenska Militärveterinärsällskap et håller sitt årsmöte

torsdagen den 8 november i Uppsala, i samband

med Veterinär kongres   sen. 

Samling för sällskapets medlemmar sker kl 19.00 på

över våningen i Kalmar nation, Svartmangatan 3 i 

Uppsala. 

Veterinärkongressens ”Get together-buffé” är i år 

ersatt av ett ”utställarmingel”, som äger rum den 8 

november kl 17–19 i utställningslokalen, undervisnings-

huset på Ultuna. Deltagande i utställarminglet är gratis

för sällskapets medlemmar, men föranmälan krävs till

johan.beck-friis@svf.se.

Årsmötet börjar alltså direkt efter samvaron på Ultuna,

efter förflyttning till Kalmar nation. Sedvanlig

blomsterprakt finns på plats.

Välkomna! Styrelsen

Årsmöte för Svenska Militärveterinärsällskapet 2012

MEDLEMSMÖTEN 
under Veterinärkongressen 2012

kallar till

ÅRSMÖTE 2012
fredagen den 9 november, kl 12.00

Sal L, Undervisningshuset, Ultuna

Motioner emottages senast den

12 oktober 2012.

Anmäld 2 veckor före mötet bjuds

på lättare lunch.

Kontakt: 
sekreterare@smadjurssektionen.se

Möteshandlingar skickas via e-post.

Välkommen!
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Veterinärkongressen 2012

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 5 700 kr (inkl moms)
En dag 3 700 kr (inkl moms)

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

Veterinärstudenter
Hela kongressen Gratis

Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 3 500 kr (inkl moms)
En dag 2 300 kr (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar deltar gratis.

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

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

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

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

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

I samband med årets Veterinärkongress erbjuder fyra
SVS-sektioner sina medlemmar möjlighet att räkna del -
tagande i tvådagarssessionerna som kurs.

För erhållande av kursintyg krävs föranmälan senast den
29 oktober 2012 till SVS kansli: Marianne Lundquist, tel
08-545 558 27 eller per e-post marianne.lundquist@svf.se.

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

SMÅDJURSSEKTIONEN: 
Respiratory diseases in dogs and cats
Kursen är också godkänd som kurs inom specialist  -
utbildningsprogrammet ”Sjukdomar hos hund och katt”. 

HÄSTSEKTIONEN:
Akut hästsjukvård i fält
Kursen är också godkänd som kurs inom specialist -
 utbildningsprogrammet ”Sjukdomar hos häst”. 

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN: 
Human cancer and animal research

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR FOLKHÄLSA: 
Smittspridning med vatten

Tvådagarssession som kurs

Mingelkväll 
i stället för Get together-party

torsdagen den 8 november, kl 17–19 i kongressutställningen.

I år ersätts Get together-partyt av en kväll med mingel, lättare förtäring 
och dryck i själva kongressutställningen för anmälda till kongressen.
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inbjuder till kurs i

Företagande
5–6 oktober 2012 

Företagarna, Regeringsgatan 52, Stockholm

Fredagen den 5 oktober

12.00–13.00: Lunch

13.00–13.10: Välkomna!

13.10–13.30: Företagarna – Vad gör de för oss?
Företagarnas viktigaste frågor och politiska arbete. 
Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna samt eventuellt
Elisabeth Thand Ringqvist, Vd, Företagarna

13.30–15.30: Juridiska rådgivningen Företagarna
Tips och vägledning från Företagarnas juridisk rådgivning.
Vad gäller och vad bör jag tänka på som företagare inom
följande områden?
• Bluffakturor
• Konsultuppdrag eller anställd – vad gäller arbetsrättsligt
• Etablering – hur kan man hantera osund konkurrens,

vad säger lagen?

15.30–17.00: Akademikernas a-kassa 
Information om a-kassans regler för egenföretagare.
Anna Glennert, Försäkringsansvarig                                                                            

19.30–: Middag på Hotel Terminus

Lördagen den 6 oktober

09.00–12.00: Bokföring, skatt, avdrag & annat matnyttigt
Föreläsare ej klar vid pressläggning.

12.00–13.00 Lunch

Det finns stora möjligheter till givande diskussioner och
tid för frågor som just du har funderat kring. Du får gärna
höra av dig före kursen om du har specifika frågor eller
något ytterligare ämne som du tycker ska beröras. Då
kan en bättre genomgång förberedas.

Anmälan
Anmäl till johanna.habbe@spray.se eller på telefon 
0705-220490 senast den 23 september.

Ange även i anmälan om du vill äta lunch (i så fall vilka
dagar) och middag samt om du vill ha ett av de rum som
finns förbokade på Hotel Terminus (hotellet ligger granne
med Centralen).

För medlemmar i FVF står FVF för kurskostnad inkl lunch.

Hotellkostnad (1 140 kr/enkelrum) och eventuell middag
betalas av respektive kursdeltagare.

Varmt välkomna till en kurs som berör ditt liv som företagare.

SVT 11 -12 fi:Layout 1  12-09-09  10.27  Sida 52



❘❙❚ FVF informerar

Vad innebär varsel?

Om en upp-
sägning på
grund av

arbetsbrist omfattar fem eller fler
arbetstagare är arbetsgivaren skyl-
dig att varsla arbetsförmedlingen i
länet. Arbetsgivare som struntar i
att varsla om driftsinskränkning kan
tvingas betala en särskild varselav-
gift till staten.

Enligt uppgifter från arbetsförmedlingen
ökade antalet varsel under första halvåret
i år jämfört med föregående period förra
året. Detaljhandeln och industrin hör
till de branscher som drabbats hårdast.
Två händelser som gör avtryck i statisti-
ken är varslen vid Saab och AstraZeneca.

Om en uppsägning på grund av
arbetsbrist omfattar fem eller fler arbets-
tagare är arbetsgivaren enligt ”främjan-
de  lagen” (lagen om vissa anställnings-
främjande åtgärder) skyldig att varsla
arbetsförmedlingen i länet. Detta gäller
också om driftsinskränkningen under en
period av 90 dagar kan antas föra med
sig att antalet uppsägningar sammanlagt
blir minst 20.

Ett varsel ska lämnas skriftligen innan
driftsinskränkningen ska ske. Under -
laget för varsel beräknas länsvis. En
arbetsgivare som avser att genomföra en
driftsinskränkning som berör minst fem
personer i ett län ska alltså varsla arbets-
förmedlingen i det aktuella länet med
beaktande av vissa tidsfrister.

