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EFLEKTIONER ÖVER veterinäryrkets möjligheter kommer över mig
då och då när omgivningen uppmärksammar duktiga kollegers veteri-
närgärningar. Frågan är om alla kolleger själva reflekterar över vad en

veterinär kan utföra inom sitt yrke?
Van att betrakta sig själv som djurläkekonstens optimala utövare saknas

ibland insikt om att det finns andra och spännande arbetsområden att erövra.
Visst är det så att det ädlaste vi lärt oss är att bota eller lindra lidandet för ett
sjukt eller skadat djur. Och självklart ska vi fortsätta hävda veterinärens tyd-
liga roll som normsättare för hur djurens terapi ska formas och utvecklas. 

Men i perspektivet att vi blir fler yrkesutövare med ensidig grundtanke att
lindra och bota skapar vi för oss själva en snedvridning av veterinärkårens
yrkesform. Visst har vi en fantastiskt bra grundutbildning i vår yrkesexamen
i veterinärmedicin. Låt oss gemensamt och tillsammans värna om vår gedigna
yrkesutbildning och inte enkelt sälja ut den inklusive yrkesnomenklatur, drivna
av viljan att till varje pris bli en av de ”ädla djurbotarna”.

För drygt 200 år sedan var klockarutbildning (organist) den självklara
detalj som skulle lyfta veterinärens förmåga till konkurrens, ge anständig lön
för överlevnad och skapa tydlig och professionell yrkesprofil. I våra dagar
undrar vi hur musikalitet kunde vara en tillgång när det gällde att bota kor.
Var själva spelandet i kyrkan viktigare än förmågan att utöva botandet? 

I min reflektion ser jag tecken i vår tid där denna forntid återskapas. Det
borde inte finnas mentalt utrymme för en legitimerad veterinär att förhandla
om exempelvis djursjukskötartjänstgöring, eller att denne inom sin anställ-
ning ska utföra arbetsuppgifter som inte kräver veterinär yrkesutbildning i
botten. Det har nyligen genomförts möten på EU-nivå där ländernas repre-
sentanter uttryckt en tydlig oro för att andra yrkesrepresentanter ska ”ta över”
veterinärernas kontrollarbete. Oron har inte bara ventilerats under diskussio-
nerna utan även fått plats i mötesprotokollen. 

Men nya roller ger också nya tillfällen. I Sverige har flera veterinärer från
läkemedelsindustri och försäkringsbolag fått besked om att de inte längre
behövs inom företagen. Sannolikt är det strategiskt viktiga resurser som bola-
gen gör sig av med. Samtidigt öppnar dessa ”omorganisatörer” upp för att
andra arbetsgivare kan få tillförsel av veterinär kompetens och erfarenhet utan
att själva stå för utbildning och arbetstid. Plötsligt dyker nya möjligheter upp
där dessa tidigare inte funnits på kartan. 

Yrkeskåren måste komma på att veterinärutbildningen 
faktiskt handlar om så mycket mer än att förebygga och 
bota djursjukdomar. Jag framtidsreflekterar hela vägen här. 
Hängde ni med? Vi behöver alla tänka till – och tänka nytt 
– om vår gemensamma yrkesframtid.

LARS-ERIK STABERG

ledamot i förbundsstyrelsen

R
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Allt som har med hästdopning att
göra börjar på P: Pengar, Prestige, 
Prover, och så Peter och Peter. Under
ett tjugotal år har Peter Forssberg 
och Peter Kallings jobbat stenhårt i
kampen mot otillåtna medel inom
häst sporten. 

ÖR PETER FORSSBERG har hästar alltid
varit lika med trav. Som tonåring till-
bringade han sommarloven i Kullsbjör-

ken i Dalarna och kom då i kontakt med en
granne som hade nordsvenskar. Peter började

”skotta skit” och följde med stort intresse hur
hästarna tränades, både som brukshästar och
travare. 

– En dag fick jag följa med till Siljanstravet.
Jag blev helt förhäxad av hästarna, stämningen,
de svenska och norska flaggorna som smällde 
i vinden. Sommarens travtävlingar blev årets
höjdpunkt, berättar Peter.

Travupplevelserna i ungdomen lade grunden
för Peters framtida yrkesliv som veterinär. Efter
nio år på hästmedicin i Uppsala och nästan lika
många på ATG, har Peter sedan 1993 haft
Svensk Travsport (fd Svenska Travsportens
Centralförbund) som arbetsgivare. 

– Sporten behövde en egen veterinäravdel-

PETER & PETER

Peter Forssberg har alltid haft travsporten som sin arena. 

F
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❘❙❚ reportage

ning. Arbetet på ATG handlade för min del om
att bygga upp smittskyddsgrupper och ansvara
för uppbyggnaden av klinikerna som växte 
väldigt snabbt, inte minst i antalet anställda.
Det blev lite för mycket och när travsporten
startade en egen veterinäravdelning var valet
enkelt, berättar Peter. 

Tillsammans med dåvarande kollegan Stig
Hägglund ägnades mycket tid åt att få smitt-
skyddet att fungera på travbanorna. 

– Den som drabbades av kvarka t ex skämdes
och ville inte att det skulle komma ut. Resulta-
tet blev förstås fler smittade hästar och inställda
tävlingar. Arbetet med smittskyddet, det finns
en kommitté vid alla banor, har slagit väldigt
väl ut. Numera behöver man sällan stänga någon
travbana eller ställa in tävlingar, berättar Peter. 

– Vi hade ett informellt nordiskt smitt-
skydds samarbete under hela 1990-talet, men
efter hand övergick intresset till andra frågor
och 2007 bildades Nordic Equine Medication
and Antidoping Committee, NEMAC. Det är
den gruppen som för resonemang med övriga
stora travsportnationer som Frankrike och 
Italien, säger Peter. Han tillägger att USA helt
lever sitt eget liv i det här avseendet men har av
ekonomiska skäl tvingats att böja sig i en viktig
fråga alldeles nyligen. Det gäller användningen
av anabola steroider.

Med detta kommer vi in på Peters stora strid.  
– På 1980-talet behandlades även svenska

hästar med anabola steroider, det var tillåtet
och karenstiden var tre månader. När krav på
dispens infördes för att vi skulle få en uppfatt-
ning om hur vanligt det var visade det sig att
många av de tillfrågade veterinärerna inte tyckte
att behandlingen var särskilt effektiv. Sverige
införde 1996 ett totalförbud utan att den 
minsta protest hördes här hemma, säger Peter. 

– För tre år sedan införde Sverige två års
karenstid och fr o m 2012 livstids karens för
hästar som behandlats med anabola steroider.
Det har framför allt påverkat de amerikanska
uppfödarna som nu måste krypa till korset om
de vill sälja till Sverige.  

BRUKET AV ANABOLA STEROIDER föll i glömska
ända tills den stora skandalen med amatör -
tränaren Nils Enqvist, Mantorp, förra året.
Enqvist fälldes för flera dopningsbrott och är
avstängd i 15 år. Mest uppmärksammat blev

bruket av anabola steroider som återfanns i
prover från tre av hans hästar. Enqvist har
använt sig av en italiensk veterinär och hävdar
att han inte begripit vad veterinären försett
honom med för läkemedel. 

– Varje uppmärksammat fall bidrar till folk-
bildningen och man kan se i dopningsstati -
stiken hur antalet positiva prov går i vågor
beroende på vad som hänt. Ett normalt år
handlar det om två, tre positiva prov som leder
till utredning, men under 2003 hade vi en rejäl
topp med 20 positiva prov. Hälften av dem
handlade om ibuprofen och sannolikt var det
den nya Iprensalvan som var upphov till dessa.
Reklamen ”varför behandla hela kroppen …”
osv lockade många att prova ett utvärtes prepa-
rat på sina hästar. Man trodde att det var helt
riskfritt från dopningssynpunkt, berättar Peter. 

– En sådan här topp med massor av avstäng-
ningar, förlorade prispengar och uppmärksam-
het i media gör att alla blir rädda och drar 
öronen åt sig, fortsätter han. 

– Helt plötsligt vill alla travsällskap ha före-
läsningar om läkemedelshantering och så.
Tyvärr får också rädslan att fastna i en kontroll
effekten att man låter bli att behandla hästarna
överhuvudtaget. Rädslan och kunskapen bru-
kar hålla i sig i ungefär fem, sex år, sedan kom-
mer en ny generation som har nya idéer och
helt nya typer av fall dyker upp.

Under åren har Peter varit med om att utreda
en del märkliga fall. Ett sådant var hästarna vars

KROKIG VÄG TILL ”STUTIS”

En lycklig slump lade grunden till Peter Forssbergs
karriär inom hästsporten. Efter att ha läst biologi
och zoologi kom Peter in på veterinärutbildningen.
Han tillhörde en av de sista kullarna som gick ut
på gamla ”Stutis” vid Brunnsviken, 1975. Året
efter skedde den stora flytten till Uppsala och det
uppstod lärarbrist. Peter hade då vikarierat som
distriktsveterinär i Skåne, men när Sune Persson
lockade med en tjänst som klinikveterinär på SLU
i Uppsala nappade Peter. Det handlade då om smådjur, mest hund. En vakans
på hästmedicin dök upp och Peter bytte djurslag. Han stannade i nio år och
skapade ett jättelikt kontaktnät genom alla studenter han lärde känna. 1985
lockade hästsporten över Peter till ATG som blev nästa arbetsgivare och så
slutligen, 1993, började Peter hos sin nuvarande arbetsgivare, Svensk Travsport.
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urin innehöll en narkotikaliknande substans
som ingen förstod var den kunde komma ifrån.
Gemensamt för hästarna var att de alla ätit got-
ländskt hö och svaret på gåtan var rörflen. En
annan topp i dopningstatistiken var den så 
kallade ”Krafft-skandalen” då fodret visade sig
innehålla teobromin. Fodertillverkaren tog på
sig ansvaret, men det blev rejäl cirkus då flera
miljoner kronor i prispengar skulle byta ägare.

ATT STÄNDIGT VARA UPPDATERAD på nya
behandlingsstrategier, nya substanser eller nya
användningsområden av gamla tillhör Peters
vardag. De uppsatta karenstiderna ifrågasätts
ständigt, oavsett om de anses vara för långa,
”vanligt” liniment, eller för korta, kortison. 

– Kortisonbehandlingar är ett kapitel för sig
och det är besvärligt för de behandlande veteri-
närerna att veta hur länge substansen ger utslag
i ett dopningsprov. Kortison används på flera
olika sätt, bland annat med depåpreparat, och
det är stora skillnader i doserna. Efter att ha fått
hjälp av tränarkåren testade vi ett hundratal
hästar som behandlats med kortison. Resultatet
av detta gjorde att karenstiderna kunde bli
längre än gällande 28 dygn beroende på dos
och substans. 

De ”vanliga” linimenten då? Du införde
karens på dessa produkter men fick backa för
opinionen?

– Så ”vanliga” är inte dessa produkter och
det är inte jag ensam som bestämmer karens -
tider. Vi är tolv personer i den nordiska kom-
mittén som fattar sådana beslut.  Men det blev
ett herrans liv. Samma dag som vår hästom-
budsman fick 350 nya vänner på facebook, fick
jag 3 500 fiender. Man kan kalla det en form av
åsiktsinkontinens eller åsikt utan insikt när fel-

aktiga fakta används i debatten, ler Peter som är
van att de blåser snålt ibland.

FÖR NÄRVARANDE håller Peter på att överföra
ansvaret för travsportens veterinäravdelning till
Göran Åkerström som arbetat parallellt med
honom under ett par år. Den första januari
2013 blir Göran chef och Peter stannar under
obestämd tid kvar som ”senior adviser”. Han
kommer aldrig att klippa bandet till hästarna,
travet, sporten.  

EDAN PETER ”DEN ÄLDRE” har trav-
 sporten som sin arena, har Peter ”den
yngre” blivit ridsportens tunga namn

i dopningsfrågor. Inför OS i London i somras
kunde man läsa rubriker som ”Den svenska
veterinären ska jaga fuskarna” (Dagens Nyheter)
och liknande. 

Peter har många uppdragsgivare. Han delar
sin tid mellan Stiftelsen Hästforskning där han
är forskningschef och en mängd olika uppdrag
som berör dopningsfrågor inom alla hästsport-
grenar. Internationellt är det ridsporten och
FEI, Fédération Equestre Internationale, som
dominerar.

ATT PETER tillsammans med en engelsk veteri-
när skulle få uppdraget att ansvara för dopnings-
kontrollen på OS var inte på något sätt givet. 

– Jag blev ganska överraskad när jag blev till-
frågad. Jag och övriga inom ridsporten som del-
tagit i ”butta-debatten” trodde nog att jag blivit
”persona non grata” inom FEI efter allt mitt
propagerande för att man internationellt ska
förbjuda användandet av smärtstillande medel 
i samband med tävling. Istället har det blivit
precis tvärtom och jag är numera även med i
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FRÅN GÄVLETRAVET TILL OS 

Peter har alltid varit hästintresserad och har själv tävlat i hoppning.
Under veterinärstudierna väcktes intresset för farmakologi och när han
blev erbjuden en doktorandtjänst på SLU tvekade han inte. Tjänsten
utmynnade i en avhandling med titeln ”Effekter av dopingssubstanser
på häst”. Fram till 1993 arbetade Peter förutom med forskning och
utbildning bland annat som distriktsveterinär, på djursjukhus och som
banveterinär på Gävletravet. 1993 blev han erbjuden tjänsten som
överveterinär på ATG-klinikerna. Ett ”drömjobb” där Peter hade ansvar
för forskning, kliniker, utbildning och antidopningsarbete. Under tio år
jobbade han med detta, men när ATG-klinikerna bolagiserades svalnade intresset. Istället blev Stif-
telsen Hästforskning nästa arbetsgivare. Idag delar Peter sin tid mellan att vara stiftelsens forsknings -
chef och en lång rad andra antidopningsuppdrag, varav en del internationella, inom hästsporten.

M
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FEIs expertgrupp för medicinerings- och dop-
ningsfrågor.

Peter förklarar kort vad ”butta-debatten”
handlar om.

– Fenylbutazon och andra jämförbara sub-
stanser har inom ridsporten varit ett hett ämne
under årtionden. I svepande ordalag kan man
säga att européerna är mot, medan nordameri-
kanerna har en annan syn på saken.

– När jag höll på med min avhandling gjorde
jag bland annat ett försök med halta hästar på
SLU. Resultatet visade att låga koncentrationer
av fenylbutazon, under ett mikrogram per milli-
liter blod, har terapeutisk effekt. Detta och
andra data som ingick i min avhandling ger
goda argument i debatten. 

INTERNATIONELLT har ridsporten svärtats ner
av flera spektakulära och omskrivna dopnings-
fall där det inte handlat om någon misstagsme-
dicinering utan rent fusk. 

– Under OS i Aten handlade det bland annat
om antipsykotiska preparat och i Hongkong
var det flera hästar som hade behandlats med
capsaicin, ett medel som används för hypersen-
sibilisering av hästens ben, berättar Peter.

Bland annat mot bakgrund av dessa fall 
började FEI snegla på hur WADA, World Anti-
Doping Agency, arbetar och den svenska läka-
ren och dopningsexperten Arne Ljungqvist
anlitades som expertråd. Resultatet blev ett nytt
tydligt regelverk där man t ex skiljer på kon-
trollerad medicinering och dopningsubstanser.
En stor seger för ”de allierade”, dvs Sverige med
Peter i spetsen tillsammans med Frankrike.

NÄR DET GÄLLER prestige och pengar kan
människor göra precis vad som helst. Uppfin-
ningsrikedomen är stor bland utövarna och det
gäller att trimma kontrollerna för att sätta åt
idrottens fuskare.

– Under OS i London fann man inte ett
enda positivt dopningsprov inom ridsporten
trots att det togs fler prover än någonsin, berät-
tar Peter.

Under två och en halv vecka jobbade anti -
dopningsteamet, som förutom de två veterinä-
rerna bestod av 14 provtagare, från morgon till
kväll. 

– Vi hade en genomgång vid en tävling före
OS för att testa rutinerna. Allt fungerade bra,
mycket beroende på erfarna provtagare. De
kunde verkligen sin sak och det var inga pro-
blem att få OS-hästarna att lämna urinprov.
Urinprov är att föredra framför blodprov som
också togs, men då av oss veterinärer. 

– Vi testade samtliga medaljörer, en från de
fyra bästa lagen plus en hel del slumpprover
utan att hitta någonting. FEI hade gjort ett bra

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2012 9

Peter Kallings har många uppdragsgivare och delar sin tid mellan att vara forsknings -
chef och antidopningsexpert. 
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informationsjobb inför OS med mail till de
aktiva om gällande dopningsregler och en tele-
fonapp med listor på otillåtna substanser. 

– Alla hästar besiktigas före start. Där ingår
en undersökning med värmekamera på hopp-
hästarnas ben. Hästar med någon skavank, eller
om det finns misstanke om något ”skumt”,
hamnar i en ”holding box” för vidare under-
sökning. Några hästar blev stoppade där och
fick av olika anledningar inte starta.  

Kommer det tips till er i dopningskontrollen
om oegentligheter?

– Det händer. En häst blev stoppad på grund
av överkänslighet i ett framben. Den hade även
ett sår och var inte i tävlingsmässigt skick, kom-
menterar Peter.  

ÄVEN OM OS i London blev en stor framgång
i arbetet mot dopning finns vissa saker kvar att
göra. 

– En internationell harmoniering av rappor-

teringsnivåer vore önskvärd. Ridsporten i 
Sve rige, Norge och Danmark följer i stort sett 
travsporten i de ändringar som görs gällande
karenstider t ex. I övriga länder finns ingen
karenslista, där är det enbart rapporterings -
nivåer som gäller. Detta kommer att vara
huvudtema under den kommande internatio-
nella dopningskonferensen. 

Peter påpekar också att den alltmer gränslösa
arbetsmarknaden för veterinärer är ett problem.

– Många utländska kolleger är betydligt mer
kundorienterade jämfört med svenska veterinä-
rer och ”fixar” gärna till hästen utan att skriva
journal eller tala om för ägaren  vad de behand-
lat med. Det är väldigt svårt att i domstol få en
person fälld för brott mot djurskyddslagen utan
bevis i form av en journal t ex, säger Peter och
avslutar med sitt kända mantra: skriv ordent -
liga journaler och lämna ett behandlingsbevis
som håller i en rättegång. Detta gäller alla
behandlande veterinärer, även svenska.  ■

N O R D VA C C

ATC VET-KOD QI02AB. RECEPTBELAGT.
 GODKÄND SPC 11/02/09.
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Under det senaste decenniet har en
ärftlig degenerativ sjukdom i perifera
nerver hos leonbergerhundar dia-
gnostiserats i Nordamerika och över
hela Europa, inklusive Sverige. Van-
liga symtom hos affekterade hun-
dar är ett avvikande rörelsemönster
i bakbenen och missljud från övre
andningsvägarna vid inandning.
Artikeln tar upp kliniska och gene-
tiska aspekter på sjukdomen.

Ärftlig polyneuropati hos leonberger
(inherited leonberger polyneuropathy,
ILPN), är en degenerativ sjukdom i
perifera nervsystemet. Den första be -
skrivningen av sjukdomen publicerades
2003 (11). Därefter har kliniska fall rap-
porterats från stora delar av Europa och
Nordamerika. Denna diagnos har på
kort tid fått relativt stor uppmärksamhet
bland leonbergeruppfödare, genetiker
och veterinära neurologer (1, 2, 3, 4, 6,
9, 10, 12). I Sverige har ILPN diagnos -
ti serats hos flera leonbergerhundar.
Sjukdomen har många likheter med
ärftliga polyneuropatier hos människa,
som med ett samlingsnamn benämns
Charcot-Marie-Tooths sjukdom (3, 7, 8,
11).