VARSELTIDER
Om driftsinskränkningen kan medföra
uppsägning av medarbetare ska varslet
lämnas minst två månader i förväg om

högst 25 arbetstagare omfattas, minst
fyra månader i förväg om 26–100 arbets-
tagare omfattas, minst sex månader i för-
väg om fler än 100 arbetstagare omfattas
eller minst sex veckor i förväg om arbets-
givaren inte kommer att förnya säsongs -
anställningar eller förlänga visstidsan-
ställningar. 

Varseltiden räknas från och med vars-
let till den tidpunkt när driftsinskränk-
ningen genomförts, dvs till den tidpunkt
när de som sägs upp lämnar företaget.
Dessa regler missuppfattas ibland så att
uppsägningar inte kan ske under varsel-
tiden men så är inte fallet. Uppsägningar
kan lämnas under varseltiden så länge
uppsägningstiden är längre än varsel -
tiden.

VARSELINNEHÅLL
Ett varsel ska innehålla all relevant infor-
mation om de planerade uppsägningarna

och särskilt information om orsaken till
och arten av driftsinskränkningen, den
tidpunkt då den är avsedd att genom-
föras och antalet berörda arbetstagare
fördelade i yrkesgrupper.
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Arbetsgivare som tänker genomföra en driftsinskränkning som berör minst fem personer
i ett län måste varsla arbetsförmedlingen i det aktuella länet. 
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Spara tid och pengar
med verktyg i topptrim

Slipning saxar och skär 72:- 
Service klippmaskiner

Skicka idag!

Vet-paket, spara 600:-
Trimmer & skär

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83
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Senast en månad före driftsinskränk-
ningen ska varslet kompletteras med
namnen på de berörda arbetstagarna
samt information om förda MBL-för-
handlingar, t ex i form av kopior av pro-
tokoll över förhandlingarna.

Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet underlåter att varsla om
driftsinskränkning kan åläggas att utge
en särskild varselavgift till staten. Varsel -

avgift fastställs för varje påbörjad vecka
som varsel försummats samt bestäms 
till lägst 100 och högst 500 kronor för
varje arbetstagare som berörs av driftsin-
skränkningen. Rekommendationen är
givetvis att arbetsgivare följer lagen, men
en arbetsgivare som tvingas till en snabb
avveckling av en verksamhet kan jäm -
föra dessa belopp med den lön som ska
betalas under uppsägningstiden.

Proceduren vid driftsinskränkningar
och uppsägningar på grund av arbets-
brist är många gånger komplicerad, var-
för den givna rekommendationen är att
ta kontakt med arbetsrättslig expertis
innan man går vidare i processen.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

➤
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Kongress i

Kirurgi och akut/intensivvård 
för hund och katt
Tänk rätt och agera snabbt för att göra skillnad mellan liv och död.

Blå Stjärnan Akademin erbjuder tre dagar med teambaserad utbildning av hög kvalitet 

för veterinärer och djursjukskötare med toppföreläsare från USA, UK och Sverige:

Jennifer Devey, Dipl ACVECC

Lindsey Dodd, head nurse Vets Now

Gustaf Svensson, leg vet, klinikchef kirurgen Blå Stjärnans Djursjukhus

Bert Jan Reezigt, leg vet, klinikchef akut/intensivvård Blå Stjärnans Djursjukhus

Skriv upp  i agendan!

1-3 Feb
2013 

Göteborg
Mer information kommer under oktober. 

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

Redaktionen

Kåsörer sökes
Mer regn ökar smittrisk

❘❙❚ Risken för grisar att infekteras med bakterien Leptospira växer med ökad nederbörd.
Det visade Sofia Boqvist och Ulf Magnusson, SLU, i en studie som publicerades i juli -
numret av The Veterinary Journal i samarbete med forskare vid SVA och Svenska Djur -
hälsovården. Det är den första undersökning som visar ett tydligt samband mellan
nederbörd och ökad risk för infektion med en zoonotisk bakterie.

Syftet med studien var att försöka bedöma om små ändringar i klimatet, nederbörd
och temperatur, kunde påverka förekomsten av infektionen. Detta verkar nu vara fallet.
Det finns olika typer av leptospirabakterier som är mer eller mindre sjukdomsframkallande
hos olika arter. Andelen grisar som någon gång varit in fekterade i de undersökta besätt-
ningarna översteg aldrig tio procent. Samma typ av bakterier har också påvisats hos
svenska vildsvin.

– Vi har med studien visat att klimatförändring i form av ökad nederbörd i Sverige
kan påverka förekomsten av bakteriella infektioner som drabbar både människor och
djur, något som man mest spekulerat i tidigare, avslutar Ulf Magnusson.

Källa: Pressmeddelande från SLU den 17 juli. ■

❘ ❙❚   noterat
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❘❙❚ replik

Synen på djurs död både inom och
utom veterinärkåren har tidigare
diskuterats i veterinärtidningen. En
medlem av ”den nya generationen
veterinärer” diskuterar här veteri -
närens etiska ställningstaganden i
samband med avlivningssituationen.

I SVT 8–9/2012 diskuterar Kalle Ham-
marberg hur synen på djurs död föränd-
rats de senaste åren, inte minst med
tanke på veterinärtidningens tidigare
uppmärksammande av en ”ny genera-
tion” veterinärer. Som medlem av denna
generation (utan att göra anspråk på att
vara en representant för den) är jag tack-
sam för att Hammarberg lyfter dessa 
frågor och delar gärna med mig av min
personliga syn på saken.

ATTITYDFÖRÄNDRING
Det är naturligtvis så att vissa djurägare
till varje pris vill hålla liv i sina sjuka
djur, utifrån egenintresse och utan hän-
syn till vad som vore bäst för djuret.
Man kan också lätt tänka sig att en
sådan tendens skulle ökat den senaste
tiden, av de skäl som Hammarberg
anger. Samtidigt finns alltjämt den
mycket mer utbredda tendensen att
döda friska djur i förtid, i lika hög grad
utifrån människans egenintresse och
utan hänsyn till djuret. Människan
dödar djur för att tillgodose en köttkon-
sumtion vars proportioner helt saknar
vetenskaplig grund, när hon tröttnat på
sitt ansvar som djurägare, för att djurets

utseende eller prestationsförmåga inte
motsvarar hennes förhoppningar eller
rent av för nöjes skull. 

I den mån det skett någon attitydför-
ändring inom veterinärkåren gällande
dödandet av djur, tror jag därför att det
i mycket högre utsträckning gäller en
ökad restriktivitet att döda friska djur,
än att överbehandla sjuka djur. Enligt
undervisningen på veterinärprogrammet
finns det t o m forskning som visar att
nylegitimerade veterinärer är mer benägna
att välja avlivning som behandlingsalter-
nativ för svårt sjuka djur än mer yrkes -
erfarna veterinärer.

VAD ÄR DÖDEN?
När är då avlivning det bästa alternativet
för djuret? Likt Hammarberg verkar

många anse att detta handlar om att
väga två onda ting – djurets lidande
respektive djurets död – mot varandra.
Personligen anser jag att premissen för
frågan är besynnerlig och att man måste
börja med att noga begrunda vad döden
innebär. Frågan om huruvida döden är
dålig för den döde besvarades redan av
de gamla grekerna, i det här fallet Epi-
kuros. Hans tes var följande: ”Där döden
finns, finns inte vi och där vi finns, finns
inte döden. Därför är döden ingenting
för oss.”

Epikuros menar alltså att eftersom det
inte existerar något subjekt efter döden,
kan döden varken vara bra eller dålig för
den döde. Om detta gäller mänskliga
djur måste tesen vara lika sann för icke-
mänskliga djur. Döden kan trots detta

Att döda ett djur

➤

replik

I den mån det skett någon attitydförändring inom veterinärkåren gällande dödandet av
djur handlar det om en ökad restriktivitet att döda friska djur, tror debattören.
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vara dålig för den levande – man kan 
t ex gräma sig över att inte få uppleva
framtiden eller frukta den agonala smär-
tan – men den som väl är död upplever
varken fruktan eller grämelse. En icke-
existens kan helt enkelt inte jämföras
med en existens, oavsett om den senare
är fylld av lidande eller njutning.

ATT RÄTTFÄRDIGA AVLIVNING
Någonstans anar vi kanske att det är
något intellektuellt besynnerligt med
tanken att vi dödar ett djur för att rädda
det, men ändå säger vi saker som att ”det
är bäst för Fido att han får somna in”.
Hur kan det komma sig? Jag tror det
beror på två saker. Om man inte noga
begrundar döden – och kanske vill få
människor göra det – är det för det 
första mycket lätt att ryckas med och
tänka att Fidos subjektiva dödsupple -
velse är snarlik vår yttre upplevelse av
hans död. Om veterinären och djuräga-

ren är lättade över att Fido äntligen får
somna in, och Fido själv kanske är lättad
över att djurägaren är så lättad, då tänker
man gärna att även Fido postumt kom-
mer att få uppleva en sådan lättnad trots
att han inte har en fungerande hjärn -
stam. ”Fido har det bättre nu” säger man
kanske, men förmodligen mer för att
trösta djurägaren än för att man upprik-
tigt har en sådan övertygelse.

Den andra förklaringen är vår sociala
betingning, vår uppfostran. Vi lär oss
tidigt att sky både döden och lidandet –
att det är fel att döda och fel att orsaka
lidande. När vi ställs inför nödvändig -
heten att välja någon av de två måste vi
därför hitta på en berättelse för att rätt-
färdiga vårt handlande. Det finns också
ett starkt socialt tryck. Samhället förvän-
tar sig att vi utför avlivningen utan att
knota alltför mycket, men heller inte
med sådan entusiasm att vi får djuräga-
ren att känna sig illa till mods.

AVLIVNING FÖR MÄNNISKANS SKULL
Enligt min mening måste en solid yrkes -
etik bygga på solida fakta. Låt oss därför
vara uppriktiga med för vems skull vi
avlivar djur, åtminstone sinsemellan även
om det må vara opassande att tynga djur -
ägaren med det i förödelsens stund. Vi
avlivar inte djur för att de lider, utan för
att vi lider av att de lider. Vi avlivar djur
för att lagen säger att icke-mänskliga djur
som lider måste dö, medan mänskliga
djur som lider måste leva. Däremot är det
omöjligt att avliva ett djur för djurets
skull, då djuret upphör att existera i och
med avlivningen. Vare sig vi sätter ett
djur i rullstol eller avlivar det gör vi det
alltså för människans skull. Detta är den
grundläggande premiss gentemot vilken
veterinären har att göra sina yrkesetiska
avvägningar i avlivningsfrågor. 

STEFAN LINDBERG

leg veterinär

➤
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Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse har till ändamål att 

            främja vetenskaplig undervisning eller forskning om sjukdomar hos hundar. 

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

              Stiftelsens styrelse sammanträder under Januari 2013 för fördelning av bidrag. 

 

Ansökan om bidrag skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 december 2012. 

Ansökningsformulär erhålls från Stiftelsens hemsida www.forsbergsstiftelse.se 

 

Ansökan ställs till: 

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse 

c/o ordförande Astrid Hoppe 

Morby Åttondelen 614 

755 98 Uppsala 

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

BIDRAG TILL 

VETENSKAPLIG UNDERVISNING 

ELLER FORSKNING OM SJUKDOM 

HOS HUNDAR 
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ÅRSMÖTE 2012
Sveriges Veterinärförbunds medlemmar kallas till årsmöte 
kvällen före Veterinärkongressen

Onsdagen den 7 november, kl 18–21 i
Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala

Veterinärförbundet bjuder på dryck med lättare tilltugg.
I år blir det inget Get together-party efter årsmötet. Det ersätts av en kväll med mingel 
i kongressutställningen torsdagen den 8 november.

PROGRAM
SÅ MAXIMERAR DU DIN TJÄNSTEPENSION
Förbundets förhandlingschef Anders Graneld informerar om:

• hur ITP fungerar för privatanställda.
• hur PA 03 fungerar för statligt anställda.
• enkla åtgärder som kan ge dig en högre pension livet ut. 

PRESENTATION OCH UTFRÅGNING 
av kandidaterna till Sveriges Veterinärförbundets styrelse och 
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps kollegium. 
(Se foton till vänster).

KUNGÖRELSE 
av kandidaterna till Veterinärförbundets fullmäktige.

VAL AV VALBEREDNING
till nästa års förtroendevalda inom förbundet

PARENTATION

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
Förbundsstyrelsen

Kandidat, vice ordf, SVF: 
Anders Forslid

Kandidat, ledamot SVFs styrelse:
JK Larsson

Kandidat, vice ordf, SVS: 
Håkan Landin

Kandidat, ledamot SVFs styrelse:
Lotta Möller

Kandidat, ledamot SVFs styrelse:
Lars-Erik Staberg

Har du råd att missa detta?
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
Sinusarrest med ett nodalt flyktslag (komplex num-
mer 5, pilen i Figur 2).