KLINISK BILD
Bland rapporterade affekterade hundar
är det en betydande majoritet av hanar,
men även tikar kan utveckla sjukdomen
(5, 11). Symtomdebut har noterats hos
hundar som varit från ett till nio år
gamla (11). Symtomen hos en enskild
drabbad individ kan ibland komma

huvudsakligen från en larynxpares och
då bestå av t ex inspiratorisk dyspné med
missljud från övre andningsvägarna,
hosta efter att ha ätit eller druckit, hes-
het och andfåddhet. Larynxparesen kan
sekundärt leda till aspirationspneumoni,
ibland med fatal utgång. Hos andra
drabbade individer kan symtomen
huvudsakligen bestå av ett avvikande
rörelsemönster i form av dåligt koordi-
nerade bakbensrörelser med höga bak-
benslyft. Hunden tappar kraft och smi-
dighet samt blir snubblig (Figur 1). I
takt med att sjukdomen utvecklar sig
över tid kan även avvikelser i fram -
benens rörelser ses och andra kranial -
nervsfunktioner kan dessutom bli ned-

satta. Många av de affekterade hundarna
har både ett tydligt avvikande rörelse-
mönster och påtagliga symtom av
larynxpares. Det finns rapporter om
enstaka hundar som blivit quadriplegiska
i slutstadiet av sjukdomen, men som
regel utvecklar de inte en så allvarlig
grad av förlamning (11).

Förklaringen till de neurologiska
symtomen ligger i att de längsta nervtrå-
darna i kroppen drabbas hårdast vid
denna polyneuropati. Det innebär att
symtombilden domineras av dåligt fun-
gerande fibularisnerver (tidigare kallad
peroneus) i bakbenen och rekurrensner-
ver till struphuvudet. Dysfunktion i n
recurrens leder till larynxpares. Till följd

KARIN HULTIN JÄDERLUND, leg veterinär, VMD, Dipl ECVN*

Ärftlig polyneuropati i leonbergerrasen

granskad artikel

➤

FIGUR 1. En leonbergerhane diagnostiserad med ärftlig polyneuropati. Hunden visade,
med debut i 5–6-årsåldern, avvikande bakbensrörelser med för sjukdomen ”typiska” höga
benlyft.
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av dysfunktion i n fibularis ses en utta-
lad neurogen atrofi och pares-paralys av
m tibialis cranialis med en oförmåga att
aktivt böja haslederna. Detta leder till
att hunden under framföringsfasen i ste-
get måste lyfta bakbenet extra högt för
att inte släpa med tassen mot underla-
get. Den lyckas med det genom att böja
höft och knä extra mycket. Det kan se ut
som om den går i högt gräs och kastar
fram baktassen ner på marken. Detta ses
på båda bakbenen, men kan vara mer
uttalat på den ena sidan. För att titta på
en illustrativ videofilm, se (6).

DIAGNOSTIK
Hos en hund med en typisk klinisk bild
kan misstanken om polyneuropati styr-
kas genom att man gör elektrofysiologiska
undersökningar samt undersökningar av
nerv- och muskelbiopsier, företrädesvis
från n fibularis och m tibialis cranialis
(Figur 2). Nervbiopsitagning bör utföras
av veterinär speciellt utbildad i detta,
och göras med hunden lagd i full narkos.
Nerv- och muskelbiopsierna bör helst
analyseras på ett laboratorium speciellt
utrustat för detta. En eventuell larynx-
pares kan konfirmeras genom svalgin-
spektion. 

En av de viktigaste differentialdiagno-

serna till ärtftlig polyneuropati hos hund
är den förvärvade variant av polyneuro-
pati som hypotyreoida hundar kan
utveckla. Man bör alltså kontrollera
tyreoideastatus med hjälp av blodprov
hos leonbergerhundar som kommer till
veterinärundersökning med en symtom-
bild förenlig med polyneuropati. Om
hunden skulle visa sig vara hypotyreoid
bör den behandlas för detta. Blir den
inte bättre i sina neurologiska symtom
inom några månader på substitutions -
terapi med tyreoideahormon, kan man
anta att hunden dessutom har en ärftlig
polyneuropati. Författaren har haft 
patienter där båda diagnoserna har före-
kommit samtidigt.  Skulle hunden bli
bra från sina neurologiska besvär med
hormonbehandling (eller från andra
symtom på hypotyreoidism som kan
förekomma samtidigt), bör man fortsätta
med hormonterapin.

PROGNOS OCH BEHANDLING
Sjukdomen är progredierande, med en
fortlöpande degeneration av nervfibrer i
de perifera nerverna. Sjukdomsförloppet
kan vara relativt olika från individ till
individ fast symtombilden som helhet är
ganska enhetlig. Det finns en tendens
till att man ser mer allvarliga symtom

med en hastigare försämring, både från
andningsvägarna och i extremiteterna,
om sjukdomen debuterar redan under
de första levnadsåren (10, 11).  

Det finns tyvärr ingen botande be -
handling för denna sjukdom och heller
ingen behandling som har bevisats
kunna hejda den pågående nervdegene-
rationen. Enligt flera hundägare har 
fysioterapi och simträning ansetts haft
positiv effekt på hundarnas rörelseför-
måga och muskelstyrka. Andningspro-
blem på grund av larynxpares kan för-
bättras med kirurgi (så kallad ”tieback”).
En följd av denna operation är en ökad
risk för aspirationspneumoni. Man får
avgöra från fall till fall utifrån den totala
kliniska bilden om en sådan operation
kan vara indicerad.

GENETIK
Den skeva könsfördelningen bland hun-
dar som har diagnostiserats med ILPN
indikerar att ärftlighetsgången kan vara
x-kromosombunden (11) (Figur 3). En
stamtavleanalys av ett hundratal affekte-
rade hundar styrker den hypotesen (5).
Emellertid har inga studier ännu kunnat
klarlägga den molekylärgenetiska bak-
grunden till alla fall av ILPN. Man har
än så länge funnit ett par loci på auto -

➤
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FIGUR 2. A: Biopsi av ena fibularisnerven från hunden i Figur 1, tagen vid sju års ålder. På bilden ses ett tvärsnitt av en nervfascikel med 
nervfiberförlust av kronisk karaktär. B: Som en jämförelse visas här ett tvärsnitt av en nervfascikel från normal fibularisnerv, hund. Alla de
små mörka ringarna inne i fascikeln är tvärskurna normala myelinskidor som omsluter normal axoner.
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somala kromosomer som kan associeras
med ILPN (2). Ingen av dessa, vare sig
för sig eller i kombination med varandra,
kan vara den bakomliggande faktorn för
sjukdomen hos alla affekterade leonber-
gerhundar. 

I ett av dessa loci finns en mutation
som utgör en riskfaktor för att utveckla
en form av ILPN kallad LPN1. Homo-
zygoter för LPN1-mutationen har som
regel utvecklat en svår variant av poly-
neuropati, oftast före tre års ålder
(genomsnittsåldern är ca 1,5 år) (2). Det
finns ett gentest kommersiellt tillgäng-
ligt som testar hundarna för denna
mutation (13). Ungefär en tredjedel av
alla ILPN-affekterade individer är
homo zygota för LPN1-mutationen. Det
innebär att fritestade hundar ändå kan
ha ärftlig polyneuropati. Det gäller även
för hundar med tidig symtomdebut. I
subgruppen av diagnostiserade hundar
som har haft en tidig symtomdebut är ca
60 procent homozygoter, medan 10–15
procent är heterozygoter och 25–30 pro-
cent är helt fria från LPN1-mutationen.
I avelssammanhang avråds från parningar

med homozygoter eller parningar mel-
lan två anlagsbärare (13). Därigenom
kan man förhoppningsvis reducera an -
delen av hundar med tidigt debuterande
svår form av ILPN. 

En annan genvariant, som också har
förknippats med ILPN hos en viss andel
affekterade hundar, har kallats LPN2
(2). För denna finns inget kommersiellt
tillgängligt gentest ännu.

Utmanande genetiska studier
Genetiska studier av ILPN har alltså
varit (och är fortfarande) utmanande.
Senare års forskning antyder att sjuka
hundar har en gemensam bakomliggande
x-kromosombunden riskfaktor för
ILPN, men att sjukdomens debutålder
och svårighetsgrad hos en predisponerad
individ kan avgöras av modifierande
mutationer i gener på autosomala kro-
mosomer. I nuläget kan man heller inte
utesluta påverkan från t ex miljöfaktorer
eller könshormoner när det gäller sym-
tomdebut och hur sjukdomen kan yttra
sig hos en predisponerad individ. En
alternativ förklaring skulle vara att det i

denna ras finns flera (minst tre) sins -
emellan olika ärftliga polyneuropatisjuk-
domar med en sinsemellan påfallande
likartad klinisk och patologisk bild.
Detta alternativ är inte troligt.

Leonbergerrasen är en hundras med
smal avelsbas. Alla dagens hundar sägs
härstamma från endast åtta individer
som överlevde andra världskriget. Detta
kombinerat med den blandning av för-
fäder från olika länder som ses vid en
genomgång av stamtavlor från europeiska
och amerikanska representanter för rasen
gör det osannolikt att rasen är delad i
olika genetiska pooler (5). Pågående
molekylärgenetisk forskning i både USA
och Europa om den ärftliga bakgrunden
till ILPN kommer förhoppningsvis att
möjliggöra avelstilltag som eliminerar
denna degenerativa neurologiska sjuk-
dom från leonbergerpopulationen (12,
13).

SUMMARY
Inherited polyneuropathy in the leon-
berger breed
An inherited degenerative disease of
peripheral nerves in Leonberger dogs
was first described in 2003. Since then,
affected dogs have been diagnosed all
over North America and Europe, inclu-
ding Sweden. Onset of clinical signs has
been observed at between 1 and 9 years
of age. The major clinical findings in
affected dogs are a high-steppage pelvi -
climb gait and laryngeal paresis or para -
lysis. The clinical course is progressive.
There is no known curative therapy, 
although respiratory problems may
improve by laryngeal surgery.  

A majority of reported cases have
been male dogs. The skewed sex distri-
bution and the inter-relationship among
affected dogs suggest an underlying X-
linked mode of transmission for the
phenotype. However, there are indica-
tions for this disease being a polygenic
disorder with a major risk factor on
chromosome X, whereas age at onset
and severity of signs might be determi-
ned by modifying genes on autosomal
chromosomes. A genetic test was recently
launched for a severe early-onset form 
of the disease, called LPN1. About one
third of the cases of polyneuropathy in
Leonbergers are homozygotes for the ➤

FIGUR 3. Den skeva könsfördelningen bland hundar som har diagnostiserats med ILPN 
indikerar att ärftlighetsgången kan vara x-kromosombunden.
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LPN1-mutation. On the other hand,
about 25–30 % of young onset affected
dogs are actually clear of the LPN1-
mutation.
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I tre artiklar redogörs för de läke-
medelsbiverkningar som rapporte-
rats av Sveriges veterinärer under
2011. Den första artikeln beskriver
biverkningarna hos häst, nöt, get,
alpacka och gris. I två kommande
artiklar redovisas biverkningarna för
hund, katt, iller, kanin och hamster.  

I Tabell 1 har samtliga biverkningsrap-
porter som kommit in under 2011
angetts. Det framgår att antalet rappor-
ter var 325. De flesta rör hund och
därefter följer katt och häst. För övriga
djurslag finns endast ett fåtal biverk-
ningsrapporter. 

De reaktioner som rapporteras oftast
är de som ses vid vaccinationer (grupp
QI). Det finns även många biverknings-
rapporter för läkemedel inom grupperna
”QM – Rörelseapparaten” och ”QP –
Antiparasitära medel”. Hos hund och
katt finns ett avsevärt antal biverknings-
rapporter inom gruppen ”QN – Nerv-
systemet”. Dessa rör huvudsakligen
negativa reaktioner som rapporterades i
samband med att det under en period i
början av 2011 i Sverige endast fanns
tillgång till ett avlivningsmedel innehål-
lande pentobarbital i en högre koncent-
ration än hos det preparat som tidigare
funnits på den svenska marknaden. I
den kommande artikeln rörande läke-
medelsbiverkningar hos hund ges en
detaljerad beskrivning av de biverkningar

som rapporterades för detta pentobarbi-
talpreparat.

HÄST
Vaccinationer
Liksom tidigare år hör reaktioner efter
vaccinationer till de biverkningar som
rapporteras oftast hos häst under 2011
(Figur 1). Detta år har det anmälts 18
rapporter om biverkningar, fördelade på
följande sätt: Equip FT – sju rapporter,
Equip F – två rapporter, Equip FT +
Botvax B – en rapport, Equilis Prequenza
Te – tre rapporter, Equilis Prequenza –
två rapporter, Equilis Prequenza + Equip
T – en rapport, Equilis Prequenza +
Botvax B – en rapport, samt Duvaxyn
EHV 1,4 + Botvax B – en rapport. 

De aktuella vaccinerna har följande

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2011, del 1

Biverkningar rapporterade hos häst, nöt,
get, alpacka och gris

➤

Tabell 1. LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR 2011 GRUPPERADE ENLIGT ATCVET-SYSTEMET.

ATCvet-grupp Häst Nöt Get Alpacka Gris Hund Katt Iller Kanin Hamster Summa

QD Hud 1 1
QG Urin- & könsorgan 7 1 8
QH Hormoner 9 5 14
QI Immunologiska 
medel 18 1 1 4 64 18  1 1 108
QJ Infektionssjukdomar 4 1 7 2 2 16
QL Immunsystemet 3 3
QM Rörelseapparaten 7 19 3 29
QN Nervsystemet 4 42a 35a 1a 82
QP Antiparasitära medel 2 3 43 5 1 54
QR Andningsorganen 1 1
QS Ögon och öron 7 7
QV Varia 2 2
Summa 35 2 3 1 4 205 69 2 3 1 325

a Inom gruppen QN rör 30 rapporter hos hund och 34 rapporter hos katt samt rapporten hos hamster ett pentobarbitalpreparat som under en period i början 
av 2011 användes för eutanasi.
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karakteristika: Equip F är ett hästin -
fluensavaccin, där antigenerna utgörs av
tre inaktiverade stammar av equint
influensavirus. Equip FT innehåller
förutom equint influensavirus en teta-
nus toxoid, dvs ett modifierat tetanus -
toxin som gjorts nontoxiskt, men som
har kvar förmågan att stimulera bild-
ningen av antikroppar mot tetanustoxi-
net. Equip T innehåller enbart tetanus -
toxoiden. Equilis Prequequenza är ett
vaccin mot hästinfluensa där de antigena
enheterna är renade hemagglutininsub-
enheter från tre stammar av equint
influensavirus. Equilis Prequenza TE
innehåller förutom equint influensavirus
en tetanustoxoid. Botvax B (licens prepa -
rat) innehåller en botulinumtoxoid.
Duvaxyn EHV 1,4 (licenspreparat) är
ett vaccin mot virusabort och luftvägsin-
fektioner hos häst, där antigenerna ut -
görs av inaktiverat herpesvaccin av stam-
marna EHV1 och EHV4.

Symtom
I de flesta fallen sågs hos hästarna nedsatt
allmäntillstånd och feber, oftast i kombi-
nation med lokala reaktioner på injek-
tionsplatserna (ömhet och svullnader
som i några fall utvecklades till bölder)
samt stelhet och ovilja att röra sig och att
äta, särskilt från marken. Hos några häs-

tar sågs vinglighet/ataxi. I några fall har
flera hästar som vaccinerats vid samma
tillfälle reagerat, medan i andra fall
endast en häst har reagerat bland flera
vaccinerade hästar. Reaktionerna har
som regel avklingat inom ett par dagar
till en vecka, men symtomen var i några
fall mer utdragna. I flera fall har hästarna
behandlats med ett NSAID-preparat och
ibland även med antibiotika och i några
fall även med ett analgetikum eller en
glukokortikoid. 

Vaccinationsbiverkningar kan fram-
kallas av en immunmedierad reaktion,
orsakad av vaccinantigenet eller av någon
annan vaccinkomponent såsom adjuvans
eller konserveringsmedel. Kontamination
av vaccinet är ytterligare en möjlig orsak
till biverkningar. Inte i någon av rappor-
terna har levande försvagade (attenue -
rade) vaccinkomponenter använts, men i
de fall där ett sådant vaccin används kan
negativa reaktioner erhållas som en följd
av en reversion till virulens av den atte-
nuerade vaccinstammen.

NSAID-preparat
Det finns sju rapporter för hästar som
fått NSAID-preparat parenteralt eller
oralt. Av dessa rapporter rör två Flunixin
N-vet injektionsvätska, två Finadyne vet
injektionsvätska, en Rifen vet injek-

tions vätska, en Fenylbutazon vet oralt
pulver och en Equioxx oral pasta. De
NSAID-substanser som finns i de aktu-
ella preparaten är: Flunixin (i form av
flunixin-meglumin) finns i Flunixin N-
vet och Finadyne vet, ketoprofen finns i
Rifen vet, fenylbutazon finns i Fenylbu-
tazon vet och firocoxib finns i Equioxx. 

De fyra hästar som behandlades med
flunixin (Flunixin N-vet eller Finadyne
vet) fick alla preparaten intravenöst och
reagerade då akut i omedelbar anslut-
ning till injektionerna med ataxi, in  -
koordination och upphetsning. En av
hästarna förblev stående medan de tre
andra föll omkull. Reaktioner som sågs
hos dessa hästar var kramper i ben och
nacke, kraftiga sparkningar med benen,
skakningar med huvudet, svettning och
nystagmus. Hästarna var okontaktbara i
några minuter. Två av dem kunde sedan
resa sig och visade därefter relativt
snabbt ett normalt beteende. Den tredje
hästen kom inte på benen förrän efter ca
20 minuter. Den var därefter mycket
trött och var inte återställd förrän efter
cirka ett dygn.

Känt fenomen med okänd mekanism
Det finns i den tidigare svenska biverk-
ningsrapporteringen ett 20-tal medde-
landen om hästar som reagerat akut efter
intravenösa injektioner av flunixin (2).
Bland dessa finns två dödsfall rappor -
terade. Det finns också i den svenska
biverkningsrapporteringen ett medde-
lande om en häst som reagerat akut efter
att ha fått ketoprofen. Det anges i den av
FDA godkända produktbeskrivningen
för flunixin, som sammanställdes då 
pre paratet först introducerades på mark-
naden, att anafylaxilika reaktioner, som
kan vara fatala, observerats hos häst,
främst vid intravenös tillförsel (1). Ris-
ken för anafylaxi ökar om substansen
accidentellt injiceras intraarteriellt. Den
veterinär som rapporterade det allvarli-
gaste fallet anger att injektionen skedde
långsamt och strikt intravenöst (under
ca 45 sekunder med flera aspirationer
för att kontrollera att blodet var mörk -
rött/venöst). Hästen reagerade sedan
10–15 sekunder efter avslutad injektion.
Det är således uppenbart att reaktioner
kan inträffa även om injektionerna 
sker långsamt och strikt intravenöst.

➤
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FIGUR 1. Liksom tidigare år hör reaktioner efter vaccinationer till de biverkningar som rap-
porteras oftast hos häst under 2011.
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Mekanismen bakom reaktionerna är inte
känd.

Andra NSAID-relaterade symtom
Hästen som fick Rifen vet (ketoprofen)
reagerade ca tio minuter efter en intra-
venös injektion med förhöjd andnings-
frekvens, svettning, nervositet och ökad
muskeltonus. Symtomen avtog efter ca
tio minuter utan behandling. Reaktio-
nen liknar en lindrig form av de reaktio-
ner som beskrivits här. Hästen som fick
Fenylbutazon vet oralt pulver behand -
lades för en kotledsinflammation. Den
blev efter en oral dos snabbt slö, fick
koliksymtom och lade sig ner, men den
återhämtade sig sedan ganska snabbt.
Hästen som fick Equioxx oral pasta
(firocoxib) reagerade två dagar efter
insatt behandling med klåda, först på
halsen och sedan över hela kroppen.
Den fick också små vätskande sår och en
svullnad på halsen. Symtomen avtog
inom ett dygn efter att behandlingen
avbrutits. Det är i detta fall troligen
fråga om en allergi. Liknande fall finns i
den tidigare svenska biverkningsrappor-
teringen. 

Typiska biverkningar för NSAID-
preparat hos häst, liksom hos andra
djurslag, utgörs av skador på magtarm-
kanalens slemhinnor och njurskador.
Ibland kan även leverskador och blöd-
ningar ses. Dessa biverkningar (som
bland annat har beskrivits i tidigare
nummer av SVT) är en följd av substan-
sernas verkningsmekanism, dvs en häm-
ning av cyklooxygenas (COX 1 och
COX 2), varvid man vid sidan av de
önskade effekterna (dvs de antiinflam-
matoriska, analgetiska, antipyretiska och
trombocytaggregationshämmande effek-
terna) får effekter på olika andra vävna-
der där cyklooxygenas har en funktion.
Bland de få biverkningar som rapporte-
rades för NSAID hos häst under 2011
finns dock inga rapporter om biverk-
ningar av detta slag.