Sinusarrest innebär att sinusknutans aktivitet upp-
hör under en viss tid och en paus som är längre än 
ett dubbelt R–R-intervall uppstår. Komplex fem upp-
 träder efter en paus som är längre än två gånger ett
normalt R–R-intervall och föregås inte av en P-våg,
varför detta komplex benämns flyktslag. Flyktslag
kan uppstå nära eller i AV-knutan eller Hiska bunten,
så kallade nodala flyktslag, eller var som helst i kam-
maren, så kallade kammarflyktslag. Nodala flyktslag
är lika eller identiska med de normala QRS-kom-
plexen, medan kammarflyktslag har ett ofta breddat
och avvikande utseende. Hos denna hund av trubb-
nosig ras (och därmed ofta med ett ökat vaguspåslag)

beror sinusarresten sannolikt på en vagushypertoni
och försvinner sannolikt efter atropingiva. Flyktslagen
beror på kammarmyocyternas inneboende förmåga
att generera elektriska impulser när signalen från den
vanligtvis styrande sinusknutan uteblir. Den relativt
sett höga T-vågen bör föranleda kontroll av kalium
och ACTH-stimulering för att utesluta Addisons
sjukdom.

FIGUR 2. Sinusarrest med ett nodalt flyktslag (pil). Komplex fem uppträder efter en paus som är längre än två
gånger ett normalt R–R-intervall och föregås inte av en P-våg.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek
och amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fall-
beskrivningar och frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.
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PR P R R 

Ny biträdande generalsekre-
terare på SVF-kansliet

SVS generalsekreterare Christina Arose-
nius gick i början av september i pension
efter tolv års arbete på veterinärförbun-
det. Hennes tjänst övertogs av Elisabeth
Hernblad Tevell och samtidigt anställdes
Simone Häusler som biträdande gene-
ralsekreterare i SVS.

Simone Häusler är utbildad veterinär
i Österrike, tog veterinärexamen 2003
och har arbetat i Sverige sedan 2004.

Efter några år av klinisk verksamhet som
distriktsveterinär med såväl sällskapsdjur
som lantbrukets djur anställdes hon
2008 som biträdande länsveterinär i
Dalarna. Förutom djurskyddsövervak-
ning ansvarade hon där även för kontroll
av läkemedelshantering på gård, kon-
troll av djurhälsopersonal och allmänna
veterinära frågor.

Simone hoppas att hennes tidigare
erfarenheter i kombination med ett brett
intresse för veterinärmediciniska frågor
ska vara en tillgång för kansliet och ser
fram mot ett givande samarbete.

JOHAN BECK-FRIIS

kanslinytt

Simone Häusler är ny biträdande general-
sekreterare i SVS.
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Fästingpreparat för mjölkkor

Efter ändringar i biociddirektivet har
kemikalieinspektionen dragit in till-
ståndet för försäljning av insektsbe-
kämpningsmedel för nötkreatur. Bayti-
col är för närvarande den enda tillgäng-
liga produkten på marknaden. Men
eftersom Bayticol har en mjölkkarens 
på sju dagar passar det mindre bra för
användning till mjölkande djur.

I ett brev som gått ut till alla Sveriges
veterinärer under våren informerade
Jordbruksverket om kemikalieinspektio-
nens indragning av tillstånd och hur
nötkreatur bör behandlas tillsvidare.
Under tiden finns möjlighet att ansöka
om licens för fästingmedlet Coopersect.
Det är endast till för begränsad använd-
ning under betessäsongen. Licenser har
godkänts för användning till lakterande
nötkreatur som går på bete där det finns
en känd risk att fästingar sprider piro-
plasmos och betesfeber.

Det nya läkemedlet Blaze vet med
noll dagars karens för mjölk och 18
dagars karens för slakt kommer sanno-
likt att bli tillgängligt hösten 2012. 
Blaze vet marknadsförs av MSD Animal
Health och kommer att bli receptbelagt.

Källa: Läkemedelsverkets nyhetsbrev för
veterinärer nummer 2/12.

läkemedel

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris 20
12

04
20

Noromectin vet pasta
ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng-

fl ugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

Vill du ha 
receptblock,
kontakta N-vet 

Tel:  018-57 24 30
 018-57 24 31
Fax:  018-57 24 32

Datum för senaste översyn av SPC:2007-01-18
För ytterligare information, se Fass.se

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel:  018-57 24 30/31/34 
Fax:  018-57 24 32

E-post:  info@n-vet.se
Hemsida:  www.n-vet.se

Har ett kort grepp som även passar mindre händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser

från sektionerna

Hästsektionens årliga pris till
bästa examensarbete

SVS Hästsektion har
instiftat en tävlig
för veterinärlinjens
bästa examens ar -
bete rörande djur -

slaget häst. Vinnaren får gratis deltagande
i Hästsektionens vinterkurs inklusive
boende och del av resekostnad. För mer
information, gå in på hästsektionens del
av SVFs hemsida www.svf.se.

KRISTIN LARSSON

SVS Hästsektion
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K U R S  

Diagnostik, prognos och behandling av hovrelaterade problem                                                                                      

Teoretisk en och en halvdagskurs för veterinärer och hovslagare                                                                                   

Plats: Uppsala 23-24 November 

Utvecklingen inom diagnostisering av hovrelaterade problem går ständigt framåt.                                                   

Vi kommer att ägna dessa dagar åt att titta på var vi står idag avseende 

diagnostisering, prognos och behandling vid olika typer av skador i hoven.                                                                 

Dagarna kommer att varvas med föreläsningar och interaktiva falldiskussioner. 

Mer information finns på vår hemsida  

www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset flik bilddiagnostik, för veterinären 

 

 

SLU-medalj till veterinär
forskare

❘❙❚ I samband med SLUs promotionshögtid
den 6 oktober kommer för tredje gången
medaljer för förtjänstfulla insatser att
delas ut till universitetsanställda. En av
medaljerna går till veterinär Anna Rising,
samverkanslektor vid Institutionen för
anatomi, fysiologi och biokemi.