Läkemedel mot infektionssjukdomar
Penicillinchock
Det finns tre rapporter om hästar som
reagerade akut (penicillinchock) efter
intramuskulära injektioner av bensyl -
penicillinprokain (Ethacillin vet i två
fall, Penovet vet i ett fall) (Figur 2).

Reaktionerna inträffade hos en häst efter
den första injektionen, hos en häst efter
den fjärde injektionen och hos en häst
efter den sjunde injektionen. En av häs-
tarna dog. De övriga två hästarna ramla-
de omkull strax efter injektionerna med 
forcerad andning och med skakningar,
ryckningar och våldsamma rörelser, så -
som ”skenade i boxen”, ”kastade sig mot
väggarna” och ”rullar och sparkar frene-
tiskt”. Förloppen pågick i ca 20 minuter
varefter hästarna återhämtade sig.

De akuta reaktionerna av bensylpeni-
cillinprokain orsakas troligen i de flesta
fallen av prokain. Bensylpenicillinprokain
är ett salt mellan bensylpenicillin och
prokain som i injektionslösningen finns
som en suspension (inte en lösning). Vid
injektionen löses saltet upp från muskel-
depån varvid bensylpenicillin och pro-
kain frisätts. Om denna upplösning sker
snabbt, vilket kan ske om injektionen
accidentellt hamnar intravaskulärt, kan
man få höga halter av prokain i blodet.
Experimentella studier har visat att då
prokain ges till häst i doser motsvarande
de som ges vid injektion av bensylpeni-
cillinprokain fås CNS-effekter som lik-
nar de som ses vid penicillinchock (3).
Det är även möjligt att penicillinchock
kan bero på en anafylaktisk allergireak-
tion. Bensylpenicillindelen i bensylpeni-
cillinprokain, som innehåller en betalak-
tamenhet, har liksom ett par metaboliter

en affinitet för proteiner och kan ge
komplex (konjugat) som kan ge immu-
nisering.

Övrigt
En häst som fick Engemycin vet (oxy-
tetracyklin) intravenöst blev efter ca 15–
20 minuter orolig, lade sig ner, visade
snabb andningsfrekvens och spända näs-
borrar samt rullade och sträckte på sig.
Den återhämtade sig sedan. Det finns i
den svenska biverkningsrapporteringen
en rapport om en häst som visat en lik-
nande reaktion efter en intravenös injek-
tion av oxytetracyklin. Det anges i Fass
Vet att snabb intravenös injektion av
Engemycin vet till nötkreatur kan leda
till chock.

Nervsystemet
Avlivning med Somulose
Det finns två meddelanden om bristande
effekt av Somulose. Hästarna ifråga dog
inte efter injektion av den rekommende-
rade dosen av Somulose (0,1 ml/kg intra-
venöst). Det finns flera tidigare rappor-
ter om bristande effekt av detta preparat.
Orsaken är oklar, men en möjlig förkla -
ring är att hästarna kan ha en försäm -
rad cirkulation vilket kan medföra att 
de aktiva komponenterna i Somulose
(sekobarbital och cinkokain) når mål -
organen (hjärnan respektive hjärtat) så
långsamt att dosen inte blir tillgänglig ➤

FIGUR 2. Det finns tre rapporter om hästar som reagerade akut (penicillinchock) efter intra-
muskulära injektioner av bensylpenicillinprokain. 
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för eutanasi. Hos dehydrerade hästar
eller hästar med cirkulationsrubbningar
är det möjligt att sådana problem kan
uppstå. En annan möjlighet är att ett
litet antal individer har en lägre känslig-
het för Somulose än vad som är vanligt
hos de flesta hästar.

Sedering 
Det finns en rapport om en häst som 
i samband med en kastration bland
annat gavs Plegicil vet (acepromazin) och
Domosedan vet (detomidin). Kastratio-
nen gick utan problem, men som en
komplikation fick hästen en kvarstående
penisprolaps. Det är välkänt att både
acepromazin och detomidin, som en
följd av en relaxation av musculus
retractor penis, kan ge en övergående
penisprolaps. I enstaka fall kan penis -
prolapsen bli permanent. 

Det finns ett meddelande om en häst
som inför en gastroskopi sederades med
Domosedan vet (detomidin) och som
därefter under cirka två timmar visade
symtom på kolik. Alfa-2-receptor ago -
nister, såsom detomidin, kan övergående
hämma tarmmotiliteten och det anges,
bland annat i Fass Vet, att substanser i
denna klass kan ge symtom på kolik hos
häst. 

Antiparasitära medel
Det finns två rapporter om hästar som
reagerade med akut fång efter att i det
ena fallet (ett halvblod) avmaskats med
Noromectin vet (ivermektin) och i det
andra fallet (en arab) avmaskats med
Equimax vet (ivermektin plus prazi -
kvantel) (Figur 3). Hästen som fick
Noromectin vet fick feber, blev stapplig
och fick förhöjd digitalpuls i samtliga
ben. Den fick Finadyne vet och återhäm-
tade sig inom cirka två dygn. Hästen
som fick Equimax vet fick fångsymtom i
frambenen med stela rörelser, förhöjd
digitalpuls och tre grader högre tempe-
ratur i framhovarna än i bakhovarna
(mätt med termoskanner). Den behand-
lades med Metacam vet, men var ännu
efter tio dagar inte helt återställd. 

Det finns uppgifter om att hästar kan
få fång i samband med avmaskningar.
Det är dock inte känt hur frekvent detta
är. Även den bakomliggande mekanis-
men är oklar. En möjlig orsak kan vara

att det är en form av förgiftningsfång
framkallad av toxiner från avdödade
parasiter. Man kan även tänka sig att
avdödande av parasiter orsakar en aller-
gisk reaktion som ger effekter på kärlen
i den blodrika läderhuden i hovarna.
Det är t ex känt att hästar som är kraftigt
infekterade med nackbandmask (Oncho-
cerca spp), efter avmaskning med iver-
mektin, kan drabbas av allergiska reak-
tioner till följd av avdödande av ett stort
antal mikrofilarier.

NÖT
För nöt finns en rapport om en ko som
dog omedelbart efter en intramuskulär
injektion av Ethacillin vet (bensylpeni-
cillinprokain). Flera fall av akuta reak-
tioner efter intramuskulära injektioner

av bensylpenicillinprokain hos nöt finns
anmälda i den tidigare svenska biverk-
ningsrapporteringen. De tänkbara meka-
nismerna är desamma som hos häst, dvs
toxicitet av prokain, som frisatts från
bensylpenicillinprokainet, eller en ana-
fylaktisk allergireaktion, troligen riktad
mot bensylpenicillindelen av preparatet.

I en rapport meddelas att en en månad
gammal kalv som vaccinerades mot
ringorm med Bovilis Ringvac vet fyra
dagar efter vaccinationen drabbades av
en dubbelsidig keratit som gjorde båda
hornhinnorna helt ogenomskinliga.

GET
Tre rapporter rör getter som drabbades
av alopeki efter behandlingar med pyre  -
troiden flumetrin (Bayticol vet spot on)

➤
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FIGUR 3. Två rapporter berättade om hästar som reagerade med akut fång efter att ha 
avmaskats med olika preparat. 
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mot lusangrepp. Den första rapporten
rör fyra getter av nubiras hos vilka det
efter två behandlingar med två veckors
mellanrum sågs håravfall i varierande
grad. Hos den värst drabbade geten sågs
total alopeki på ena ryggsidan från
manke till svansrot. Den andra rappor-
ten rör sex getter av allmogeras som fick
håravfall av lindrigare grad än hos nubi-
getterna. Den tredje rapporten rör tio
dvärggetter, bland vilka tre djur reage -
rade med en mild alopeki, två djur rea-
gerade med endast lindrig utglesning 
av behåringen och fem djur inte alls rea-
gerade.

ALPACKA
I en rapport meddelas att i en grupp om
elva alpackor som vaccinerades med
Covexin 8A, som är ett vaccin mot
klostridieinfektioner (licenspreparat),
reagerade fem djur med feber (ca 40°C)
och fem djur med frambenshälta. Dju-
ren behandlades med flunixin och de
flesta återhämtade sig då inom något
dygn. Den behandlande veterinären an -
tar att symtomen orsakats av en allergisk
reaktion.

GRIS
I en rapport meddelas att hos ett flertal
suggor som vaccinerades med Circovac
(vaccin mot svincircovirus typ 2) sågs
feber och anorexi. En av suggorna kas -
tade ett par dagar senare. I en annan rap-
port meddelas att en minigris (Figur 4),
som vaccinerades med Porcilis Ery-
Parvo vet (vaccin mot rödsjuka och par-
vovirusinfektion) efter ca 20 sekunder
ramlade omkull och skakade. Den blev
därefter vinglig och slö och dog efter ett
par timmar.

En rapport rör en sugga som några
minuter efter vaccinering med Porcilis
Porcoli Diluvac Forte (vaccin mot coli-
diarré) ramlade omkull, blev rödflam-
mig och hade ansträngd andning. Den
återhämtade sig efter några timmar. En
annan rapport rör en minigris som fick
Domosedan vet (detomidin), Butador
vet (butorfanol) och Ketaminol vet
(ketamin) i samband med verkning av
klövarna. Grisen vaccinerades även med
Porcilis Ery vet (vaccin mot rödsjuka).
Sederingen/anestesin gick normalt, men
efter ca en timme drabbades grisen av

kraftiga skakningar. Den hade sedan ett
nedsatt allmäntillstånd under ca ett dygn,
varefter den långsamt återhämtade sig.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in Sweden during 2011, part 1
The article describes suspected adverse
drug reactions in horse, cattle, goat,
alpaca and swine reported by Swedish
veterinarians during 2011. In coming
articles the adverse reactions reported in
dog, cat, ferret, rabbit and hamster will
be described. The total number of
reports was 325. Most reports concern
dogs, followed by cats and horses. Only
few reports concern other species.

A few examples of adverse drug re -
actions in horse, cattle, goat, alpaca and
swine are given below. In horses, most
reports concern adverse reactions to vac-
cines. Four reports concern horses which
showed anaphylactic-like reactions after
intravenous injections of the NSAID
flunixin. There were two reports of lack
of efficacy in horses given Somulose for 
euthanasia (this drug is available in Swe-
den on a special licence). Three reports
describe acute negative reactions to
procaine benzylpenicillin (”penicillin-
shock”). One of these horses died. There
were two reports of acute laminitis in

horses given the anthelmintic ivermec-
tin. One cow died in a ”penicillin-shock”
immediately after an intramuscular
injection of procaine benzylpenicillin.
For goats there were three reports of 
alopecia after spot-on application of the
pyrethroid flumetrin. In alpaca and
swine the reports concern negative re -
actions following vaccinations.
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FIGUR 4. En minigris som vaccinerades med Porcilis Ery-Parvo vet (vaccin mot rödsjuka och
parvovirusinfektion) ramlade efter ca 20 sekunder omkull och skakade. Den dog efter ett
par timmar.
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Mjältbrand, schmallenbergvirus och VTEC/EHEC är de

aktuella smittor som diskuteras denna gång, liksom

Jordbruksverkets nya föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar. Epizteln är

ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruks-

verket. Kontaktpersoner är Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jord-

bruksverket.

MISSTANKE OM MJÄLTBRAND 
Misstanke om mjältbrand väcktes i en besätt-
ning i Halland då tre lamm hittades döda på
betet. Misstankegraden var mycket låg men för-
stärktes då besättningen är granne med den
besättning som drabbades av mjältbrand i Hal-
land 2008. Lammen hade sannolikt varit döda
en längre tid och bakterieodling bedömdes där-
för inte relevant utan prov från två av de döda
lammen undersöktes med PCR-teknik. Inget
virusgenom påträffades och misstanken kunde
avskrivas.

NYA FÖRESKRIFTER OM ANMÄLNINGS -
PLIKTIGA SJUKDOMAR
Jordbruksverkets föreskrifter om anmälnings -
pliktiga djursjukdomar och smittämnen samt
hantering av vissa smittämnen (K4) innehåller
bestämmelser om anmälning och rapportering
av dessa sjukdomar och smittämnen. Ett förslag
till ny föreskrift har varit ute på remiss under
sommaren och kommer inom kort att beslutas
av verkets generaldirektör. 

I förslaget till de nya föreskrifterna är anmäl-
ningsförfarandet tydligare och mer preciserat,
vilket syftar till att underlätta för veterinärer
och laboratorieansvariga.

Anmälningsplikten för de epizootiska och

zoonotiska sjukdomarna regleras i olika lagar. I
förslaget till nya föreskrifter har kodsystemet
för sjukdomarna ändrats för att harmoniera
med OIEs lista 2012. Det framgår tydligt av
koden om sjukdomen klassas som epizooti,

❘❙❚ månadens epiztel
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I Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter är anmälningsförfarandet tydligare och
mer preciserat, för att underlätta för veterinärer och laboratorieansvariga. 
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zoonos eller som övrig anmälningspliktig sjuk-
dom. Vissa sjukdomar har också tagits bort och
andra sjukdomar har lagts till i förslaget.

En annan förändring är att begreppet primär-
 fall försvinner och ersätts av indexfall. Begrep-
pet primärfall har ibland varit missvisande,
eftersom det verkliga primärfallet (dvs det första
fallet i en smittkedja) inte alltid är det som först
upptäcks, konstateras och rapporteras som 
primärfall.

Nytt i förslaget är också att vissa smittämnen
regleras specifikt genom att isolat ska skickas
till SVA för konfirmering och typning samt att
anmälningsförfarandet för dessa skiljer sig
beroende på djurslag. De aktuella smittämnena
är ESBLCARBA, MRSA, MRSP, andra meti-
cillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker
samt VTEC.

När beslut fattats om ny K4 kommer före-
skriften att publiceras på Jordbruksverkets
webbplats.

SCHMALLENBERGVIRUS
Schmallenbergvirus har nu rapporterats från
Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien,
Frankrike, Luxemburg, Italien, Spanien, Dan-
mark och senast Schweiz. Efter minst ett år
med viruscirkulation är stora delar av Europas
idisslarpopulation immuna mot schmallenberg-
virus. Detta gäller dock inte i epidemins rand -
områden, där många sjukdomsutbrott hos
vuxna mjölkkor rapporteras för tillfället. Från
Bretagne i norra Frankrike rapporteras diarré
och nedsatt mjölkproduktion och från Schweiz
diarré och feber. Liksom för andra vektorburna
sjukdomar antar man att smittämnet förökas 
i vektorpopulationen under vektorsäsongen.
Risken för smitta är därför som störst nu mot 
hösten. 

Sjukdomen räknas inte längre som en ny
sjukdom inom EU och medlemsländerna har
därför slutat att anmäla nya utbrott till OIE.
Dock fortsätter EFSA att kartlägga förekoms-

ten av smittan inom EU. Veterinärer och djur -
ägare uppmanas att vara uppmärksamma och
vid fall av idisslare med övergående feber, all-
mänpåverkat tillstånd, upphörd foderlust, diarré
och sänkt mjölkproduktion som inte kan för-
klaras av annan orsak anmäla misstanke om
infektion med schmallenbergvirus till Jord-
bruks verket och SVA. De typiska fostermiss-
bildningarna i form av deformerade ben, vriden
nacke (torticollis), vattenskalle och hjärnskador
som associeras med schmallenbergvirus ses om
moderdjuret infekteras i tidig dräktighet och är
således inte aktuella under höstperioden.

AKTUELLA VTEC-(EHEC)-UTREDNINGAR  
Merparten av fallen av EHEC-infektion hos
människa brukar inträffa under sensommar
och tidig höst. 

På humansidan har man hittills i år registre-
rat färre fall än vanligt men man har haft flera
svårt sjuka personer som drabbats. Det har nu
under juli fram till början av september 2012
kommit in ett antal fall med misstanke om
spridning från djur till människa av verotoxin-
bildande Escherichia coli-(VTEC)-bak te rier,
som kan ge upphov till EHEC. Jordbruksverket
har under den perioden beslutat om provtag-
ning och smittskyddsutredning genom åtta
utredningar i besättningar med nötkreatur och
i ett fall med får/lamm för att se om det finns
någon koppling till humanfall. 

En viktig smittkälla, i alla fall när det gäller
vissa serotyper, anses vara nötkreatur. De vanli-
gaste smittvägarna för människor är genom
direkt eller indirekt kontakt med djuren och
deras närmiljö, men också via livsmedel och
vattentäkter (t ex egen brunn). 

EHEC kan ge upphov till lindriga, men även
till mera allvarliga, blodiga, diarréer. Man ser
ibland komplikationer som sönderfall av röda
blodkroppar och njursvikt (hemolytiskt ure-
miskt syndrom – HUS). I sällsynta fall ses döds-
 fall. Det förekommer också symtomlösa bärare.

De flesta EHEC-infektioner i Sverige orsakas
av VTEC O157 som nu dock verkar ha mins-
kat i frekvens. Man diagnostiserar även bland
annat O103, O121 och O26 på humansidan,
vilka man i kunskapshöjande syfte följer upp
hos djur i de fall man misstänker en koppling.
Om smittskyddsläkaren misstänker en kopp-
ling mellan ett EHEC-fall hos människa och
djur kontaktas länsveterinär och sedan Jord-
bruksverket för eventuell utredning. I smittade
besättningar skickar länsveterinären ut rekom-
mendationer om utökade hygienrutiner m m
till djurägaren.  ■
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➤

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

■ ■  Detta nummer kan enbart användas
då SVAs växel är stängd, dvs utanför ordi-
narie arbetstid. Epizootijouren ger råd och
hjälp till veteri närer vid misstanke om
epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta nummer.
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FIGUR 1. Lungor, katt. Makroskopisk bild.

FIGUR 3. Lunga, katt. Mikroskopisk bild, HE-färgning.FIGUR 2. Lunga, katt. Mikroskopisk bild, HE-färgning.

En 1,5 år gammal bengalkatt hade en svår för-
lossning och dog vid veterinärundersökning
kort efteråt. Katten obducerades för att klar -
göra dödsorsaken. Fallet är sammanställt och
tolkat av Erika Karlstam, Enhet för patologi 
och viltsjukdomar, SVA.

Katt, bengal, hona, 1,5 år
ANAMNES: Katten hade dagen innan veterinärbesöket
fått kattungar, totalt fyra stycken varav två döda. För-
lossningen hade enligt djurägaren varit besvärlig, och
katten hade haft illaluktande flytningar. Andnings -
svårigheter tillstötte, varvid djurägaren uppsökte
veterinär.

STATUS: Vid klinisk undersökning konstaterades svår
dyspné, som kort efter ankomsten till kliniken över-
gick i andningsstillestånd och därefter hjärtstille-
stånd. Trots intensiva upplivningsförsök avled katten.
Obduktion utfördes på veterinärkliniken. Hjärtlung-
slaget och prover från livmodern formalinfixerades
och sändes till Enhet för patologi och viltsjukdomar,
SVA.

PATOLOGI: Se Figur 1 (lungor, makroskopisk bild),
Figur 2 (lunga, mikroskopisk bild, översikt) och
Figur 3 (lunga, mikroskopisk bild, närbild ). Vad
visar det markerade området i Figur 1? Beskriv de
morfologiska förändringarna på bilderna och föreslå
patologisk-anatomisk diagnos.

Vilken är din diagnos? – Patologi
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Under några dagar i början av
augusti deltog författaren i 
kongressen ICAR, International
Congress on Animal Reproduction, 
i Vancouver, Kanada. Kongressen,
som är en av de största inom djur-
reproduktion, anordnades för 17e
gången och hade denna gång
underrubriken ”Celebrating the
past and embracing the future”.

Den 29 juli – 2 augusti i år ägde den
sjuttonde ”International Congress on
Animal Reproduction” (ICAR) rum i
Vancouver, British Columbia, Kanada.
Undertecknad deltog på kongressen dels
för att presentera min egen forskning,
dels för att ta del av alla intressanta före-
läsningar och seminarier. Sedan i våras
är jag verksam som distriktsveterinär i
Tibro, men hösten 2011 studerade jag,
inom ramen för mitt examensarbete på

veterinärprogrammet, förekomsten av
sub klinisk mastit på mjölkgårdar i och
strax utanför Ugandas huvudstad Kam-
pala (se: http://stud.epsilon.slu.se/4213/).