Anna Rising disputerade 2007 för 
veterinärmedicine doktorsexamen med 
en avhandling om storskalig framställning
av spindeltrådsprotein. Spindeltråd är ett
starkt och elastiskt biomaterial som kan
användas till såväl kirurgisk söm som
skottsäkra västar. I projektet insamlades
spindlar i Sydafrika för kloning och karak-
tärisering av olika spindeltrådsproteiner.
Rising upptäckte en världsunik metod för

att producera spindeltråd i laboratoriet,
med samma unika kvalitet som det natur-
liga materialet. I motiveringen till förtjänst-
medaljen i silver står bland annat att:
”parallellt med forskningen har hon varit
med och grundat bolaget Spiber Techno-
logies, 2012 nominerad som ett av de 33
hetaste nya teknikföretagen i Sverige”. ■

Danska galtar importeras 
till Sverige

❘❙❚ Avelsföretaget Quality Genetics väljer
avelmaterial från Danmark för att öka lön-
samheten hos svenska grisproducenter,
meddelade företaget i ett pressutskick
den 14 augusti. Ägarna till dotterbolaget
Nordic Genetics har efter utvärdering 
av flera olika internationella avelsbolag 
be slutat ingå avtal om samarbete med
DanAvl för att köpa in mer konkurrens -
kraftigt internationellt avelsmaterial.

2007 etablerades ett nordiskt avelssam -
arbete mellan Quality Genetics (Sverige),
Finnpig (Finland) och Norsvin (Norge). 
För aveln på mödrar till hybriden ansva -
rade Norsvin för lantras medan Nordic
Genetics ansvarade för yorkshire. Den 
1 januari sa Norsvin upp samarbetsavtalet
för avel av yorkshire. Det innebär att de
svenska avelsvolymerna är för små för 
att kunna bedriva avel på ett lönsamt 
sätt. Nordic Genetics har, efter Norsvins
uppsägning, nu valt att gå vidare med
Danavl. Gene tiken kommer att impor te-
ras i form av levande galtar från Danmark
och det blir Quality Genetics som ansvarar
för importen av yorkshire och lantras i
Sverige. 

– Att ta del av internationellt avels -
material som ger fler antal smågrisar och
bättre tillväxt är ett sätt att säkerställa
svensk grisproduktion även i framtiden,
säger Thomas Perkiö, affärsutvecklings -
direktör på HKScan Sverige. ■

❘ ❙❚   noterat
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➤

SVENSKA

v 38
20/9 -12. SEMINARIUM STAPHYLOCOCCUS

AUREUS-MASTIT HOS MJÖLKKOR – NYA RÖN

OCH GAMLA SANNINGAR!, Uppsala. Arr:
SVA. Info: www.sva.se/mastitseminariet

20–21/9 -12. FACKLIG KURS FÖR FACKLIGA

FÖRTROENDEMÄN INOM AVF, Stockholm.
Arr: AVF. Info: fredrike.ritter@avf.svf.se,
www.svf.se/avf/

20–22/9 -12. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR HUND

OCH KATT, Wallby Säteri, Vetlanda. 
(SVT 6/12)

v 39
25/9 -12. KONFERENS SAMARBETE – EN VÄG

TILL BÄTTRE HYGIEN, Göteborg. Arr: Strama
m fl. Info: www.nordichygiene.info 

NY 26–27/9 -12. NURSE ACADEMY – KLINISK

NUTRITION FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH

DJURSJUKVÅRDARE, Västra Götaland. 
Arr: Royal Canin. 
Info: ellinor.gunnarsson@royalcanin.se 

26–27/9 -12. KURS UPDATE ON DIAGNOSIS

AND MANAGEMENT OF IDIOPATHIC INFLAMMA-
TORY DISEASES AND IMMUNE-MEDIATED

DISEASES OF THE CAT, Göteborg. 
Arr: SPUV, SweVet Piab AB. 
Info: www.swevet.se

27–28/9 -12. KURS KIRURGI FÖR KRONISKA

SENSKADOR HOS HUND, Göteborg. 
Arr: SPUV, SweVet Piab AB. 
Info: www.swevet.se

27–28/9 -12. KURS HOW TO NICK THE NECK,
Göteborg. Arr: SPUV, SweVet Piab AB.
(SVT 2/12)

27–28/9 -12. KURS LINEA ALBASNITT – VAD

GÖR JAG NU DÅ, Göteborg. Arr: SPUV,
SweVet Piab AB. (SVT 2/12)

28–29/9 -12. KURS I LÄKEMEDELSHANTERING

STEG 2, Knivsta. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 2/12)

28–29/9 -12. PRACTICAL COURSE: BACK, 
SACROILIAC & PELVIC PROBLEMS OF THE HORSE,
Regionhästsjukhuset Strömsholm. 
Arr: Vetpd. Info: www.vetpd.com

v 40
3/10 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI-

BIOTIKAANVÄNDNING (NÖTKREATUR), Kalmar.
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se

3–5/10 -12. SENIORKURS: INSPIRATIONS- OCH

FORTBILDNINGSKURS FÖR NÖTINTRESSERADE

VETERINÄRER. Arr: Boehringer Ingelhem
Vetmedica. (SVT 5/12)

NY 5–6/10 -12. KURS I FÖRETAGANDE,
Stockholm. Arr: Företagande veterinä-
rers förening (FVF). Info: www.svf.se
(se annons i denna tidning)

5–6/10 -12. KURS I RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI,
HUND OCH KATT, GRUND, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

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

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

9–10/10 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI -
BIOTIKAANVÄNDNING (NÖTKREATUR OCH GRIS),

Falkenberg. Arr: Svenska Djurhälso-
vården. Info: www.svdhv.se

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

11–12/10 -12. MASTERCLASS IN ELBOW &
STIFLE SURGERY IN THE DOG, Halmstad. 
Arr: Jennyhill Djurklinik och Accesia.
Info: elisabet.angeby@telia.com

NY 12/10 -12. WORKSHOP FRAMTIDENS

DJURHÄLSA OCH DJURVÄLFÄRD – VETERINÄR-
MEDICINSKA KLINISKA PRÖVNINGAR OCH

PRÖVNING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER,
Uppsala. Arr: SLU. 
Info: www.slu.se/kliniskprovning 

12–13/10 -12. KURS I IMMUNOLOGI

(GODKÄND FÖR SPECIALISTUTBILDNING STEG 1),
Uppsala. Arr: SLU/UDS, 
MSD Animal Health. 
Info: Agneta.Gustafsson@merck.com,
Johanna.Miemois@uds.slu.se

KONGRESSER & KURSER

Vi söker dig som är en polikliniskt och kirurgiskt 
erfaren hästveterinär och ser fram emot, att 
tillsammans med två kollegor vidareutveckla en 
modern och välutrustad hästklinik i Kalmar.
Sista ansökningsdag är 2012-10-05.
Kontaktpersoner:
 Lena Söderberg, Klinikchef 
 Tel: 0480-471274, 070-8363150

 Lotta Persson, Verksamhetschef
 E-post: lotta.persson@evidensia.se

Hästveterinär

EVIDENSIA HÄSTKLINIKEN KALMAR ingår i Evidensia Djursjukvård som erbjuder 
Sveriges och ibland världens förnämsta djursjukvård. Nu skapar vi en ny och 
ledande djursjukvårdsgrupp i Sverige. Under namnet Evidensia Djursjukvård 
samlas några av landets främsta och äldsta djursjukhus och deras kliniker. Idag 
består vi av sju djursjukhus och fjorton veterinärkliniker med närmare 650 anställ-
da varav cirka 150 veterinärer som tar emot 250 000 patienter om året.  
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➤ 12–13/10 -12. PRACTICAL COURSE: EQUINE

OPHTHALMOLOGY, Regiondjursjukhuset
Helsingborg. Arr: Vetpd. 
Info: www.vetpd.com

v 42
16–17/10 -12. NKVET SYMPOSIUM 2012
”PAIN ASSESSMENT AND TREATMENT IN CLINICAL

PRACTICE”, Uppsala. Info: www.nkvet.org 

17/10 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI-
BIOTIKAANVÄNDNING (NÖTKREATUR),
Karlstad. Arr: Svenska Djurhälsovården.
Info: www.svdhv.se

18–19/10 -12. EQUINE CLINICAL PATHOLOGY

COURSE ”HOW TO IMPROVE AND BETTER

INTERPRET YOUR DAILY LAB WORK” (AV SJV
SPECIALISTGODKÄND KURS), Helsingborg.
Arr: Equimed AB. Info: www.equimed.se

19–20/10 -12. KURS I ULTRALJUD SMÅDJUR

STEG 1, GRUNDLÄGGANDE BUK (AV SJV 
SPECIALISTGODKÄND KURS), Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

20–21/10 -12. FORTBILDNINGSDAGAR

”FODER OCH FODERRELATERADE PROBLEM

HOS HÄST”, Norrköping. 
Arr: Svensk Stuteriveterinärförening.
Info: www.stuteriveterinarerna.se

v 43
23–24/10 -12. NY KURS I SALMONELLA-
BEKÄMPNING FÖR VETERINÄRER MED

INRIKTNING IDISSLARE OCH GRIS, 
Jönköping. Arr: Jordbruksverket, SVA. 
Info: www.jordbruksverket.se/kurser-
ochseminarier

23–24/10 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI-
BIOTIKAANVÄNDNING (NÖTKREATUR OCH GRIS),
Skövde. Arr: Svenska Djurhälsovården.
Info: www.svdhv.se

25–26/10 -12. KURS ULTRALJUD SMÅDJUR,
FÖRDJUPNING BUK (AV SJV SPECIALISTGODKÄND

KURS), Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

25–26/10 -12. KURS LEVERSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT, Malmö. Arr: SPUV, 
SweVet Piab AB. Info: www.swevet.se 

v 44
2–3/11 -12 + 18–19/1 -13. KURS I DIA-

GNOSTIK OCH BEHANDLING AV HÄLTA, HUND

OCH KATT (AV SJV SPECIALISTGODKÄND KURS),
Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/12)

v 45
8–9/11 -12. VETERINÄRKONGRESSEN, Uppsala.
Arr: Sveriges Veterinärmedicinska 
Sällskap och Sveriges Veterinärförbund.
(SVT 1/12) 

v 46
14/11 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI-
BIOTIKAANVÄNDNING (NÖTKREATUR), Visby.
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se

14–16/11 -12. KURS I ANESTESIOLOGI STEG 2,
HUND OCH KATT (AV SJV SPECIALISTGODKÄND

KURS), Knivsta. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 2/12)

16–17/11 -12. KURS I SÅRVÅRD, Sundsvall.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

v 47
NY 22/11 -12. KURS AVAILABILITY OF VETERI-
NARY MEDICINES IN THE NORDIC REGION –

Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett av landets största djursjukhus. Vi är
cirka 150 anställda som bedriver kvalificerad djursjukvård på främst hundar, katter, hästar och mindre sällskapsdjur.
Vi har även en ambulerande verksamhet för lantbrukets djur. Vi erbjuder utbildningsplatser för veterinärstudenter och
praktikplatser för blivande djursjukskötare. SLU, VH-fakulteten/UDS bygger nu nya moderna lokaler som kommer 
att resultera i Europas modernaste djursjukhus. Flytten sker i juni 2014.

Arbetsuppgifter: Som chefveterinär ingår du i klinikens ledningsgrupp och har specifika ansvarsområden, bl a bud  -
getansvar och personalansvar för veterinärer. Du arbetar mot uppsatta mål, driver och utvecklar kliniken till sam  mans
med ledningsgrupp och arbetsledare och svarar för att processer och riktlinjer följs. Du ingår också i UDS övergri-
pande ledningsgrupp och rapporterar direkt till djursjukhuschefen. Viss del av din tjänst tjänstgör du kliniskt.

Kvalifikationer: Du som söker är legitimerad smådjursveterinär med erfarenhet och stort intresse av personal- och
verksamhetsledning. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kund -
relationer. Du är även intresserad av att arbeta med undervisning och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska 
och engelska. Som person är du strukturerad och stresstålig och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2012.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb.

Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetsdjursjukhuset, Uppsala

Chefveterinär
till Smådjurskliniken
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FROM A REGULATORY PERSPECTIVE, Arlanda.
Arr: Läkemedelsakademin. 
Info: www.lakemedelsakademin.se

NY 23–24/11 -12. HOVEN I FOKUS – 
DIAGNOSTIK, PROGNOS OCH BEHANDLING

AV HOVRELATERADE PROBLEM, Uppsala. 
Arr: UDS. Info: www.slu.se/sv/uni-
versitetsdjursjukhuset under flik 
Bild-diagnostik och För veterinären 
(se annons i denna tidning)

23–24/11 -12. KURS I DERMATOLOGI STEG 2
(AV SJV SPECIALISTGODKÄND KURS), 
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/12)

24–25/11 -12. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 1/12)

v 48
27–28/11 -12. KURS I ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

(AV SJV SPECIALISTGODKÄND KURS), Knivsta.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

29–30/11 -12. KURS I GASTROENTEROLOGI,
Helsingborg. Arr: Regiondjursjukhuset
Helsingborg. (SVT 7/12)

v 49
NY 3–4/12 -12. KURS PROBLEMBETEENDEN

HUND OCH KATT, Knivsta. Arr: 
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se  
(se annons i denna tidning)