Subklinisk mastit är ett stort problem,
särskilt i u-länder som Uganda. Mycket
riktigt visade det sig också att 86 procent
av korna i studien var drabbade, vilket i
sin tur visade sig vara kopplat till fakto-
rer som juverhygien, laktationsnummer,
laktationsstadium och om korna fick gå
på grönbete eller inte. Den vanligaste
orsakande bakterien var koagulasnegativa
stafylokocker. Glädjande nog hittade jag
ingen penicillinresistens hos någon av de
streptokocker som provtogs, dock fram-
kom viss resistens hos stafylokockerna.

INTE BARA ÄGG OCH SPERMIER
På kongressen presenterades massor av
intressanta ämnen och rön. Öppnings -
talare var Matthew Cobb, professor vid
University of Manchester i Storbritan -
nien. Han höll en mycket intressant och

underhållande session med titeln ”Tio
fantastiska år: upptäckten av ägg och
spermier under 1600-talet”, där han
visade på alla de fortplantningsförknip-
pade upptäckter som ett fåtal vetenskaps-
män gjorde i slutet av detta sekel. Man
började då förstå både äggets och sper-
miernas betydelse för reproduktionen,
men ändå tog det ytterligare 150 år
innan ”oveisterna” och ”spermieisterna”
enats om äggets och spermiens funktion.
För vidare läsning rekommenderas hans
bok ”The egg and sperm race”.

Utöver detta behandlade flera före-
drag så kallad epigenetik, eller ”utveck-
lingsprogrammering”. Ämnesområdet
handlar om hur moderns förhållanden
under dräktigheten påverkar fostrets
genprogrammering i grunden, vilket
sedan kommer att påverka avkomman
hela livet. Denna programmering kan
föras vidare i generationer och illustrerar
hur viktiga förhållandena under en
dräktighet är. Bland annat visade Alex

ICAR 2012

➤

MARKUS ABRAHMSÉN, leg veterinär*

Författaren presenterar sin poster om subklinisk mastit hos mjölkkor i Uganda under ICAR 2012.
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➤ Evens från University College Dublin
att både nutrition och hälsa under dräk-
tigheten påverkar antalet folliklar som
avkomman får i sina äggstockar. Vidare
berättade han att kor med ett relativt
högre antal folliklar har både kortare
dräktighetsintervall och färre artificiella
inseminationer jämfört med kor med
färre äggstocksfolliklar. Kvigor med
många folliklar visade sig även de ha
högre dräktighetstal än kvigor med färre
folliklar. 

På ett mer generellt plan rör också detta
ett annat faktum som påpekades flera
gånger under kongressen, nämligen hur
viktiga god reproduktion och reproduk-
tionseffektivitet faktiskt är i kampen mot
världssvälten och klimatförändringarna.

SKILDA SYNSÄTT
Som svensk slogs jag av hur stora skill-
nader som generellt sett råder mellan
svenska (och nordiska) och nordameri-
kanska förhållanden. På kongressen
nämndes inte mycket om vikten av att
satsa på friska, fertila och hållbara kor,
som är legio i Sverige. I många andra
länder verkar det istället till stor del
handla om att kombinera ihop så avan-
cerade hormoncocktails som möjligt,
och fungerar inte receptet lägger man 
till ytterligare ett preparat. Detsamma
gällde antibiotikaanvändning där inte
mycket ordades om förebyggande djur-
hälsoarbete, god skötsel och nutrition.

Mycket av den spännande forskning
som pågår och presenteras rör sig på
gennivå, men jag fick uppfattningen att
resultaten sällan leds tillbaka till klinisk
nivå. Frågeställningen och problemati-
ken är ofta klinisk, men sedan går det så
att säga inte varvet runt och landar i en
praktisk rekommendation. För fortsatta,
praktiskt användbara resultat måste alla
arbeta för att molekylärgenetikerna sam -
arbetar med kliniskt verksamma veteri-
närer så att det blir en slutprodukt som
går att använda.

VANCOUVER OCH BRITISH COLUM-
BIA SOM RESMÅL
Avslutningsvis vill jag också nämna
något om staden och provinsen kongres-
sen hölls i. Vancouver har kallats ”The
City of Glass” – en passande benämning
på denna moderna storstad vid Stilla
havet, grundad på 1880-talet. Bebyggel-
sen är i högsta grad modern och har en
fantastisk kuliss, den storslagna naturen
i provinsen British Columbia. Efter av -

slutad kongress tillbringade min sambo
och jag tio dagar med att bila runt både
där och i delstaten Washington på ame-
rikanska sidan gränsen. Vi skådade val i
kanadensiska skärgården, upplevde fan-
tastiska berg i forna OS-orten Whistler,
vinprovning i Okanagandalen, delikata
skaldjur i Seattle och kolonialromantik 
i provinshuvudstaden Victoria ute på
Vancouver Island. Sammanfattningsvis
var det en fantastisk resa och jag kan
varmt rekommendera ett besök i denna
del av världen – gärna i kombination
med fortbildning, men också annars.

TACK
Resan till ICAR var finansierad av dels
SVS Husdjurssektion och dels Gulli Strål-
feldts fond. Jag vill rikta mitt tack till
båda dessa bidragsgivare.

*MARKUS ABRAHMSÉN, leg veterinär,
Distriktsveterinärerna, Skogsgatan 3, 
543 30 Tibro.

Lake Logan – ett
typexempel på
den storslagna 
naturen i British
Columbia.

Vancouver har kallats ”The City of Glass” – en passande
benämning på denna moderna storstad vid Stilla havet.
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Veterinärförbundets kollegiala nät-
verk hade en utbildningsdag i sep-
tember, där man fick lära sig mer
om konflikthantering och konflikt-
lösning. Nätverket består av en
självständig grupp veterinärer som
på ideell grund står till förfogande
för kolleger som behöver en sam-
talspartner.

En strålande vacker höstlördag arrange-
rade SVF tillsammans med Sveriges
Tandläkarförbund en temadag kring
ämnet konfliktlösning. Sex representan-
ter från Tandläkarförbundet och tre från
SVF träffades i Tandläkarförbundets
lokaler i Stockholm för att utbyta erfa-
renheter och stärka lärandet under
avslappnade former. 

Carina Juserius från Kompus kompe-
tensträning inledde med att berätta om
kommunikationens betydelse i konflik-
ter. Inte mindre än 55 procent av vår
kommunikation består av kroppspråk,
rösten står för 38 procent och själva
orden endast för sju procent. Teori var-
vades med praktik. I en övning fick del-
tagarna uppleva hur de blev omedvetet
påverkade av stränga och auktoritära
instruktioner. Efter att fått ta emot
denna typ av instruktioner betedde de
flesta sig likadant i nästa led, när man
själv skulle ge instruktioner. I efterhand

höll alla med om att det agerandet blev
alltför hårdhänt för att vara konstruktivt
för att uppnå det uppsatta målet. 

KOMMUNIKATIONSTRAPPAN
En uppskattad modell som presentera-
des var kommunikationstrappan. Botten -
nivån på trappan går under epitetet
”döda-döda”. Jodå, det var inte särskilt
svårt att hitta exempel på konflikter på
denna nivå, det duggade tätt både från
SVF och Tandläkarförbundet. Som
nam net avslöjar slutar ofta konflikter på
detta stadium med att ingen part uppnår
sitt mål. Betydligt bättre möjligheter har
man till framgång om man lyckas lyfta
kommunikationen några nivåer. Högsta

nivån heter ”försöka-förstå”. Kan båda
parter nå dit finns goda möjligheter att
kunna lösa konflikten. 

Men hur lyckas man transportera sig
eller någon annan från en nivå till en
högre? Detta, kanske det svåraste arbetet
i konfliktlösning, kräver en del verktyg
och det försåg Carina deltagarna med.
Bland annat fick vi prova att ändra våra
tillstånd (känslolägen) och analysera
varandras kommunikationsstilar. Vi fick
även en frågemall att använda antingen
på oss själva eller på någon medmänni-
ska, för att skifta från problemfokuse -
ring till resultatfokusering. Efter att ha
svarat på ett antal frågor tedde sig pro-
blemet plötsligt inte alls lika ohanterligt.

Kollegastödsträff med tema
konfliktlösning

➤

KOLLEGIALA NÄTVERKETS MEDLEMMAR

Namn Ort Telefon E-post

Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03, 292 93 hvarsta.vet@telia.com
Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 0730–60 10 08 imsestina@hotmail.com
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–219 00, 073–349 79 98 florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 kjellgren.erik@telia.com

En uppskattad modell som presenterades under seminariet var kommunikationstrappan.
Det gäller att hitta sätt att transportera sig från en nivå till en högre.
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KOLLEGIALA NÄTVERKET
Om man som veterinär har hamnat i
konflikt eller känner någon som vill ha
stöd i en konflikt får man gärna ta kon-
takt med SVFs kollegiala nätverk (se 
faktaruta). Kollegiala nätverket är en
självständig grupp bestående av veteri-

närer som på ideell grund står till förfo-
gande för kolleger som behöver en sam-
talspartner. Sveriges Veterinärförbund
har initierat verksamheten och stödjer
nätverket med återkommande utbild-
ning, men man behöver inte vara med-
lem för att ta kontakt. 

De veterinärer som valt att vara sam-
talspartner är listade i faktarutan. Man
väljer vem man vill vända dig till. Natur-
ligtvis garanteras man sekretess och man
kan också vara anonym.

JENNY FLORDAL

ombudsman, SVF

➤

Sacos medlemsantal fort-
sätter att öka

❘❙❚ Trenden står sig. Sacoförbunden fort-
sätter att dra till sig nya medlemmar,
totalt har Saco ökat medlemsantalet med
1,6 procent sedan halvårsskiftet förra året,
meddelade centralorganisationen den 
3 september. Den totala medlemssiffran
låg en bit över 625 000 vid halvårsskiftet.

– Utvecklingen visar att strategin att
stötta medlemmarna individuellt är fram-
gångsrik. Att Saco och förbunden uppfat-
tas som professionella och partipolitiskt
obundna spelar säkert också en stor roll,
säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Mest i antal medlemmar ökar Sacos
största förbund Sveriges Ingenjörer, som
passerat 130 000 medlemmar med god

marginal. Men Sacos övriga stora förbund
som Akademikerförbundet SSR, Jusek,
Lärarnas Riksförbund, Sveriges läkarför-
bund och Civilekonomerna har också en
fortsatt god medlemsutveckling. Veterinär-
förbundet gick från 2 916 medlemmar till
2 953 under årets första sex månader, en
ökning på 1,3 procent.

Sacos medlemsökning är särskilt an -
märk ningsvärd eftersom Sveriges Fartygs-
befälsförening inte längre ingår i Saco och
eftersom Sveriges Privattandläkarförening
inte längre är en del av Sveriges Tandläkar-
 förbund. ■

Smitta kvar i renat vatten

❘❙❚ Zoonotiska bakterier och antibiotika -
resistenta bakterier har hittats av en fors-
kargrupp vid SLU vid ett tiotal avlopps -
reningsverk i Östersjöområdet. De flesta

av dessa ligger i Sverige. Detta rapporterar
SLU i sitt nyhetsbrev den 6 september.

Salmonella, kolibakterier och campylo-
bacter visade sig förekomma i behandlat
avloppsvatten som släpps ut i sjöar och
vattendrag i Sverige. Fekala kolibakterier
och enterokocker är ofta resistenta mot
något antibiotikum och i vissa fall mot upp
till ett tiotal olika substanser. Vanligast är
resistens mot sulfa, följt av ampicillin,
tetracyklin och trimetoprim. Forskarna har
även hittat salmonella och antibiotikaresi-
stenta bakterier i tarmen hos fiskar som
fångats i närheten av avloppsreningsverk.

Hormonstörande ämnen, t ex från p-
piller, är ett annat område som SLU-fors-
karna undersöker. Olika reningsprocesser
är olika effektiva att få bort hormonstö-
rande ämnen. Bäst är de reningsverk som
använder sig av välutvecklad biologisk
rening, med bakterier som bryter ned
organiska ämnen. ■

❘ ❙❚   noterat

Tid och plats: 10 november 2012, kl 8.00–17.00, SLU Ultuna

Målgrupp: Legitimerade veterinärer i hästpraktik

Kursinnehåll: Under dagen får deltagarna praktiskt träna på omhändertagande av akuta sårskador i det distala
benet, kolik (rektalisering med diskussion av fynd), akuta ögonskador samt immobilisering av ben och hov. 
Dessutom kommer tracheotomi, pleuradränage och bukpunktat att demonstreras och diskuteras.

Antal deltagare: Max 48

Kursavgift: 5 300 kr (inkluderar lunch och fika), moms tillkommer

Kursansvarig: Marja Tullberg, 018-671439, marja.tullberg@slu.se

Anmälan: Anmälan till kurserna görs till Susanne Pettersson, susanne.pettersson@slu.se, senast den 24 oktober
2012. Ange namn, personnummer, adress, telefonnummer, arbetsgivarens namn alternativt namn på egen firma
samt faktureringsadress. Anmälan är bindande. I händelse av för få antal deltagare kan kursen ställas in.

Mer info på: www.slu.se/kompetensutveckling-djursjukvard

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet inbjuder till

KURS I FÄLTMÄSSIGT OMHÄNDERTAGANDE 
AV AKUT SJUK HÄST
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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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Torsdagen den 8 november

Fredagen den 9 november

Torsdag 8 – fredag 9 november
Detaljerat program, se följande sidor.

VETERINÄRKONGRESSEN 2012

Aulan

09.00
Plenarsession
Kommunikation

10.15
KAFFE

10.45
Plenarsession

13.30 
Smådjurssymposium
Respiratory diseases 
in dogs and cats 
– basic (Steg I)

15.00
KAFFE

15.30 –17.00
Smådjurssymposium

Sal J

13.15
Laboratory animal 
session
Human cancer and 
animal research

14.45
KAFFE

15.15–17.00
Laboratory animal 
session

Sal K

13.00
Symposium 
veterinär folkhälsa
Smittspridning med vatten.
Rent vatten till människor,
djur och växtodling

14.30
KAFFE

15.00–16.30
Symposium 
veterinär folkhälsa

Stora Hörsalen, Loftet

13.30
Hästsymposium
Akut hästsjukvård i fält

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Hästsymposium

Sal O

13.00
Husdjurssymposium
Kommunikation i 
praktiken

14.15
KAFFE

14.45–16.30
Husdjurssymposium
Idisslarsmittor i ropet

Aulan

08.30
Smådjurs -
symposium I
Respiratory diseases 
in dogs and cats 
– basic (Steg I)

10.00
KAFFE

10.30
Smådjurs-
symposium I

12.00
LUNCH med
Smådjurssektionens
årsmöte i Sal L

13.30
Smådjurs-
symposium I

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Smådjurs-
symposium I

Sal L

08.30
Smådjurs-
symposium II
Advanced och Aktuellt

10.00
KAFFE

10.30
Smådjurs-
symposium II

12.00
LUNCH med Smådjurs-
sektionens årsmöte  

13.30
Smådjurs-
symposium II

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Smådjurs-
symposium II

Sal J

09.00
Laboratory 
Animal Session
Laboratory animals in
cancer research 

10.00
KAFFE

10.30
Laboratory 
Animal Session

12.00
LUNCH med Råttarys
årsmöte

13.00–14.30
Laboratory 
Animal Session

Sal K

09.00
Symposium 
veterinär folkhälsa
I de lugnaste vatten 
– smittor under ytan

10.00
KAFFE

10.30
Symposium 
veterinär folkhälsa

12.15
LUNCH med årsmöte
för Sektionen för 
veterinär folkhälsa

13.45 –15.15
Symposium 
veterinär folkhälsa
Så sprids smitta i 
vatten – modeller

Stora Hörsalen, Loftet

08.00
Hästsymposium
Akut hästsjukvård 
i fält

10.45
KAFFE

11.15
Hästsymposium

12.15
LUNCH

13.15 
Hästsymposium

14.20
KAFFE

14.50 –16.20
Hästsymposium

Sal O

08.00
Husdjurssymposium
Klinisk forskning för
praktikern

09.10
Husdjurssymposium
Smittskydd överallt och
hela vägen

10.15
KAFFE

10.45
Husdjurssymposium

11.30
LUNCH med Husdjurs-
sektionens årsmöte

13.00 
Husdjurssymposium
Koveterinärens nya
förutsättningar

14.15
KAFFE

14.45–16.00
Husdjurssymposium
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Program för Veterinärkongressen 2012
Datum: 8–9 november 2012
Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 8 november 2012

Aulan

Aulan

PLENARSESSION
Kommunikation

Sal  J

09.00–09.10 VÄLKOMSTHÄLSNING
Torsten Jakobsson, ordförande,
Sveriges Veterinärförbund

Moderator: Torkel Ekman, vice ordförande,
SVS kollegium

09.15–10.15  Hur förbättrar jag mina presentationer
med hjälp av retorik?
Peter Lind, Uppsala Universitet

10.15–10.45  K A F F E

10.45–11.15 Kommunikation i sociala medier
Fredric Landqvist, Chalmers

11.15–11.45 Etikrådet
Barbro Röken, Norrköping

11.45–12.00 Paneldebatt och diskussion

SMÅDJURSSYMPOSIUM 
Respiratory diseases in dogs and cats – basic (Steg I)

Moderator: Kerstin Hansson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Diagnostic workup and medical treat-
ment of the dog with unilateral nasal
discharge (case based approach)
Gert ter Haar, Royal Veterinary College, UK

14.15–15.00 Surgical treatment of nasal and naso -
pharyngeal diseases in the dog and cat
Gert ter Haar

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Feline acute upper respiratory tract
(URT) disease (causes including newly
recognized ones, diagnosis and treat-
ment) virulent systemic feline calici
virus (FCV) and update on vaccinology
Danièlle Gunn-Moore, University of 
Edinburgh, UK

16.15–17.00 Feline chronic upper respiratory tract
disease (causes, including less 
frequently recognized ones, diagnosis
and treatment)
Danièlle Gunn-Moore 

LABORATORY ANIMAL SESSION
Human cancer and animal research

Moderator: Henrik von Euler, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.15–13.45 Mechanisms of cancer
Håkan Hedman, Umeå universitet

13.45–14.15 Growth signaling in human cancer
Håkan Hedman

14.15–14.45 Mouse models of human lung and
brain cancers
Håkan Hedman

14.45–15.15 K A F F E

15.15–16.00 Experiences of using mice in veterinary
cancer research
Eva Hellmén, Sveriges lantbruksuniversitet

16.00–16.30 Introduction to mice and GEM for 
cancer research
Cory Brayton, Johns Hopkins University,
USA

16.30–17.00 Overview of some popular mouse
strains
Cory Brayton
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Sal  K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA

Smittspridning med vatten
Rent vatten till människor, djur och växtodling

Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM
Akut hästsjukvård i fält

Moderator: Karin Holm Forsström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Akuta luftvägsproblem
Miia Riihimäki, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.15–15.00 The horse with acute fever – clinical
checklist and when to refer
John Pringle, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Akut kolik
Katarina Nostell, 
Sveriges lantbruksuniversitet

16.15–17.00 Akuta fölproblem
Anna Öhman, 
Regiondjursjukhuset 
Helsingborg

HUSDJURSSYMPOSIUM
Kommunikation i praktiken

Sal O

Idisslarsmittor i ropet

Moderator: Kaisa Sörén, Statens veterinär-
medicinska anstalt

13.00–13.30 Så gör man dricksvatten
Pär Aleljung, Norrvatten

13.30–14.00 Smittspridning från humanavlopp 
till dricksvattentäkter
Caroline Schönning, Smittskyddsinstitutet

14.00–14.30 Smittspridning från lantbrukets djur 
till dricksvattentäkter
Jakob Ottosson, 
Sveriges lantbruksuniversitet och
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.30–15.00 K A F F E  

15.00–15.30 Hantering av mikrobiologiska 
dricksvattenrisker
Torbjörn Lindberg, Livsmedelsverket

15.30–16.00 Smittspridning via bevattningsvatten
Ivar Vågsholm, 
Sveriges lantbruksuniversitet

16.00–16.30 Smittspridning via badvatten
Anneli Carlander, Smittskyddsinstitutet

Moderator: Anki Roth, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Bitr 
moderator: Malin Åberg, 

Sveriges lantbruksuniversitet 

13.00–13.30 Att förändra kons vardag 
Stefan Johansson, Hörninge gård och 
Catarina Svensson, Växa Sverige

13.30–14.00 Sveriges bästa juverhälsa 2012!
Claes Johansson, Märene Mjölk och 
Marjet Duringhof van Wienen, 
Distriktsveterinärerna