6–7/12 -12 + 24–25/1 -13. KURS I ANESTE -
SIOLOGI STEG 3, DEL 1 OCH 2 (AV SJV 
SPECIALISTGODKÄND KURS), Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

6–7/12 -12. KURS LEDKIRURGI PÅ HÄST MED

ARTROSKOPITEKNIK, GRUND, Halmstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

NY 6-7/12 -12. KURS ARTROSKOPI HUND, 
FÖRDJUPNING, Halmstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 3, 2013
NY 15–16/1 -13. NURSE ACADEMY – KLINISK

NUTRITION FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH DJUR-
SJUKVÅRDARE, Norrbotten. 
Arr: Royal Canin. 
Info: ellinor.gunnarsson@royalcanin.se 

v 6
NY 8–9/2 -13. VINTERKURS BILDDIAGNOSTIK

FRÅN TOPP TILL TÅ – OLIKA TEKNIKER I FÄLT OCH

PÅ KLINIK, Rimbo. Arr: SVS Hästsektion.
Info: www.vinterkurs.se 
(se annons i denna tidning)

v 7
NY 13–14/2 -13. NURSE ACADEMY – KLINISK

NUTRITION FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH DJUR-
SJUKVÅRDARE, Dalarna. Arr: Royal Canin.
Info: ellinor.gunnarsson@royalcanin.se 

v 25
17–20/6 -13. IX EUROPEAN SYMPOSIUM ON

POULTRY WELFARE, Uppsala. Info:
http://www-conference.slu.se/poultry-
welfare2013

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

v 39
27–29/9 -12. BVA CONGRESS 2012, 
Liverpool, UK. (SVT 4/12)

29–30/9 -12. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE

DAYS, Weilerswist-Müggenhausen och

Bonn, Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe
Pferd. Info: www.agpferd.com 

v 40
4–5/10 - 12. KURS RESPIRATORY MEDICINE,
Ansager Dyrehospital, Danmark. 
(SVT 7/12)

5–6/10 -12. DYRLÆGERNES DAG OG GENERAL-
FORSAMLINGER – DYREVELFÆRD OG ETIK,
Vejle, Danmark. Arr: Den Danske 
Dyrlægeforening. Info: www.ddd.dk
under genvägen ”Dyrlægernes dag”

v 41–42
14–17/10 -12. KURS CERTIFIED CANINE

REHABILITATION PROGRAMME (CCRP), 
PART IV–V, Mallorca, Spanien. 
(SVT 16/11)

17–21/10 -12. NOVAS/IVAS BASIC COURSE

ON VETERINARY ACUPUNCTURE – SESSION III,
Oslo. (SVT 3/12)

18–20/10 -12. SOUTHERN EUROPEAN VETERI-
NARIAN CONFERENCE (SEVC), Barcelona,
Spanien. (SVT 2/12) ➤

Fyrfota Veterinärpraktik söker veterinär
Du bör ha flerårig erfarenhet av smådjurssjukvård och är van att arbeta
självständigt. Du brinner för att bemöta människor på samma sätt som
du vill bli mottagen. God samarbetsförmåga och medkänsla för djur och
människor har mycket stor betydelse. Tillsvidareanställning med tjänst-
göringsgrad 50–100 %, tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders prov  -
anställning.

Fyrfota Veterinärpraktik AB startades 2005 i Borås. Vi är två veterinärer
och tre djursjukvårdare. På drygt 300 kvm har vi tillgång till lab, digital-
röntgen, ultraljud, operationssal, separata hund- och kattstall. Vi använ-
der Vetvision. Vi har öppet vardagar 8–17. Välkommen med din ansökan
inklusive meritförteckning till Fyrfota Veterinärpraktik AB, Källbäcksryds-
 gatan 5, 507 42 Borås eller fyrfota@legvet.com.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
TORSTEN JAKOBSSON 070-372 95 10

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
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG 073-151 22 50
MARJA TULLBERG 070-627 77 36

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
TONE LINDVÅG 070-260 90 10

Kassör
SHWAN KAREEN 070-798 68 68

Ledamöter
KAJSA GUSTAVSSON 070-980 09 65
LARS-GÖSTA LARSSON 070-851 98 42
MARIA LECLERCQ 076-770 62 62

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
SUSANNA HULTBERG 0524-233 75

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

OLLE RYDELL

ULRIKA WINDAHL

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
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

20–21/10 -12. EQUINE MUSCULOSKELETAL

ULTRA SOUND IMAGING DAYS, Wien och
Ebreichsdorf, Österike. Arr: Arbeits-
gruppe Pferd. Info: www.agpferd.com 

v 43
24–28/10 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE SACROPELVIC (MODULE I), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 44
3–4/11 -12. KURS I NEVROPSYKOLOGI OG

PSYKOFARMAKOLOGI, Oslo. Arr: Norges 
veterinærhøgskola och Universitetet 
for miljø- og biovitenskap. 
Info: www.nvh.no/Utdanning/Etter--
og-videreutdanning

v 46
16–17/11 -12. PRACTICAL COURSE: EQUINE

JOINT ULTRASONOGRAPHY & JOINT THERAPY,
Oslo, Norge. Arr: Vetpd. 
Info: www.vetpd.com

v 48
28–30/11 -12. THE FINNISH VETERINARY

ASSOCIATION ANNUAL VETERINARY CONGRESS

“VETERINÄRDAGARNA”, Helsingfors, 
Finland. Arr: Finlands Veterinärförbund
Info: www.sell.fi, under genvägen Vete-
rinärdagarna

28/11–2/12 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE THORACOLUMBAR (MODULE II), 
Sittensen, Tyskland. Arr: IAVC. Info:
www.i-a-v-c.com

v 49
8–9/12 -12. EQUINE EYE CASE DAYS, Bonn
och Weilerswist-Müggenhausen, 
Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe Pferd.
Info: www.agpferd.com

v 3, 2013
16–20/1 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE CERVICAL (MODULE III), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 8
18–22/2 -13. 8TH INTERNATIONAL SHEEP

VETERINARY CONGRESS, Rotorua, 
Nya Zeeland. (SVT 7/12) 

20–24/2 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE EXTREMITIES (MODULE IV),
Sittensen, Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 12
6–9/3 -13. WSAVA FASAVA 38TH ANNUAL

CONGRESS 2013, Auckland, Nya Zeeland.
(SVT 7/12) 

v 14
3–7/4 -13. NOVAS/IVAS BASIC COURSE ON

VETERINARY ACUPUNCTURE – SESSION IV,
Oslo. (SVT 3/12)

v 15
10–14/4 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE INTEGRATED (MODULE V), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 23
8–9/6 -13. NOVAS/IVAS BASIC COURSE ON

VETERINARY ACUPUNCTURE – SESSION EXAMS,
Helsingfors. (SVT 3/12)

v 38
17–20/9 -13. WORLD VETERINARY CONGRESS,
Prag, Tjeckien. (SVT 6/12)

➤
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❘❙❚ kåseri

”Ett herrans under” 

DEN HÄR EPISODEN UTSPELADE SIG för mycket länge sedan
och får följaktligen ett visst nostalgiskt skimmer över sig.