14.00–14.15 Celltalsakuten
Marie Mörk och Håkan Landin, 
Svensk Mjölk

14.15–14.45       K A F F E

14.45–15.30 Schmallenberg: a new virus infection 
in the Netherlands
Menno Holzhauer, 
GD Animal Health Service, NL

15.30–16.00       Mycoplasma bovis
Katinka Fungbrant, 
Svenska Djurhälsovården

16.00–16.30       Control of ovine fasciolosis in Sweden
Adam Novobilsky, 
Sveriges lantbruksuniversitet
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Fredagen den 9 november 2012

Aulan

Sal L

SMÅDJURSSYMPOSIUM II
Advanced och Aktuellt

SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Respiratory diseases in dogs and cats – basic (Steg I)

Moderator: Kerstin Hansson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.30–09.15 Diagnostic workup and medical 
treatment of the dog with dyspnea, 
dysphonia and dysphagia (case based
approach)
Gert ter Haar, 
Royal Veterinary College, UK

09.15–10.00 Surgical treatment of pharyngo-
laryngeal diseases in the dog and cat 
Gert ter Haar

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Diagnostic workup and medical 
treatment of the coughing dog 
(case based approach)
Gert ter Haar

11.15–12.00       Feline lower respiratory tract disease 
– causes and diagnosis
Danièlle Gunn-Moore, 
University of Edinburgh, UK

12.00–13.30 L U N C H
med Smådjurssektionens årsmöte 
i sal L

13.30–14.15 Surgical treatment of tracheo-
bronchial and pulmonary diseases 
in the dog and cat
Gert ter Haar

14.15–15.00 Feline upper and lower respiratory
disease – cases
Danièlle Gunn-Moore

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Feline lower respiratory tract disease 
– cases
Danièlle Gunn-Moore

16.15–17.00 Feline lower respiratory tract disease 
– cases
Danièlle Gunn-Moore

Moderator: Katja Höglund, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.30–09.15 Diarrhoea in kittens and catteries
Danièlle Gunn-Moore, 
University of Edinburgh, UK 

09.15–10.00 Diarrhoea in the cat  
Danièlle Gunn-Moore

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15   Research abstracts

10.30 Clinical assessment of a familial reti-
nal degenerative disease in the Polski 
Owszarek Nizinny breed of dog
Marika Svensson, 
Blå Stjärnan, Göteborg

10.50 Gait analysis in healthy cats using 
a pressure mat system 
Sarah Stadig, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.15–12.00 Nyheter

11.15 Information från Normgruppen
Malin Öhlund, Normgruppen

11.40 Information från Vårdhundsprojektet
Johan Beck-Friis, 
Sveriges Veterinärförbund

12.00–13.30 L U N C H
med Smådjurssektionens årsmöte  
Diplom till bästa abstract 

13.30–15.00 Svenska djursjukhus, nya ägarformer,
information och diskussion
Maria Lundvall, 
Svensk Djursjukvård, 
Fredrike Ritter, 
Anställda Veterinärers Förening och 
Anders Graneld, 
Sveriges Veterinärförbund
Linda Hagman,
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Plastic and reconstructive surgery of
the head and neck
Gert ter Haar, 
Royal Veterinary College, UK

16.15–17.00 Age-related hearing loss in the dog,
diagnosis and treatment
Gert ter Haar
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SPONSOR FÖR HÄSTSYMPOSIET

SPONSOR FÖR HUSDJURSSYMPOSIET
SPONSOR FÖR

SYMPOSIET FÖR VETERINÄR FOLKHÄLSA

SPONSOR FÖR SMÅDJURSYMPOSIUMHUVUDSPONSOR

SPONSOR FÖR FÖRSÖKSDJURSYMPOSIET

Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Laboratory animals in cancer research 

Sal  K

Så sprids smitta i vatten – modeller 

SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA
I de lugnaste vatten – smittor under ytan

Moderator: Susanna Sternberg Lewerin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–09.30 Smittämnen i fisk och skaldjur, 
en genomgång
Eva Jansson,
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.30–10.00 Interaktioner mellan bakterier och 
protozoer i vattenmiljö, ett dolt hot?
Diana Axelsson Olsson, 
Linnéuniversitetet

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.00 Salmonellaspridning med vatten
Estelle Ågren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

11.00–11.45 Flera kända utbrott med vattenspridning
Mjältbrand 
Gunilla Hallgren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt
Vattnets roll i spridning av EHEC 
Elöd Szántó, Svenska Djurhälsovården 
Cryptosporidier   
Caroline Schönning, Smittskyddsinstitutet

11.45–12.15 Klimatförändringen ger ojämnare
nederbörd – påverkas smittspridningen
via vatten? 
Ann Albihn, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

12.15–13.45 L U N C H
med årsmöte för Sektionen för 
veterinär folkhälsa

Moderator: Eva Hellmén, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–09.30 Pathology of mice and GEM 
in cancer research
Cory Brayton, Johns Hopkins University,
USA

09.30–10.00 Overview of diseases in mouse strains
used for cancer research – both 
spon taneous disease that can affect
research and induced disease to 
study cancer
Cory Brayton

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.00 Overview of diseases forts
Cory Brayton

11.00–11.30 Zebrafish in cancer research
Raoul Kuiper, Karolinska Institutet

11.30–12.00 Zebrafish in cancer research forts
Raoul Kuiper

12.00–13.00 L U N C H med Råttarys årsmöte

13.00–14.30 Ethical considerations when using 
animals in cancer research. Ethical 
perspectives and examples followed 
by open discussion regarding the use
of animals in cancer research
Håkan Salwén, Stockholms Universitet
och Tibble Gymnasium

Moderator: Margareta Steen,
Sveriges lantbruksuniversitet

13.45–14.45 Mikrobiologiska spridningsmodeller 
till grundvatten
Jan Sjöström, 
Totalförsvarets forskningsinstitut

14.45–15.15 Nya modelleringsprojekt
Susanna Sternberg Lewerin, 
Sveriges lantbruksuniversitet
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Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM
Akut hästsjukvård i fält

Sal O

Koveterinärens nya förutsättningar

Smittskydd överallt och hela vägen

HUSDJURSSYMPOSIUM
Klinisk forskning för praktikern

Moderator: Ulrika Lagerquist, 
Universitetsdjursjukhuset, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–09.00 Aktuella inslag, 
bland annat antibiotikapolicy häst

09.00–10.00 Modern sårbehandling
Susann Adehed, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.00–10.45 Penetration av synoviala strukturer 
och ledinfektion
Mads Kristoffersen, 
Regiondjursjukhuset Helsingborg

10.45–11.15 K A F F E

11.15–11.55 Emergency treatment and transporta-
tion of equine fracture patients
Dylan Gorvy, 
Specialistdjursjukhuset häst Strömsholm

11.55–12.15 Acute management of strain-induced
tendinitis
Dylan Gorvy

12.15–13.15 L U N C H  

13.15–13.35 Akuta muskelproblem
Katarina Nostell, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.35–14.20 Akuta hovlidanden
Ove Wattle, Sveriges lantbruksuniversitet

14.20–14.50 K A F F E

14.50–15.35 Akuta ögonskador
Maria Källberg, 
Specialistdjursjukhuset häst Strömsholm

15.35–16.20 Sedering, fältmässig anestesi, avlivning
Görel Nyman, Sveriges lantbruksuniversitet

Moderator: Anna Ohlsson, Svensk Mjölk
Bitr 
moderator: Maria Lindberg, 

Svenska Djurhälsovården
08.00–08.15 Effekten av kinoloner vid juverinflam-

mation utlöst av koliforma bakterier
Ylva Persson, Statens veterinärmedicinska
anstalt och Svensk Mjölk 

08.15–08.30 Vaccination mot Staphylococcus aureus
Maria Larsson, leg veterinär

08.30–08.45 Antibiotikaresistens hos mjölkkalvar
Anna Duse, 
Statens veterinärmedicinska anstalt 

08.45–09.00 Normalkastration av grisar idag
Gunnar Johansson, 
Svenska Djurhälsovården 

09.10–09.35 Hotet starkare från akronymerna? 
– MRSA, MRSP, ESBL
Helle Ericsson Unnerstad, 
Statens veterinärmedicinska anstalt 

09.35–10.15 Biosäkerhetsprogram gris 
Per Beskow, Svenska Djurhälsovården 
Biosäkerhetsprogram nöt 
Sofie Andersson, Svensk Mjölk

10.15–10.45 K A F F E

10.45–11.25 Vårdhygien i fält
Annika Arvidsson, leg sjuksköterska,
Södra Älvsborgs sjukhus och
Maria Tholander Hasselrot, 
Distriktsveterinärerna

11.25–11.30 Avslutning och sammanfattning 
Anna Ohlsson, Svensk Mjölk 

11.30–13.00 L U N C H
med Husdjurssektionens årsmöte 

Moderator: Thomas Svensson, 
Distriktsveterinärerna

Bitr 
moderator: Anna-Lena Hegrestad, 

Svensk Mjölk 

13.00–13.30 Yrkesroll i utveckling. 
Gårdstyper, -storlekar, -lokalisation,
nätverket kring bonden
Annica Hansson, Växa Sverige 

13.30–14.15 Vad finns och vad fattas hos 
koveterinären idag?
Bikupor följt av diskussion. 
Sammanfattning av diskussion
Anna-Lena Hegrestad, Svensk Mjölk

14.15–14.45 K A F F E

14.45–15.15 Veterinära arbetsformer i dagens
mjölkproduktion
Agneta Schultzberg, Svensk Mjölk 

15.15–15.45 Kommande specialisering. 
ESK-nöts förslag presenteras.
Lena Stengärde, Svenska Djurhälsovården

15.45–16.00 Avslutning och sammanfattning
Thomas Svensson, Distriktsveterinärerna

SVT 12 -12 fi:Layout 1  12-09-30  12.41  Sida 36



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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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under
2011 var Evamari Lewin (ordförande),
Anders Forslid (vice ordförande), JK
Larsson, Karin Lundborg, Per Micha-
nek, Olof Skarman, Lars-Erik Staberg,
Elöd Szanto och Per Jonsson (SVS-
ordförande). Elöd Szanto valde att
lämna styrelsearbetet den 6 juni
2011. 

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen träffades sju gånger
under året och sammanträden med
förbundsstyrelsens arbetsutskott och
tjänstemän hölls 13 gånger. Ordinarie
fullmäktigemöte anordnades den 18–
19 maj i Stockholm och årsmöte hölls
den 9 november i Uppsala.

Förbundets stadgeenliga Veterinär-
kongress (fd veterinärmötet) arran-
gerades den 10–11 november i Under-
visningshuset på SLU i Uppsala. 
Fort bildningsdagarna hade den tradi-
tionsenliga uppläggningen med djur -
slagsvis/områdesvis uppdelade sympo -
sier. SVF och SVS stod som arrangörer
av läkemedels-/instrumentutställningen
i samband med kongressen. 

MEDLEMMAR
I tider när många förbund ser sitt
medlemsantal sjunka, ökade SVF sitt
totala medlemsantal med 49 personer
(+1,7 %) under 2011. Antalet med-
lemmar uppgick den 31 december
2011 till 2 938, varav 472 pensionärer
och 172 studerandemedlemmar.

Följande medlemmar avled under
året:
Stig Lidman den 5 februari
Dagmar Morei den 5 februari
Åke Ginman den 17 februari
Gösta Ekstrand den 13 mars
Göran Tilosius den 26 maj
Bengt Hurvell den 29 maj
Arne Lillo den 15 juni
Allan Holmlund den 18 juni
Anne-Marie Nilsson den 24 juni

Sven-Olof Botvid den 3 augusti
Jan Wallner den 5 augusti
Sven Lindqvist den 24 augusti
Roland Zetterholm den 21 
september
Torleif Lind den 24 september
Kaj Moberg den 4 oktober
Carl Moritz Wallgren den 29 
november
Håkan Sjöberg den 30 december

FÖRBUNDSKANSLIET OCH
SVTs REDAKTION
Förbundskansliet omfattades av Per
Carlsson, kanslichef, Anders Lefrell,
förhandlingschef, Amelie Lothigius
(Anders Graneld), ombudsman, Chri s-
tina Arosenius, generalsekreterare
SVS, Johan Beck-Friis, informations -
chef och ansvarig utgivare SVT,
Suzanne Fredriksson, journalist (del-
tid), Rune Koskinen, kamrer (deltid),
Brita Trybom, redaktionssekreterare
SVT, Birgitta Ahlkvist, redaktions -
sekreterare SVT (deltid), Marianne
Lundquist, sekreterare SVS, Birgitta
Larsson (Linda Wikström), ekonomi,
Karin Henriksson, administrativ assi-
stent SVF, Anders Norgren, vaktmäs-
tare (timanställd). Förbundsordförande
Evamari Lewin hade också regelbun-
det en del av sin ordförandetid förlagd
till kansliet.

I augusti tillträdde Elisabeth Hern-
blad Tevell den nyinrättade tjänsten
som biträdande generalsekreterare för
SVS.

Under året gick Amelie Lothigius i
pension och ersattes av Anders Gran -
eld, liksom Birgitta Larsson som
ersatts av Linda Wikström. 

KANSLIETS VERKSAMHET  
För planering av den reguljära kansli-
verksamheten hölls som tidigare
regelbundna möten med hela kansli-
personalen. I september genomfördes
kick-off med övernattning, med det
övergripande temat hur förbundet ska

modernisera kansliet för att på bästa
sätt kunna serva medlemmarna.

Efter många års diskussioner och
nästan ett år av planering genomför-
des under året en totalrenovering av
kanslilokalerna. Lokalerna tömdes
helt och kansliet flyttade till tillfälliga
lokaler i grannfastigheten som för-
bundet äger. Med facit i hand kan
man säga att det inte blev någon
effektivitetsförlust utan kansliarbetet
kunde genomföras precis som vanligt.
Kansliet flyttade tillbaka i slutet av
oktober. Lokalerna hade då fått helt
nya ytskikt och en öppnare och ljusare
planlösning. All inredning är ny och
modern. Renoveringen har tagit sikte
på två saker: en förbättrad och moder-
nare arbetsmiljö och att återställa
planlösningen till ursprunget vilket
gör den mer attraktiv på marknaden
om förbundet vill sälja.

SVERIGES VETERINÄR-
MEDI CINSKA SÄLLSKAP
För verksamheten inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap under
året hänvisas till separat verksamhets-
berättelse.

ALLMÄN VERKSAMHET
Remisser
Besvarande av remisser utgör en stor
del av förbundets verksamhet där sek-
tioner och föreningar samt kansli läg-
ger ner mycket tid. Remisshanteringen
sker enligt en av styrelsen fastställd
rutin där sektionernas och föreningar-
nas synpunkter utgör grunden. Under
2011 besvarade förbundet 26 remisser.
Remissvaren läggs fortlöpande ut på
förbundets webbsida. 

Fullmäktige
Fullmäktige genomfördes 18–19 maj
på Villa Brevik på Lidingö. Då det var
ett tvådagarsmöte fanns det gott om
tid för diskussioner kring förbundets
verksamhet och framtid.

Förbundets ekonomi är i god ord-
ning och styrelsen beviljades ansvars -
frihet. En motion hade inkommit –
”Annonser och notiser om kurser
med pseudovetenskapligt innehåll i
Svensk Veterinärtidning”. Mötet dis-
kuterade om kiropraktik på djur är
vetenskap/beprövad vetenskap eller
inte. Framfördes att fullmäktige inte
är det forum som ska avgöra den frå-
gan. Motionen avslogs efter votering.

Förbundsstyrelsen föreslog att
Göran Jönsson skulle tilldelas guld-
medalj, vilket fullmäktige tillstyrkte.
Medaljen delades ut vid Hernqvist-
dagen i Skara.

Val till fullmäktige och för-
bundsstyrelsen    
Nomineringsprocessen av kandidater
till förbundsstyrelse, SVS och full-
mäktige 2012 liksom valproceduren
genomfördes planenligt. Valdeltagan-
det vid 2011 års val var 23,6 procent,
en ökning med 3,6 procentenheter
från föregående år. Valresultatet pre-
senterades i SVT nr 16/11. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS 
ARBETE
Förbundsstyrelsens arbete har fortsatt
präglats av strategiska frågor och
externt på hur förbundet kan göras
synligare och ta initiativ till marknads -
föring av veterinäryrket i samhället.

Ordförandemöten
Under året har förutom förbundsord-
föranden, ordförandena för FVF, AVF,
SVS samt ordförande i arbetsgruppen
”utvärdering av nya organisationen”
Torsten Jakobsson, deltagit i fyra sam-
manträden: den 23 februari, 12 maj,
6 september och 8 december.

Kontakt med studenterna vid
SLU
Det första styrelsemötet 2011 hölls
den 31 januari i VMFs kårhus i Upp-

Styrelseberättelse för 
Sveriges Veterinärförbund 2011
Här återges Sveriges Veterinärförbunds styrelseberättelse för 2011, som en del av förbundets årsredovisning. 
Berättelsen redovisas i förkortad version, för att bli mer överskådlig. Medlemmar som önskar en fullständig 
berättelse kan beställa en sådan från förbundskansliet, eller läsa den på den lösenordsskyddade delen av 
förbundets hemsida, www.svf.se.
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sala. Två representanter för VMF var
inbjudna i syfte att formalisera kon-
takten med studenterna. Dessa infor-
merade om pågående verksamhet
inom VMF. Trots det avskaffade kår -
obligatoriet uppgavs anslutningsgraden
vara hög, cirka 95 procent. Målsätt-
ningen är att det ska vara fortsatt god
kontakt mellan SVF och VMF. På
förfrågan om medlemmar i VMF kan
få lägre avgift till SVF, beslutade för-
bundsstyrelsen att rabattera SVF-
avgiften för VMF-medlemmar med
100 kronor/år.

Upphandlingen av jourverk-
samhet
Statens Jordbruksverk (SJV) gav 2010
egenföretagande veterinärer möjlighet
att delta i en upphandlingsprocess
avseende deltagande i jourverksam -
heten. Då intresset för denna typ av
upphandling visat sig vara mycket
lågt, har SJV initierat en enkätunder-
sökning med djupintervjuer för att
analysera möjliga orsaker till detta
ointresse. Upphandlingarna har tills
vidare avbrutits i avvaktan på resulta-
tet av utvärderingen.

Veterinärförbundet följer denna
principiellt viktiga fråga om jourverk-
samhet och jourersättning för egenfö-
retagande veterinärer, där Företagande
Veterinärers Förenings (FVF) ordföran-
de Johanna Habbe tillsammans med
förbundsordföranden under året fört
diskussioner med företrädare för SJV.

Etikseminarium del I
Under våren sändes ett TV-program,
”Kalla fakta”, där behandlande veteri-
närer anklagades för försäkringsbedrä-
geri. Detta utöste en intensiv debatt
bland SVFs medlemmar. Förbundet
bjöd därför den 15 juni in till ett
seminarium om ”Behandlings- och
försäkringsetik för sällskapsdjur” i
Stockholm. Moderator Lennart Gran-
 ström ledde den intensiva debatten
bland cirka 80 deltagare och en panel
bestående av representanter för för-
säkringsbolag, etiker och SVF-repre-
sentanter.

Etikseminarium del II
Den 1 november arrangerade Sveriges
Veterinärförbund ett seminarium
med fokus på behandling av produk-
tionsdjuren ur ett etiskt perspektiv.
En central frågeställning var hur 
kravet på en god djurvälfärd för det
enskilda djuret kan förenas med sam-
hällets krav på livsmedelssäkerhet och
näringens krav på lönsamhet och
effektivitet. I detta sammanhang 
lyftes även frågan om det pågående
VILA-projektet, villkorad läkemedels -

användning, presenterat av projekt -
ledaren Lotta Ternström-Hofverberg. 

Förbundsstyrelseseminarium I
Den 27–28 juni hölls ett strategisemi-
narium på Noors Slott i Knivsta för
förbundsstyrelsens ledamöter. Tre
övergripande frågeställningar diskute-
rades: syftet med förbundets verksam-
het, förbundets vision relaterad till
syftet samt målsättningar för verk-
samheten som stödjer visionen.

Uppföljning av Förbunds-
styrelseseminarium I
Den 30 augusti samlades förbunds-
styrelsen till ett uppföljande möte
från den 27–28 juni. En huvudfråga
som diskuterades var hur styrelsen ska
nå uppsatta mål.

Förbundsstyrelseseminarium II
Den 1 december genomfördes ett
seminarium i Stockholm som behand-
lade styrelsearbete och ledningsfrågor
i ideella föreningar. Annika Melin och
Elisabeth Raun från Ernst & Young
föreläste. Mycket fokus lades på styrel-
sens arbetsuppgifter och arbetsformer.

Hernqvistdagen 2011
Hernqvistdagen hölls den 28 septem-
ber i Skara där huvudtemat var 250-
årsfirandet av veterinäryrket. Pro-
grammet arrangerades av SLU och
SVF, med Skara kommun som med -
arrangör.

Talare var bland andra presidenten
för World Veterinary Association
(WVA) Tjerd Jorna och presidenten
för Coordination Committee of the
World Jubilee, Vet 2011, Jean-Francois
Chary. Moderator var Bo Algers.

I samband med firandet av Hern -
qvistdagen tilldelades professor Göran
Jönsson Sveriges Veterinärförbunds
guldmedalj 2011. 

Informationsdag för 
”Nya veterinärer i Sverige”
SVF arrangerade den 23 november en
informationsdag i Stockholm för
veterinärer utbildade i annat land än
Sverige och som fått svensk legitima-
tion efter 2008. De cirka 30 personer
som deltog, både svenskar som stude-
rade utomlands och veterinärer med
examina i annat land, fick informa-
tion om bland annat speciella regler
och förhållanden samt etik- och poli-
cyfrågor som gäller för veterinärer
verksamma i Sverige.

Kostnader för djursjukvård
Landets första veterinära ”lågpriskli-
nik” öppnade under året med målsätt-
ning att hålla 25 procent lägre priser

än andra mottagningar. Detta upp-
märksammades i ett debattprogram
på Sveriges television i november, till
vilket SVF blev inbjudet att delta. 

ViLA- projektet
I debatten om villkorad läkemedels -
användning publicerades en debatt -
artikel i ATL den 13 december under-
tecknad ordföranden i Sveriges Läkar-
förbund och ordföranden i SVF. För
att minska risken för smittspridning
påpekas i artikeln att ”ett absolut
grundkrav är att diagnos först ställts
av utbildad veterinär, lika självklart
som att en läkare måste ställa diagnos
före det att en behandling av en män-
niska inleds”. 

Arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen arbetar målmedve-
tet med arbetsgrupper för hantering
av större frågor. Flertalet arbetsgrupper
har ett begränsat uppdrag avseende en
specifik fråga medan ett fåtal har
karaktären av en mera långsiktig
bevakning av ett visst område. 

Ekonomigruppen (permanent)
Elöd Szanto, Olof Skarman, Karin
Lund borg, Evamari Lewin samt från
kansliet Per Carlsson.

Grundutbildningsgruppen 
(permanent)
Förbundsordförande Evamari Lewin
och vice ordförande Anders Forslid.

Marknadsföringsgruppen
Anders Forslid, JK Larsson, Olof
Skar man, samt från kansliet ekonomi-/
kanslichef Per Carlsson har ingått i
gruppen. Arbetet har pågått under
året men har inte gått så fort som
gruppen önskat.

Manifestation av veterinäryrket/
kompetens
Per Michanek, Christina Arosenius,
Johan Beck-Friis. Gruppens uppgift
är att initiera olika typer av aktiviteter
för att informera om vad veterinär
kompetens står för och göra den mera
känd i samhället.

Arbetsmiljögrupp
Förbundsordförande Evamari Lewin,
AVFs ordförande Fredrike Ritter och
FVFs ordförande Johanna Habbe.
Gruppen ska arbeta med arbetsmiljö -
frågor främst med inriktning mot
psykosociala frågor.

Ägarstrukturen inom smådjurs- och
hästsjukvården  
Olof Skarman är inom förbundssty-
relsen ansvarig för denna arbetsgrupp

som bildades 2009. Gruppen ska
belysa ägarstrukturen inom smådjurs-
och hästsjukvården (där många djur-
sjukhus och kliniker drivs i stiftelse-
form) och hur den kan påverka situa-
tionen för medlemmarna avseende
såväl konkurrenssituationen som löner
och andra anställningsvillkor. 

I november 2011 beslöt förbunds-
styrelsen att utse följande ledamöter i
nedan beskrivna arbetsgrupper:

Marknadsföringsgruppen, Media-
gruppen och Manifestation av veteri-
näryrket slås samman till en grupp:
Marknads- och kommunikationsgrup-
pen, ordförande är Anders Forslid.
Gruppen kommer att ha följande
undergrupper:
1. Framtidsbilden av den svenske 

veterinären
Ansvarig: Lisa Hernblad Tevell
Deltagare: beslutas senare

2. SVT tidningsgrupp
Ansvarig: beslutas senare
Deltagare: Johan Beck-Friis, 
JK Larsson, Anders Sandberg

3. SVT – webbexponering
Ansvarig: beslutas senare
Deltagare: beslutas senare

4. Kommersialisering av SVFs varu-
märke & alternativa intäktskällor
Ansvarig: beslutas senare
Deltagare: Anders Forslid, 
Olof Skarman, JK Larsson, 
Per Carlsson

Utvärdering av nya organisationen
Gruppen kvarstår. 

Utvärdering av specialistprogrammen
Projektet kvarstår. Lennart Granström
har avslutat sin del av uppdraget.
Återstår för SVS att analysera resulta-
tet. Klart till FM 2013.

Välkomstgruppen för nyanlända
veterinärer
Gruppen kvarstår. 

Arbetsmiljögruppen
Gruppen kvarstår. 
Följande grupper avslutades: Ekono-
migruppen vars fortlöpande uppgifter
överförs till AU, Grundutbildnings-
gruppen och Manifestation av veteri-
näryrket vars uppgifter överförs till
AU och förbundsstyrelsen samt SVFs
strategidokument vilken kommer att
ombildas till en projektgrupp.

STATLIGA UTREDNINGAR 
Djursmittutredningen
Den 19 januari presenterade utredaren
Christer Wretborn förslaget till utred-
ningen ”Folkhälsa – Djurhälsa, Ny
ansvars fördelning mellan stat och 
näring” (SOU2010:106).
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nen av utredningsförslaget fick SVF
tillsammans med Sveriges Läkarför-
bund och några andra organisationer
in en debattartikel i Svenska Dagbladet
den 8 januari. I artikeln, som rönte
stor uppmärksamhet, påpekades ris-
ken för djurs och människors hälsa
om staten minskar sitt engagemang i
bekämpning av djursmittor.

SVF poängterade i sitt remissvar
statens helhetsansvar för kostnader
rörande samhällets smittskydd. Under
sommaren publicerades ytterligare två
debattartiklar i SvD där SVF och 
Sveriges Läkarförbund underströk
vikten av ett statligt smittskyddsan-
svar för upprätthållande av ett friskt
samhälle och en global hälsa.

Läkemedelsutredningen
Regeringen tillsatte en utredning den
16 juni, för att göra en översyn av
vissa frågor som rör prissättning, till-
gänglighet och marknadsförutsätt-
ningar inom läkemedels- och apoteks -
området. I utredarens uppdrag ingår
också att se över vissa frågor rörande
register, prissättning, statistik och till-
syn vad gäller handel med läkemedel
för djur. Utredaren ska i sitt arbete
avseende de uppdrag som lämnas
samråda med berörda organisationer,
däribland SVF.

Den 25 augusti besökte förbunds-
ordföranden och generalsekreteraren i
SVS utredaren, länsrådet Sofia Wall-
ström i Västerås och förde fram för-
bundets synpunkter.

Översyn av djurskyddslag-
stiftningens utformning och
innehåll
I juni 2009 beslutade regeringen till-
sätta en särskild utredare för att göra en
bred översyn av den samlade djur-
skydds lagstiftningen och lämna förslag
till ny djurskyddslag och förordning.
Till utredare utsågs Eva Eriksson,
landshövding i Värmlands län. Veteri-
närförbundets representant i utred-
ningen var Lotta Berg, Skara.

Den 28 november överlämnade
Eva Eriksson utredningens förslag till
landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

UPPVAKTNINGAR
Landsbygdsministern
Den 24 augusti uppvaktade en dele-
gation från SVF landsbygdsminister
Eskil Erlandsson för att påtala läns-
veterinärernas alltmer ansträngda
arbetssituation, där både stress och hot

blivit en del av veterinärens vardag.
Delegationen bestod av, förutom för-
bundsordföranden, länsveterinärerna
Karina Burlin, Torsten Jakobsson, Per
Jonsson samt informationschef Johan
Beck-Friis och kanslichef Per Carls-
son.

Förbundet påpekade behovet av en
översyn av länsveterinärernas arbets-
situation och föreslog att ministern
tillsätter en utredning som analyserar
möjligheterna till förstärkning av
länsveterinärorganisationen.

Livsmedelsverket
Den 2 september träffade en delega-
tion bestående av, förutom förbunds-
ordföranden, Anställda Veterinärers
Förenings (AVF) ordförande Fredrike
Ritter, Officiella Veterinärers Förenings
(OVF) sekreterare Johanna Gifting
samt förbundssekreterare Anders Gran -
eld företrädare för Livsmedelsverket
för att diskutera veterinärernas arbets-
situation där. Förbundet framförde
bland annat farhågor för att tillsyns -
tekniker inom Kontrollavdelningen
föreslås utföra de uppgifter som tidi-
gare varit ålagda officiella veterinärer.

MEDVERKAN I EXTERNA SAM -
ARBETSGRUPPER, RÅD M M
Jordbruksverkets Smittskydds-
råd 
Smittskyddsrådet syftar till att genom
samarbete och utbyte av information
utveckla den förebyggande djurhälso-
och djursjukvården samt beredskapen
inför smittsamma djursjukdomar.
SVFs representanter i rådet har varit
förbundsordföranden (ordinarie) och
generalsekreteraren (suppleant). Rådet
brukar ha fyra möten årligen varav två
med mera allmän information. Vid
varje möte utbyts aktuell information
om djurhälsoläget nationellt och
internationellt. Huvudsakligen ansva-
riga för programinnehållet är förutom
Jordbruksverket också SVA.

Jordbruksverkets Försöks-
djursråd
Rådet inrättades 2008. Vice förbunds -
ordförande Anders Forslid fick i 
oktober förnyat mandat som SVFs
representant.

Jordbruksverkets Djur-
skydd sråd
Förbundet deltog i Jordbruksverkets
djurskyddsråd där Kalle Hammarberg
(ordinarie) och Stefan Gunnarsson
(suppleant) representerat SVF efter

förslag från förbundets djurskydds-
kommitté. 

Samarbetsgrupp inom
hästområdet
Jordbruksdepartementet inrättade
2004 en samarbetsgrupp inom häst -
området. Syftet var att skapa ett
forum för diskussion och information
i aktuella frågeställningar kring häst-
verksamhet. Departementet har av de
två representanter som SVF anmält
utsett Evamari Lewin till ordinarie
ledamot och Nils Ronéus till supp -
leant. 

Jordbruksverkets referens-
grupp för hästfrågor
Detta är en grupp som ska fungera
som referensgrupp till Jordbruks-
verket i hästfrågor inom områdena
avel, smittskydd och djurskydd. SVF
representeras av Evamari Lewin. 

Ridsportförbundets djur-
skyddskommitté
SVF representeras av Evamari Lewin.

Läkemedelsnämnden 
Per Jonsson, ordf i SVS, representerar
SVF i Läkemedelsnämnden. 

Samrådsgrupp SVF 
– ”näringen”
Samrådet mellan Sveriges Veterinär-
förbund och lantbruksnäringen (LRF,
Svensk Mjölk, Swedish Meats, Svensk
Fågel, Svenska Ägg och Svenska Djur-
hälsovården) har som tidigare pågått
även under 2010. SVF har represen -
terats av förbundsordföranden, SVS
generalsekreterare och informations -
chefen. Mycket av arbetet har fokuse-
rats på smittskydd, antibiotikaresi-
stens och zoonoser.  

Samverkansgrupp med SKK
mot extremavel hos hund
På initiativ av SVF och med gott 
gensvar från Svenska Kennelklubben
(SKK) skapades 2007 en samverkans-
grupp med syfte att främja sund hund-
avel och stävja den extremavel som
förekommer inom vissa hundraser.
Under 2011 hade samverkansgrup-
pen två möten. SVFs representanter i
gruppen var under 2011 Lotta Möl-
ler, smådjurssektionen och informa-
tionschef Johan Beck-Friis, SVF. 

Saco SalusAnsvars Inkomst-
försäkrings AB
Samtliga Sacoförbund är delägare i
SalusAnsvar Inkomstförsäkrings AB.
Sacoförbunden äger 51 procent och
SalusAnsvar äger 49 procent. SVFs
ägarandel står i proportion till med-

lemsantalet och förbundets aktieinne-
hav är ca 0,1 procent av den totala
aktiestocken. SVF representerades av
kanslichefen på bolagsstämman som
hölls i SalusAnsvars lokaler i maj 2011.

Övrigt
Utöver den externa representation
som nämns på andra ställen i årsbe-
rättelsen är förbundet representerat
externt i AEA, Agria (styrelse, veteri-
närpanel, skadeprövningsnämnd häst
resp smådjur, produktkommitté häst
resp smådjur), Apotekarsocieteten,
sektionen läkemedel för djur, Ifs skade -
prövningsnämnd, Rasehorns stiftelse,
Saco (kongress, ordförandemöte,
kansli  chefsgrupp, ekonomigrupp,
juristgrupp, Saco-S, Saco-P, arbets-
miljögrupp, chefsgrupp, lönestatistik-
grupp), Strama – VL (Strategigrupp
för rationell antibiotikaanvändning
inom veterinär- och livsmedelssek-
torn), SVAs projektråd, Svenska Blå
stjärnans centralstyrelse, Vårdför-
bundsgruppen, Veterinärhusnämnden
(styrelsen för veterinärstudenternas
kårhus, SLU), World Veterinary Asso-
ciation (WVA) m fl. 

UTDELNING AV BIDRAG, 
STIPENDIER M M 
Från Understödsfonden med flera
fonders gemensamma förvaltning
delades under 2011 sammanlagt
171 200 kr ut i understöd, 245 181 kr
i bidrag samt 169 800 kr i stipendier.

ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmil-
jöfrågor ligger numera inom AVFs
och FVFs mandat och ansvar. Amelie
Lothigius och Anders Graneld (fr o m
1 juni 2011) har dock för SVF del -
tagit i Sacos arbetsmiljögrupp. En
handbok för skyddsombud har arbets -
miljögruppen arbetat fram.

LÖNESTATISTIK
Under 2011 skickades enkäten på
sedvanligt sätt ut via e-post till samtliga
anställda förbundsmedlemmar. Enkä-
ten kunde således besvaras via länk
från e-posten och från SVFs hemsida.
En pappersenkät skickades senare ut
till dem som inte besvarat enkäten
eller inte kunde svara via webben.
Svarsfrekvensen var ca 70 procent.

AKADEMIKERNAS ERKÄNDA
ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslös-
hetskassa, AEA, administrerar arbets-
löshetsförsäkringen för Sacoförbun-
dens medlemmar. Avgiften var under
2011 90 kr/månad vilket gör AEA till
en av de billigaste a-kassorna i landet.

När du skriver till veterinär   tidningen – tänk på att illustra tioner 
(= foton, teckningar, grafer, röntgenbilder etc) under  lättar läsandet.
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AEA leds av en styrelse som utses
av den årliga föreningsstämman, där
AEAs medlemsförbund är represen -
terade. Veterinärförbundet represen-
terades vid föreningsstämman av
kanslichef Per Carlsson. 

SACO
Medlemsutveckling
Saco består av 23 medlemsförbund.
2011 var ett år av fortsatt medlems -
ökning. Vid årsskiftet bestod Saco -
federationen av 634 000 medlemmar,
en ökning med drygt 16 000 på ett år.

Frågor i fokus 2011
Under 2011 genomförde Saco två
stora satsningar på utredningssidan:
Skuggutredningen och livslönepro-
jektet. Saco bytte även ordförande
under året, från Anna Ekström till
Göran Arrius.

Skuggutredningen
Skuggutredningen var Sacos svar på
socialförsäkringsutredningen. Bak-
grunden är Sacos oro för välfärdens
framtida finansiering. Socialförsäk-
ringarna står för en stor del av det
offentliga skatte- och avgiftsutrym-
met. Saco har redan från början varit
pådrivande i den process som lett till
att utredningen tillsatts.

Med skuggutredningen ville Saco
fördjupa en av de frågor som social-
försäkringsutredningen fått i uppdrag
att belysa, nämligen möjligheten att
arbetsmarknadens parter tar ett ökat
ansvar, främst genom avtalsförsäk-
ringar. Saco har inte tagit ställning till
om detta vore en önskvärd utveckling,
men betonat vikten av att frågan noga
utreds. 

Livslöneprojektet
Livslöneprojektet knyter an till ett
begrepp som Saco lanserade på 1960-
talet. Vad blir det ekonomiska utbytet
sett över hela livet för den som satsar
på högre utbildning? Vilka val har
betydelse för individens ekonomiska
ställning?

Projektet samlade en stor del av
Sacos utredare i ett gemensamt arbete.
Det ledde till att boken Livslön som
under hösten gavs ut på SNS Förlag,
uppmärksammades med ett välbesökt
SNS-seminarium och följdes upp
med föredrag och inslag i media. Pro-
jektet går nu vidare med seminarier
på de olika teman som behandlades i
boken.

Arbetsmarknad 
Bevakning av politikområdet
Saco organiserar ett nätverk med
representanter från förbunden som

arbetar med arbetsmarknadsfrågor
(Saco-arb). Under året hölls sex
möten då bland annat prognosfrågor,
arbetsmarknads- och integrationspo-
litik samt remisser diskuterades.
Kansliet bjöd också in olika organisa-
tioner för att hålla seminarier om
aktuella frågor, däribland Arbetsför-
medlingen, Statskontoret, och Statis-
tiska centralbyrån.

Avtalspensioner och kollektiv-
avtalade försäkringar
Flera stora utredningar var verksamma
2011 som på olika sätt kan komma
att påverka området tjänstepensioner
och kollektivavtalade försäkringar.
Det handlar om Socialförsäkringsut-
red ningen, Livförsäkringsutredningen,
utredningen om implementeringen
av Solvens II samt den s k Pensions -
åldersutredningen. 

Under 2011 deltog Saco även i
Pensionsmyndighetens projekt om
framtagande av gemensamma pro-
gnosverktyg för framräkning av pen-
sioner, såväl allmänna som tjänste-
pensioner och privata pensioner. 

Arbetsrätten
Bevakning av politikområdet
Sacos lönebildningsgrupp med för-
handlingsansvariga från de tre arbets-
marknadssektorerna hade kontinuer-
liga träffar under året för att diskutera
och informera varandra om aktuella
frågor.

Arbetsmiljö
Saco har under året genom medver-
kan i olika seminarier och workshops
bevakat akademikernas intressen
inom arbetsmiljöområdet och lyft
fram Sacos ståndpunkter om aktuella
teman.

Området företagshälsovård har
varit fortsatt i fokus. Saco deltog i den
av socialdepartementet utsedda före-
tagshälsovårdsdelegationen. Delega-
tionens uppdrag har varit att följa
integreringen av de långa företagshäl-
sovårdsutbildningarna i det reguljära
universitets- och högskolesystemet
och införandet av den nya specialise-
ringstjänstgöringen i arbets- och mil-
jömedicin, att bilda ett forum för att
stödja utvecklingen inom området
samt att verka för ökad forskning inom
området. Delegationen avslutade sitt
arbete med slutrapporten – Kunskaps -
området företagshälsovård – vid års -
skiftet.

Företagandet 
Inspirationsdagar
Saco arrangerade åtta inspirations -
dagar för företagare bland förbundens

medlemmar. Inspirationsdagarna ägde
rum i Göteborg (249 deltagare),
Malmö (146 deltagare), Stockholm
(351 deltagare), Linköping (51 delta-
gare) och Umeå (48 deltagare).

Varumärket Saco
En varumärkesundersökning visade
på positiva resultat för varumärket
Saco. Kännedomen om Saco ökade
från 2008 till 2011 års mätning.
Undersökningen visade också att de tre
ord som främst förknippas med Saco är
akademiker, kunskap och profession.
Det finns ingen annan organisation
som lika starkt som Saco förknippas
med ordet akademiker. 