Året var 1954. Efter fem års mer eller mindre intensiva stu-
dier vid gamla Stutis på Brunnsvikens strand, var äntligen den
efterlängtade dagen kommen då jag fått behörighet att vikariera
som distriktsveterinär. Efterlängtad dels för den stora utma-
ningen att helt på egen hand få sköta ett veterinärdistrikt, dels
för att plånboken som alltid i slutet av läsåret var synnerligen
tunn. Det kändes helt naturligt för mig att söka det första vika-
riatet i mina värmländska hembygder.

En av de första morgnarna ringde en något upphetsad dam
och berättade att en av hennes kor, som just kalvat, låg helt
utslagen och såg döende ut. Jag lovade att komma så fort jag
kunde. Ett önskescenario! Diagnos och behandling var redan
givna. Kalklösning var färdigberedd. 

För yngre kolleger låter det naturligtvis helt osannolikt att det
inte fanns tillgång till fabriksproducerade infusionslösningar för
paresbehandling. Nu fick i stället den vänliga farmaceuten på
den lilla apoteksfilialen väga upp lämpliga Ca-halter i små vita
papperspåsar. I distriktsveterinärbostadens kök inleddes dagen
med att man kokade upp påsens innehåll i en liter vatten och
tappade upp lösningen i en glasflaska som försågs med ett enkelt
infusionsaggregat, vilket trots sin primitivitet fungerade bra.

Så iväg på en skogsväg mot det ensligt belägna torpet. Min
nyinköpta Citroën av 1929 års modell protesterade högljutt
mot vägunderlaget men tog sig ändå fram. Jag hade nästan bör-
jat misströsta när en glänta uppenbarade sig i skogen med en
liten torpstuga och en ännu mindre ladugård. På ladugårds-
backen väntade djurägaren, en dam i övre medelåldern, som
ensam skötte torpet med sina tre kor. Jag hann knappt öppna
bildörren innan djurägaren kom framstörtande. ”Det är ingen
idé att han stiger ur bilen för koa är redan dö!” 

Vilken antiklimax. Jag begav mig i alla fall in i ladugården
trots djurägarens högljudda protester. Jag förstod naturligtvis att
hon räknade med att besöket skulle bli billigare om jag kunde
stoppas före ladugårdsinträdet. 

Väl inne i ladugården kunde jag konstatera att en ko låg till
synes livlös i sitt bås. Med phonendoskopets hjälp kunde jag
trots allt konstatera svaga hjärt- och andningsljud. Jag hängde
upp min ”kalkflaska” och påbörjade den intravenösa infusionen
under djurägarens allt mer högljudda protester, ”Även om han
är ung och oerfaren borde han väl se att koa’ ä’ dö’ och då kan
man väl inte kosta på den en massa dyr medicin”. 

Jag slog dövörat till och fullföljde infusionen, reste mig upp
och kickade till kossan i baken. Hon svarade med att genast
hoppa upp och börja tugga på en hötapp. Under djup tystnad
stod jag och djurägaren bredvid varandra och betraktade 
fenomenet. Plötsligt föll den djupt troende djurägaren på knä i
gödselrännan, knäppte händerna och sträckte armarna upp mot
ladugårdstaket, ”tack gode Gud för att jag fått uppleva detta
herrans under”. 

Tacksägelserna fortsatte under flera minuter medan jag tål-
modigt väntade på att få min beskärda del av desamma. Då
dessa uteblev försökte jag försynt påpeka att jag i ganska stor
utsträckning varit vår Herre behjälplig. Då jag inte fick något
direkt gensvar på detta packade jag ihop min praktikväska och
satte mig i bilen för hemfärd.

När jag sakta gled fram genom det vackra värmländska skogs-
landskapet kände jag mig trots allt ganska tillfreds och tänkte att
den här dagen kommer jag sent att glömma.

Idag 57 år senare kan jag konstatera att därvidlag hade jag all-
deles rätt …

OLOF ANDERSSON
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i oktober 2012

LARS-ERIK EDQVIST, Simrishamn, 70 år
den 1/10
ANDERS GUNNARSSON, Enebyberg, 70 år
den 4/10
ELEONOR PALMÉR, Knivsta, 60 år 
den 4/10

ERNST MEHNERT, Bankeryd, 70 år 
den 8/10
BIRGITTA KARLSSON, Habo, 50 år 
den 11/10
JOANNA SKWARSKI, Tumba, 50 år 
den 16/10
THAIR YOUSEF, Huddinge, 50 år 
den 18/10
ANNA-LENA HELLQVIST, Enköping, 50 år
den 19/10
SÖREN THORÉN, Vollsjö, 70 år 
den 27/10
HANS TJÄLVE, Uppsala, 70 år den 30/10

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

För uppdragsgivares räkning söker vi en läkemedelskonsulent som ska arbeta
med försäljning av animalprodukter mot veterinärer, djursjukvårdare samt apotek i
södra Sverige. Du blir anställd som konsult på PharmaRelations med goda möjlig-
heter till att senare bli rekryterad av uppdragsgivaren. Uppdragsstart enligt över-
enskommelse.

Vi söker dig som är veterinär eller djursjukvårdare med LIF-utbildning och som
vill arbeta med försäljning. Urval sker löpande.

PharmaRelations erbjuder dig en inspirerande och engagerande arbetsplats 
där du som medarbetare ges stora möjligheter att utvecklas.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult
Rikard Lundgren på 08-590 745 83.

Registrera ditt cv på www.pharmarelations.se eller skicka den till 
rikard.lundgren@pharmarelations.se

Läkemedelskonsulent Animal Health

Intresserad av ledarskap?

Livsmedelsverket söker

Officiell veterinär
Samordnare med placering i Örebro
Samordnare med placering i Visby

Enheten för Norra och Mellersta Sverige

Se annonsen i sin helhet på 
www.livsmedelsverket.se
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