KOLLEGIALT NÄTVERK
Veterinärförbundet bildade 1999 ett
nätverk som bestod av åtta veterinärer
som på ideell grund står till förfogande
som samtalspartner, då någon behö-
ver prata om sin situation på arbetet
eller i privatlivet. Medlemmar i SVFs
kollegiala nätverk år 2011 var Eva von
Celsing, Erik Kjellgren, Florin Gurban-
Marcu och Ilmars Dreimanis. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2011 hölls två nordisk/baltiska
ordförandekonferenser i anslutning
till FVEs generalförsamlingar. Vår-
mötet hölls i Palermo på Sicilien i Ita-
lien och höstens FVE-möte i Bryssel.
Vid vårmötet diskuterades en resolu-
tion som FVE utfärdat rörande
användning av antibiotika och resi-
stensproblematiken och som innehöll
två påståenden som inte gäller för de
nordiska länderna varför man gemen-
samt beslöt att framföra en protest vid
FVE-mötet. Framtiden och ekono-
min för Acta Veterinaria diskuterades
också. På höstmötet enades man
också om fyra gemensamma skrivelser
till FVE rörande formella procedur-
frågor och medlemsavgifterna i sek-
tionerna. Vid vårmötet deltog endast
Lettland av de baltiska länderna och
vid höstmötet Litauen och Estland.
Under 2011 var Danmark värd för
mötena. 

Nordisk grupp för fort- och vidare -
utbildning
Sedan ett antal år finns en samarbets-
grupp för utbildningsfrågor med del-
tagande av SVF/SVS och det norska
och danska förbundet. Det senaste
året har även det finska veterinärför-
bundet deltagit. En fråga som så gott
som alltid finns på dagordningen är
den samnordiska utbildningen för
”ögonlysare”. I april hölls mötet i

Stockholm och då deltog hela grup-
pen också i ett seminarium på KSLA
som handlade om ”levande mat”, där
bland andra SVFs informationschef
Johan Beck-Friis föreläste. Höstens
möte hölls i Köpenhamn i december
med deltagande av Johan Beck-Friis
och Elisabeth Hernblad Tevell från
Sverige. 

NKVet
Sveriges representanter i NKVet var
Anders Engvall och Arvid Uggla.
NKVet arrangerade under hösten ett
symposium i Helsingfors om kemiska
risksubstanser.

Federation of Veterinarians of
Europe (FVE)
Representation
FVE är språkrör och viktig lobbying -
organisation vad gäller veterinära frå-
gor på Europaplanet och är den instans
som EU-politikens olika strukturer
vänder sig till. Flertalet frågor inom
veterinärsektorn i de enskilda länderna
styrs från EU-nivå och FVE är därför
en betydelsefull organisation. Den
svenska delegationen i generalförsam-
lingen och i FVEs olika sektioner
bestod av förbundsordförande Evamari
Lewin (generalförsamlingen och prak-
tikersektionen), Margareta Widell
(hygiensektionen), Per Sahlander
(sektionen för officiella veterinärer),
Patricia Hedenqvist (sektionen för
veterinärer inom industri, forskning
och utbildning). Därutöver har 
in formationschef Johan Beck-Friis 
och SVS generalsekreterare Christina 
Arosenius i allmänhet deltagit i de
årliga mötena. Vid höstmötet deltog
också biträdande generalsekreteraren
Lisa Hernblad Tevell.

Aktuella frågor och verksamhet
Rapporter från årets möten presen -
terades i SVT nr 11/11 och 1/12.
Under 2011 låg mycket fokus på
”One health” och antibiotika och resi-
stensfrågor. Vid höstmötet i Bryssel
hölls ett stort öppet seminarium om
just antibiotika och antibiotikaresi-
stens med närvaro av bland andra
Marit Paulsen. Under detta år har en
större förståelse för problematiken
anats ibland övriga länders deltagare
och Sverige har fått en del konkreta
frågor hur vi har tacklat detta.

Svensk representation i arbets-
grupper
Sverige hade under 2011 en blygsam-
mare representation i olika arbets-
grupper än tidigare. SVF medverkade
i arbetsgruppen rörande Food Safety
(Margareta Widell, ordf ). Även den
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permanenta European Coordinating
Committee on Veterinary Training
(ECCVT) hade en svensk ledamot
(Karin Östensson).  Karin Östensson
satt också i styrelsen för FVE.

World Veterinary Association
(WVA)
Under 2011 avgick SVFs tidigare ord-
förande Karin Östensson ur styrelsen
för WVA där hon sedan 2008 varit
councillor för Europa. Evamari Lewin
och Christina Arosenius deltog i
oktober i den 30e WVA-kongressen i
Kapstaden, Sydafrika. Förutom for-
mella frågor som val av ny styrelse etc
hölls en mycket omfattande veten-
skaplig kongress med kvalitativt blan-
dat innehåll. Från Sverige deltog tre
veterinärer som talade om odontologi. 

INFORMATIONSVERKSAM-
HETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är
medlemstidning för SVF. Förutom
förbundets medlemmar prenumererar
ett antal institutioner, bibliotek, myn-
digheter och dagstidningar på Svensk
Veterinärtidning. Upplagan (TS Fack-
 press) var under 2011 3 200 ex. Tid-
ningen är den kanal genom vilken
information till och mellan veterinärer
huvudsakligen sprids, och den är där-
för den viktigaste informationskällan
för veterinärförbundets medlemmar.

Under 2011 var Johan Beck-Friis
chefredaktör och ansvarig utgivare,
med Christina Arosenius som biträ-
dande redaktör och från september
även Lisa Hernblad Tevell. Under hela
året arbetade Suzanne Fredriksson
som journalist vid tidningen på 60
procents tjänst. Brita Trybom hade en
heltidstjänst som redaktionssekrete -
rare, främst som ansvarig för annon-
ser och annonsörskontakter. Birgitta
Ahlkvist hade ett uppdrag som kor-

rekturläsare motsvarande 35 procents
tjänst. Prenumerationsregistret hand-
lades av Karin Henriksson.

Material till tidningen inkom
under året i stor mängd, såväl veten-
skapliga artiklar som reseberättelser,
insändare etc. Tidningens layout från
2003 vidareutvecklades under 2011.
Layoutuppdraget sköttes under hela
året av Exponera. Den planerade läs -
värdesundersökningen genomfördes
2011 i samarbete med SKOP. Under-
sökningen visade en fortsatt upp -
skattning från läsarna, 99 procent av
förbundets medlemmar läser veteri-
närtidningen i någon omfattning
enligt de inlämnade svaren. Mer
utförliga resultat redovisades i SVT nr
7/11. Samarbetet med chefredaktö-
rerna för de andra nordiska veterinär-
tidningarna upprätthölls under året.
Två redaktörsmöten hölls i Oslo
under 2011, i juni respektive decem-
ber.

Det samarbetsavtal som 1997 knöts
mellan SVT och annonsförsäljnings-
firman Annonshuset AB löpte vidare
under 2011. Annonshuset sålde
annonser för SVT i samma omfatt-
ning som under föregående år. Lik-
som tidigare resulterade arbetet i ett
ekonomiskt överskott för tidningen.

Volym 63 av Svensk Veterinärtid-
ning utkom med 16 ordinarie num-
mer, varav ett dubbelnummer. Antalet
trycksidor var 986. 

Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida
www.svf.se omarbetades helt och den
nya sidan publicerades i mars 2010.
Hemsidan bygger på publicerings-
verktyget Episerver. Under 2011 ut -
ökades hemsidans innehåll och det
gjordes löpande justeringar för att
underlätta dess användning.

SVF-sidan används både för att
föra fram förbundets åsikter externt
och för direktinformation till förbun-
dets medlemmar i ärenden som krä-
ver snabb publicering. Föregående års
framgångsrika interaktiva verksamhet
fortsatte, med elektroniskt ifyllande
av lönestatistik och röstning i SVFs
personval via hemsidan. Under 2011
hade hemsidan i genomsnitt 350
unika besökare varje dag.

Huvudansvarig för utformningen
av hemsidan och för driften var under
2011 Johan Beck-Friis.

Informationsmöten för 
studenter
Förbundet genomförde ett flertal
informationsmöten och undervis-
ningsmoment för ordinarie veterinär-
studenter och TUVE-studerande vid

SLU. Företrädare för förbundet del-
tog också vid flera diskussionskvällar
anordnade av studentkåren VMF. I
november 2011 anordnades i Stock-
holm en informationsdag för veteri-
närer med utländsk grundutbildning.

Övrig informationsverksamhet
Förbundet hade via förbundsord -
föranden, informationschefen och 
ut skick av pressmeddelanden ett stort
antal mediekontakter i olika frågor
under året. Namnet ”Sveriges Veteri-
närförbund” nämndes i totalt 300
externa artiklar eller nyhetsinslag i
riks- och lokalmedia under 2011,
enligt förbundets mediestatistiktjänst
Meltwater News. 

YTTRANDEN M M
Under 2011 avgav förbundet 26 
yttranden och framställningar till
departement, myndigheter och orga-
nisationer. Remissvaren publiceras
fortlöpande på förbundets hemsida
www.svf.se. 

PERMANENTA RÅD OCH
NÄMNDER
Beträffande verksamheten i Etikrådet,
Rådet för veterinärhistorisk och bio-
grafisk forskning, Redaktionskom-
mittén och Djurskyddskommittén
hänvisas till särskilda årsberättelser
som kan rekvireras från veterinärför-
bundets kansli.

FÖRBUNDETS EKONOMISKA
FÖRVALTNING
Sammanfattande kommentar
SVFs ekonomi utgörs av tre huvud-
delar: Allmänna kassan/SVS, Stöd-
fon den samt Fastighetsförvaltningen.
Det är enheternas sammanlagda resul-
tat och ställning som redovisas i resul-
tat- och balansräkningen. 

Resultaträkningen
Årets resultat var ett underskott 
på 2 527 690 kr att jämföra med 
det budgeterade underskottet på
1 855 620. Att resultatet är sämre än
budget beror främst på att kostnaderna
för styrelse och arbetsutskott samt för
kommittéer, nämnder, konferenser 
m m är högre än budgeterat. Under -
skottet finansieras genom att kapital
tas ur Allmänna Kassans kapitalför-
valtning.

Som ett led i förbundsarbetet
under 2011 beslutade styrelsen utöver
verksamhetsplan att genomföra en
introduktion för utlandsveterinärer
samt två etikseminarier. Vidare beslu-
tade styrelsen som ett led i effektivi-
seringen av styrelsearbetet att genom-
föra ett extra styrelseseminarium och

ett utökat styrelsemöte för utbildning
av ledamöterna i styrelsearbete. Dessa
arrangemang var inte planerade och
var därmed inte heller budgeterade. I
övrigt består budgetunderskottet av
allmänna icke förutsägbara fördyringar
samt ett tillskott till SVS budget för
att sällskapet skulle kunna genomföra
flera angelägna initiativärenden.

Budgeten 2011 fastställdes av full-
mäktigemötet 2010 vilket medförde att
beslut av styrelsen om utökning och/
eller förändringar av verksamheten gav
underskott i resultaträkningen. Som
ett resultat av det uppkomna budget -
underskottet beslutade styrelsen om
en rad åtgärder för att effektivisera det
ekonomiska samarbetet mellan för-
bundsstyrelsen och förbundets kansli.
Dessa åtgärder utgörs bland annat av
förslag till bättre budgetarbete, fram-
tagande av rutiner för ekonomisk rap-
portering, rutiner för framtagande av
årsredovisningen samt en fortsatt
utbildning av styrelsen.

Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på
27,9 miljoner (bokfört värde) är 11
miljoner eget kapital och soliditeten
är alltså 39 procent, vilket får anses
vara acceptabelt. 

Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköttes av två
externa förvaltare. Det totalt förvaltade
kapitalet var ungefärligt jämnt fördelat
på dessa två. Förbundsordföranden
och kanslichefen hade regelbundna
möten med båda aktörerna och det
genomförs 5–7 möten per år med
varje förvaltare. 

Förbundsstyrelsen har uttalat in -
riktningen att portföljen inte behöver
växa, men förbundet ska heller inte
tära på kapitalet. 

Stiftelser som förvaltas av
Sveriges Veterinärförbund
Förbundet förvaltar ett antal stiftelser.
Dessa tillgångar tillhör inte SVF och
kan således inte användas i driften 
av förbundet. Stiftelserna har separata
redovisningar. De återfinns därför
inte i denna årsredovisning.

Understödsfonden är en gemensam
förvaltning av 17 olika stiftelser.
Dessa delar ut understöd till veterinä-
rer och anhöriga till veterinärer, samt
till forskning.

Enskilda pensionsfonden, eller Hero-
fonden som den också kallas, utbeta-
lar pension till dem som är med.

Agria Försäkringsbolags understöds-
fond för veterinärer delar ut understöd
till veterinärer och anhöriga till veteri-
närer.  ■  

Ny adress? 
Ny e-post? 

Ny arbetsgivare? 
Nytt namn? 

Meddela oss på förbunds-
kansliet om du flyttat, bytt
arbete, bytt namn eller fått
ny e-postadress. Ring eller
skriv till Sveriges Veterinär-

förbund, Box 12 709, 
112 94 Stockholm, 
tel: 08-545 558 20, 

fax: 545 558 39, 
e-post: office@svf.se
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Sveriges Veterinärmedicinska Säll-
skaps (SVS) kollegium hade under
2011 följande sammansättning: Per
Jonsson, ordförande, Torkel Ekman,
vice ordförande, Håkan Landin, hus-
djurssektionen, Lena Malmgren, häst -
sektionen, Åse Berghström, sektionen
för veterinär folkhälsa, Ann-Charlotte
Möller, smådjurssektionen, Patricia
Hedenqvist försöksdjurssektionen.

MEDLEMMAR
Samtliga medlemmar i Sveriges Vete-
rinärförbund är automatiskt även
medlemmar i SVS. Därutöver har
SVS 14 stödjande medlemmar. Dessa
är främst veterinärer från övriga nor-
diska länder samt representanter för
läkemedelsföretag.

SVS består av fem sektioner: hus-
djurssektionen (251 medlemmar),
hästsektionen (444 medlemmar), 
sektionen för veterinär folkhälsa 
(107 medlemmar), smådjurssektio-
nen (539 medlemmar) och försöks-
djurssektionen (57 medlemmar).
Medlemskap i en eller flera sektioner
är frivilligt och en SVS-medlem kan
vara medlem i mer än en sektion. 

ADMINISTRATION
SVS centrala administrativa funktion
består av en generalsekreterare och en
assistent som arbetar del av sin tid för
SVS, båda placerade på veterinärför-
bundets kansli. Christina Arosenius
var sällskapets generalsekreterare
under 2011 och assistent var Marianne
Lundquist. Från den 29 augusti 2011
finns också en biträdande general-
sekreterare anställd. Avsikten är att
denna tjänst ska övergå i generalsekre-
terartjänsten vid nuvarande general-
sekreterares pension hösten 2012.
Samtidigt kommer då en ny biträdande
generalsekreterare att anställas. Biträ-
dande generalsekreterare var Elisabeth
(Lisa) Hernblad Tevell.

De administrativa resurserna av -
sätts främst för specialistutbildnings -
programmen och kollegiet men vid
behov och i mån av tid ges även hjälp
till sektionerna. En stor arbets uppgift
som pågår under hela året är organisa-
tionen av den årliga Veterinärkongres-

sen i november. SVS generalsekreterare
deltar även i övrigt rutin arbete på
kansliet t ex på styrelsemöten, svarar
på frågor från veterinärer och från all-
mänheten, handlägger remisser, är
biträdande redaktör för Svensk Veteri-
närtidning och handlägger huvudde-
len av det internationella samarbetet
med Norden och övriga Europa via
FVE och övriga samarbetsorganisatio-
ner. Ett möte med den nordiska fort-
bildningsgruppen hölls i Stockholm i
april med deltagande av Johan Beck-
Friis och Christina Arosenius. Grup-
pen deltog då också i ett seminarium
på KSLA om ”levande mat”. Ett andra
möte i den nordiska fortbildnings-
gruppen hölls i Helsingfors i december
med deltagande av Johan Beck-Friis
och Lisa Hernblad Tevell. SVS har vid
behov fått hjälp av övriga anställda på
förbundskansliet, framför allt i sam-
band med Veterinärkongressen.

SPECIALISTKOMPETENS
Den 1 januari 2010 trädde en ny
behörighetslagstiftning i kraft vilket
även påverkade SVS arbete med 
specialistutbildningsprogrammen. En
del moment som tidigare hanterats 
av kansliet överfördes till Jordbruks-
verket och en möjlighet att överklaga
examinationsbesluten återinfördes.
Dessa formella ändringar medförde
under 2011 ett alltmer tungrott och
tidskrävande arbete på kansliet och
därmed ökade kostnader, som även
drabbat aspiranterna i programmet.

Specialistkompetens rörande
hundens och kattens sjuk-
domar
Den 31 december 2011 fanns det 382
veterinärer med av Jordbruksverket
godkänd specialistkompetens rörande
hundens och kattens sjukdomar.
Under 2011 godkändes 29 nya vete -
rinärer som ansökt om att påbörja
utbildning. Den 31 december 2011
var sammanlagt nästan 300 veterinä-
rer vid drygt 30 utbildningsplatser
registrerade som aspiranter inom pro-
grammet. Ca 125 veterinärer med
specialisttitel fungerade som hand -
ledare för dessa aspiranter. 

Examinations- och styrkommittén
för specialistutbildning rörande sjuk-
domar hos hund och katt (ESK-hund
och katt) bestod under 2011 av Elisa-
beth Ellström (ordförande), Torkel
Falk, Matthias Pruss, Wiwian Stern
Bertholtz, Emma Strage och Cecilia
Rohdin. Sekreterare i ESK-hund och
katt var SVS generalsekreterare och
under hösten den biträdande general-
sekreteraren. Under hösten medförde
ett stort antal aviserade avgångar ur
denna grupp ett omfattande arbete
för kansliet och smådjurssektionen 
för att hitta ersättare. Frågan var inte
helt löst vid årsskiftet. ESK-hund och
katt sammanträdde fem gånger under
året.

Den 11 februari genomfördes en
examination av 21 aspiranter varav 17
godkändes och fick sina examina-
tionsbevis från SVS. Diplom och titel
utfärdades av Jordbruksverket efter
ansökan från aspiranterna. Vid exami-
nationen deltog förutom ESK-grup-
pen även Anna Tidholm och Ole
Frykman som extra examinatorer. 

Under året påbörjade Jordbruks-
verket en översyn av de godkända
utbildningsplatserna vilket ledde till
att två tillstånd återkallades på grund
av avsaknad av tillräckligt antal specia -
lister. Under året genomfördes också
en utvärdering av specialistutbild-
ningen hund & katt av Lennart Gran-
ström. Denna utvärdering ledde till
att en arbetsgrupp under ledning av
biträdande generalsekreteraren till  -
sattes för en grundlig översyn av det
20 år gamla utbildningsprogrammet.

Specialistkompetens rörande
hästens sjukdomar
Den 31 december 2011 fanns det 115
veterinärer med av Jordbruksverket
godkänd specialistkompetens rörande
hästens sjukdomar. Under 2011 god-
kändes elva veterinärer som ansökt
om att påbörja utbildningen. Den 31
december 2011 var sammanlagt ca 50
veterinärer registrerade vid åtta djur-
sjukhus/djurkliniker och fem ATG-
kliniker som aspiranter inom specia-
listutbildning rörande sjukdomar 
hos häst. Närmare 30 veterinärer med

specialisttitel fungerade som hand -
ledare för dessa aspiranter. 

Examinations- och styrkommittén
för specialistutbildning rörande sjuk-
domar hos häst (ESK-häst) bestod
under 2011 av Hans Näslund (ordfö-
rande), Miia Riihimäki, David Weck-
ner och Nick Jansson (t o m examina-
tionen). Nick Jansson efterträddes
under året av Dylan Gorvy. Sekreterare
i ESK-häst var SVS generalsekreterare.
ESK-häst sammanträdde fem gånger
under året. 

Den 10 mars genomfördes en exa-
mination av fem aspiranter. Fyra av
dessa godkändes och fick sitt exa-
mensbevis från SVS. Diplom och titel
utfärdades av Jordbruksverket efter
ansökan från aspiranterna. Under året
godkändes ett par nya utbildnings -
platser medan två fått avslag på grund
av brist på specialister.

Specialistutbildning avseende
nöt, gris och livsmedel
Under 2011 arbetade de tre ESK-
grupperna ESK-nöt, ESK-gris och
ESK-livs med att se över sina utbild-
ningsprogram. Grupperna hade under
2011 följande sammansättningar: 

ESK-gris: Claes Fellström (ord    -
förande), Monika Löfstedt och Per
Wallgren, en vakans.       

ESK-nöt: Hans Gustafsson (ord -
förande), Karin Lundblad Åsenius,
Lena Stengärde och Kerstin Vikman. 

ESK-livsmedel: Marie-Louise
Daniels son-Tham (ordförande),
Henrik Ericsson, Christian Berking
och Per Kvarnfors.

Vid utgången av 2011 fanns 29
veterinärer med specialistkompetens
rörande sjukdomar hos gris. Inga nya
aspiranter anmälde sig för att ingå i
utbildningsprogrammet under året. 

Vid utgången av 2011 fanns 46
veterinärer med specialistkompetens
rörande sjukdomar hos nöt. Inga nya
aspiranter anmälde sig för att ingå i
utbildningen under året. 

Vid utgången av 2011 fanns 26
veterinärer med specialistkompetens
rörande livsmedelshygien. Inga nya
aspiranter anmälde sig för att ingå 
i utbildningen under året. Den 9

Verksamhetsberättelse för Sveriges 
Veterinärmedicinska Sällskap 2011
Verksamhetsberättelsen för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2011 presenteras här i förkortad form.

SVT 12 -12 fi:Layout 1  12-09-30  12.41  Sida 43



44 N U M M E R  12 • 2012 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ december genomfördes en examina-
tion för de två aspiranter som funnits
anmälda inom specialistprogrammet 
i livsmedelshygien. Examinatorer var
Marie-Louise Danielsson-Tham och
Christian Berking. Tyvärr blev ingen
godkänd. Inga nya aspiranter kommer
att tas in i livsmedelshygien eftersom
programmet ersätts med specialist-
kompetens i veterinär folkhälsa så fort
detta nya utbildningsprogram blivit
godkänt av Jordbruksverket. En ny
ESK-grupp kommer därmed också
att behöva tillsättas.

Specialisering inom specifika
ämnesområden hund och katt
Under 2011 hade ÖSK (Övergripande
Styrkommitté) med representanter
för samtliga ämnesområden följande
deltagare: Kerstin Bergvall, ordförande,
Kerstin Hansson, Ann-Charlotte Möl-
ler, Anna Tidholm, Fredrik Daniels-
son, Eva Axner, Titti Sjödahl-Essén
och Ann Pettersson. Gruppen genom-
förde ett möte i december där man
fortsatte arbetet med att färdigställa
all dokumentation som behövs inom
de olika ämnesområdena. Under hös-
ten godkändes också nya aspiranter
inom flera av ämnesområdena och
inom kirurgi och bilddiagnostik bör-
jade man planera för de första exami-
nationerna. Totala antalet veterinärer
med specialistkompetens inom speci-
fika ämnesområden hund och katt är
64. Med anledning av de förestående
examinationerna genomfördes på
önskemål av ÖSK en endagsutbild-
ning i examinationsteknik, den 25
mars med 25 deltagare. Kursledare var
en pedagog från SLU, Anna Hertman
och programmet blev mycket upp -
skattat. 

Nytt specialistprogram 
exotiska smådjur
Detta nya program som godkänts av
kollegiet skickades under 2011 in till
Jordbruksverket för godkännande.
Inget beslut kom dock under året.

SAMNORDISK UTBILDNING 
I DIAGNOSTIK AV ÄRFTLIGA
ÖGONSJUKDOMAR
Under 2011 utgjordes den gemen-
samma nordiska kommittén av Ellen
Bjerkås, ordförande, Lena Karlstam,
Sverige, Finn Boserup, Danmark,
Kaisa Wickström, Finland och Ernst
Otto Ropstad, Norge. Den 31 decem-
ber 2011 var 37 veterinärer registre -
rade som aspiranter i Sverige inom
den samnordiska utbildningen och 38
veterinärer med speciell kompetens
att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos
hund och katt fanns registrerade. Tre

svenska aspiranter fanns med vid årets
examination och blev godkända.

SVS INITIATIVÄRENDEN
Under 2011 pågick eller initierades
följande initiativärenden:

Alternativmedicin för djur
Detta initiativärende påbörjades
under 2009 och sammankallande är
Anna Bergh. Målsättningen är att
sammanställa en informationsskrift
om alternativmedicin för djur riktad
till Sveriges veterinärkår. Det ska
innehålla definitioner, information
om placebo och lagstiftning som
reglerar behandling av djur. En grup-
pering av olika alternativmedicinska
metoder ska vara till hjälp för veteri-
närerna när de ska bedöma metoderna
och diskutera dem med utövare och
djurägare. Första utkastet till rapport
presenterades för fullmäktige 2011
och hela rapporten beräknas vara klar
under första delen av 2012.

Hygienrutiner vid veterinär-
vård av hund och katt
Den arbetsgrupp som tillsattes under
2007 med målsättningen att sam-
man ställa ett policydokument är snart
klar med arbetet. Sammankallande är
Ulrika Windahl. Preliminära resultat
har redovisats på Veterinärkongres -
serna 2009 och 2011. Ärendet avslu-
tades under 2011. Förutom generella
hygienrutiner finns även åtgärder för
att hantera misstänkt miljösmitta och
motverka spridning av multiresistenta
bakterier redovisade.

Översyn av SVS blanketter för
intyg för hund och katt
Ett arbete att se över SVS blanketter
för intyg för hund och katt, främst
F141 och F145, påbörjades under
2008. Sammankallande är Lotta
Gunnarsson. Målsättningen är att
upp datera de befintliga intygen så att
de blir ändamålsenliga och lätta att
använda med bibehållen stringens.
Gruppen ”lämnade över/tillbaka”
arbetet med besiktningsblanketter/
intyg till smådjurssektionens styrelse i
slutet av 2010. Man ville invänta hur
hästsektionen skulle utforma sin nya
blankett/besiktningsmanual. Arbetet
pågår fortfarande. 

Antibiotikapolicy
Arbetet med att ta fram policydoku-
ment för lantbrukets djur avslutades
under 2011. Rapporten kommer att
spridas och följas upp genom genom-
förande av en serie möten över hela
landet finansierade av SVARM-pat.
Policydokumentet för häst är ännu

inte avslutat men förhoppningar finns
om att arbetet ska kunna slutföras
under 2012. Planer finns också för att
översätta samtliga antibiotikadoku-
ment till engelska.

Besiktning av häst i samband
med köp och försäljning
Ett nytt ärende från hästsektionen
tillkom också under året. Samman-
kallande är Flemming Winberg.
Ärendet ska leda till en manual för
besiktning av häst under svenska för-
hållanden vilken ska inkludera juri-
diska och försäkringsmässiga aspekter.
Under 2011 slutfördes arbetet och
rapporten kommer att ges ut i form
av en bok. Arbetsgruppen har dess -
utom tagit fram olika dokument och
intyg att använda i samband med
besiktning av häst.

Anpassning av svenska regler
till EUs försöksdjursdirektiv
Från försöksdjurssektionen påbörja-
des detta ärende under året. Till slutet
av 2012 ska medlemsländerna införliva
EUs nya försöksdjursdirektiv i den
nationella lagstiftningen. I svensk
lagstiftning finns nu högre krav än i
det nya direktivet och Sverige kan
välja att behålla dessa eller inte. Det
finns även en del nyheter som behö-
ver anpassas. Arbetsgruppens målsätt-
ning är att jämföra nuvarande svensk
lag, förordningar och föreskrifter med
det nya direktivet och föreslå anpass-
ning till Jordbruksverket och departe-
mentet. Arbetet beräknas vara avslu-
tat till hösten 2012.

Revision av utbildningen för
specialistkompetens i nöt-
kreaturens sjukdomar
Detta ärende initierades från husdjurs -
sektionen. Specialistutbildningarna
befinner sig under revidering i sam -
arbete med Jordbruksverket. Det har
inte funnits något intresse för det
nuvarande programmet varför detta
måste ses över. Målsättningen är att
utarbeta en reviderad och uppdaterad
version av utbildningsplanen som
bättre svarar mot behoven både för
aspiranterna och arbetsgivarna. Ären-
det beräknas avslutat till april 2012. 

Kvalitetssäkring av prov-
tagning vid djursjukhus och
kliniker
Initiativärendet föreslogs av smådjurs-
sektionen men berör även husdjurs-
och hästsektionerna. Ett allt större antal
kliniker utför egna laboratorieana lyser
men systematisk kvalitetskontroll sker
i mycket liten utsträckning. Avsikten
är att ta fram en handledning för

provtagning och kvalitetskontroll som
enkelt går att använda på landets kli-
niker och djursjukhus. Arbetet beräk-
nas färdigt under vintern 2012–2013. 

KURSVERKSAMHETEN
Under året ansvarade kollegiet till-
sammans med de utbildningsansvariga
i respektive sektion för planeringen av
programmet vid Veterinärkongressen.
Kollegiets vice ordförande har enligt
tradition ett särskilt ansvar för SVS
efterutbildningsfrågor och för plenar-
sessionen vid Veterinärkongressen.
Denna post innehades under året av
Torkel Ekman. Kurser arrangerades
under året av sektionerna ensamma
eller i samarbete med andra kursgivare.
De utbildningsansvariga i SVS sek -
tioner var Malin Åberg (husdjurssek -
tionen), Karin Holm (hästsektionen),
Jorge Peña (livsmedelssektionen/vete-
rinär folkhälsa), Anne Halldén Walde -
marson (försöksdjurssektionen) och
Anne Carlswärd (smådjurssektionen). 

VETERINÄRKONGRESSEN
2011 års plenarsession hade titeln
”Från bot mot boskapssot till hot från
sällskapshäst” och behandlade smitt-
skyddsfrågor både ur historisk och
aktuell synvinkel. Moderator var 
Torkel Ekman och svenska föreläsare
var Björn Olsen och Göran Jönsson.
Smådjursektionen genomförde även i
år två sessioner på fredagen. Årets två-
dagarskurs behandlade inflammation
och hemostas. Årets huvudföreläsare
kom från Danmark, Mads Kjellgaard-
Hansen och Annemarie Thuri Kris-
tensen och från Sverige deltog Bernt
Jones och Harold Tvedten. Fredagens
parallella session tog upp aktuell
information och pågående forskning
och innehöll bland annat information
från normgruppen, aktuella hygien-
projekt och forskning på bland annat
malignt melanom och EKG-registre -
ring på katt.

Hästsektionen ägnade båda dagarna
åt aktuella smittskyddsfrågor med
före  läsare från Österrike (Hubert
Nowotny) och England (Bettina
Dun kel) förutom de svenska. På tors-

Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets 
hemsida www.svf.se hittar

du såväl fasta tjänster 
som kortare vikariat under 

rubriken ”Jobbtorget”. 
Gå dit och titta redan idag!
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dagen genomförde husdjurssektionen
två parallella program, för gris respek-
tive idisslare, som fokuserade på nya
metoder och verktyg i det veterinära
arbetet. Torben Bennedsgaard från
Danmark och Kristien van Reth från
Belgien fanns bland föreläsarna. Fre-
dagens gemensamma program med
den nybildade sektionen för veterinär
folkhälsa fokuserade just på detta
ämne, globaliserad folkhälsa i eko-
systemet. Torsdagens program för den
nya sektionen handlade om den vete-
rinära yrkesrollen i förändring. Båda
sessionerna om veterinär folkhälsa
drog många åhörare och hade livliga
diskussioner. Försöksdjurssektionen
ägnade torsdagen åt hälsoövervakning
av försöksdjur med Werner Nicklas
från Tyskland som huvudföreläsare.
Detta ämne fanns även med under

fredagen kompletterat med djurmo-
deller där Axel Kornerup Hansen från
Danmark deltog som föreläsare. 

Deltagarantalet för veterinärkon-
gressen 2011 var lägre än tidigare år,
omkring 800 personer inklusive stu-
denterna. Traditionsenligt hölls ett
”get-together”-party på onsdagskväl-
len på Stockholms Nation. Omkring
200 personer försåg sig från det varie-
rade utbudet av rätter på buffén och
umgicks med kurskamrater, föreläsare
och utställare. 

ÖVRIGA FRÅGOR
Under 2011 arbetade SVS kollegium
med ett antal aktuella frågor och del-
tog i förbundets handläggning av en
del av dessa. Några exempel är antibio -
tikaanvänding och resistensutveckling.
Ett beslut togs att kollegiet ska åter -

uppta rapporteringen i SVT från 
kollegiets aktiviteter, en rapportering
som legat nere några år. Kollegiet 
diskuterade vidare frågor rörande 
kvalitetssäkring inom framför allt
smådjurssjukvården och avser att
arbeta vidare med ämnet, delvis
genom initiativärenden. SVS deltog
också i årets information till studen-
terna i sjätte årskursen genom Torkel
Ekman, vice ordförande i kollegiet. 

REMISSER
Sällskapets sektioner deltog under
året i förbundets remissarbete. De
behandlade remisserna kom från olika
myndigheter och departement.

EKONOMISK FÖRVALTNING
SVS har ingen egen ekonomisk för-
valtning. Enligt ett särskilt beslut i

1990 års fullmäktige reserverades
dock det egna kapitalet vid omorgani-
sationen (466 412 kronor) att dispo-
neras av SVS för initiativärenden och
efterutbildningsaktiviteter. Beslut om
användande av dessa medel tas av
SVS kollegium. Den 1 januari 2011
återstod 180 331 kronor av dessa
medel. Budgetposten ”SVS initiativ -
ärenden” som godkänns av förbunds-
styrelsen i 2011 års budget uppgick
till 150 000 kronor. 

Per Jonsson, ordförande
Torkel Ekman, vice ordförande

Olle Rydell
Patricia Hedenqvist

Håkan Landin
Lena Malmgren
Ulrika Windahl

Christina Arosenius, sekreterare

Ny chef för Hästkliniken 
på UDS

❘❙❚ Veterinär Flemming Winberg började
den 5 september som chefveterinär på
Hästkliniken vid Universitetsdjursjukhuset
(UDS) på Sveriges lantbruksuniversitet.
Mia Runnérus som är direktör på UDS har
tidigare arbetat med Flemming Winberg.

– Jag vet vilken kapacitet Flemming har
och det här känns som mitt livs rekryte -
ring. Det kommer att betyda mycket för
utvecklingen av Hästkliniken, säger hon.

– Jag får en mer stöttande roll – som
en coach. Jag önskar ett starkt lag med
en bred bas på Hästkliniken där både jag
och mina kolleger har egna kunder, säger
Flemming Winberg. 

En omställning jämfört med hans 
tidigare arbete vid Regiondjursjukhuset 
i Helsingborg blir att undervisa veterinär -
studenterna.

– Jag har på något sätt gått och för -
berett mig på att jag ska börja undervisa
när jag nått den här åldern så det känns

härligt att de planerna nu ska förverkligas,
kommenterar han i ett pressmeddelande
från den 5 september. ■

❘ ❙❚   noterat

Flemming Winberg är sedan början av september chefveterinär på Hästkliniken vid UDS 
i Uppsala.
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Bli regelbunden givare på cancerfonden.se eller ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?
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❘❙❚ fackliga frågan

Obekväm arbetstid får inte oskäligt
belasta enskilda

Innan arbetsgiva-
ren beslutar om
genomgripande
förändringar av

arbetstiderna ska
en MBL-förhandling

med de lokala fackliga företrädarna
ske. Vid schemaläggning ska hänsyn
tas till alla veterinärers situation så
att inte en enskild veterinär belastas
oskäligt.

FRÅGA
Jag arbetar på en privat klinik som har
öppet vardagar 08.00–17.00. Vår ägare
vill nu utöka öppettiderna med helgöppet
och mottagning vissa kvällar. Vad gäller?
Måste jag gå med på detta?

SVAR
Arbetsgivaren har rätt att leda och för-
dela arbetet samt förlägga arbetstiden på
ett sätt som är bra för verksamheten.
Det finns emellertid ett skydd i arbets-
tidslagstiftningen och i det centrala 
kollektivavtalet för hur mycket man får 
arbeta och krav på att arbetsgivaren 
lägger in dygns- och veckovila mellan
passen. Ordinarie arbetstid får t ex inte
överstiga 40 timmar per vecka. 

Innan arbetsgivaren beslutar om en så
här genomgripande förändring ska en
MBL-förhandling enligt MBL 11 §
genomföras med de lokala fackliga före-
trädarna. Till förhandlingen ska företrä-
darna ha fått ta del av de underlag som
arbetsgivaren vill åberopa. De ska även
ha fått en rimlig chans att hinna sätta 
sig in i frågan och informera de övriga

anställda samt inhämta deras synpunk-
ter. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till
arbetstagarnas synpunkter och argument
och väga olika alternativ mot varandra
innan beslut fattas. 

Vid schemaläggning ska hänsyn tas
till alla veterinärers situation så att inte
en enskild veterinär belastas oskäligt utan
att arbetstiden, inklusive kvällar och hel-
ger, fördelas jämt över de anställda. Den
eller de som arbetar deltid kan inte vägra
att arbeta på kvällar och helger men ska
procentuellt sett inte heller få en större
andel av sin faktiska arbetstid förlagd till
sådan tid i förhållande till dem som job-
bar heltid.

I SVFs centrala kollektivavtal står föl-
jande om arbetstidens förläggning:

”Det är angeläget att jour- och bered-
skapsarbete samt ob-tid fördelas så lika
som möjligt för att inte oskäligt belasta
enskild veterinär. På arbetsplatser med
litet antal veterinärer bör därför sådant
arbete begränsas till vissa dagar i veckan.

Här bör även hänsyn tas till arbetsmil-
jön, jämställdhetsaspekter, familjeliv och
socialt liv i övrigt.”

Eftersom ersättning för obekväm
arbetstid (OB) inte är reglerat i det cen-
trala kollektivavtalet måste arbetsgivaren
och de fackliga företrädarna förhandla
fram ett lokalt avtal om detta. I avtalet
bör även framgå om ersättning utges i
pengar eller ledig tid. På SVFs hemsida
(www.svf.se) kan man se vilka nivåer
veterinärförbundet rekommenderar. OB-
 ersättningarna varierar stort på mark -
naden. Det förekommer att arbetsgivare
vill reglera OB-ersättningen individuellt.
Eftersom det kan vara svårt att få bort
låga OB-nivåer som är inskrivna i
anställningsavtalet bör man ta kontakt
med SVFs ombudsmän om inget lokalt
avtal finns eller kan träffas om OB-
ersättning på arbetsplatsen.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

www.drbaddaky.com

Vår kompetens – din trygghet
HESKA Allercept – den enda 
test som utnyttjar Fc mastcells 
receptorn med dess mycket höga 
specificitet.
Veterinära dermatologer med 
specialistutbildning kommenterar 
resultaten och kan rådfrågas.

Dr. Baddakys skandinaviska allergiprogram
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❘❙❚ från kollegiet

Aktuellt från Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap

SVS personal och
förtroendevalda
förbereder hös-
tens Veterinär-

kongress för
fullt, samtidigt som

specialistutbildningsprogrammen
revideras och initiativärenden drivs
framåt. SVS nya generalsekreterare
ger en rapport.

VETERINÄRKONGRESSEN
Under hösten är arbetet med Veterinär-
kongressen intensivt inom SVS. Både
kansliet och sektionerna lägger ner stort

arbete på att sätta ihop ett attraktivt 
program och göra ett bra arrangemang.
Temat för plenarsessionen är ”Kommu-
nikation” och de olika parallellprogram-
men har sammanhållna ämnen fram -
tagna av SVS kollegium på förslag av
sektionerna. Nytt för i år är att get 
together-partyt på onsdagen är ersatt 
av mingel i utställningsområdet på tors-
dagkvällen, ett utmärkt tillfälle att nät-
verka, utbyta erfarenheter och besöka
utställningen. Läs mer om kongressen
på annan plats i tidningen.

SPECIALISTUTBILDNINGAR
Utbildningsprogrammet till specialist-
kompetens i hundens och kattens sjuk-
domar (steg 1) har ca 200 aktiva aspi-

ranter och administrationen av pro-
grammet tar mycket resurser i anspråk.
Under både vår och höst är trycket med
hantering av examensarbetena högt och
i år har ett 30-tal reviderade arbeten
inkommit fram till sista inlämnings -
dagen. Nytt för i år är att en stor grupp
externa granskare, ämnesspecialister, har
bistått ESK-hund och katt. Arbetet har
skett med hjälp av särskilt framtagna
instruktioner och mallar för granskning.

En brett sammansatt grupp är i slut-
fasen med att revidera det 20 år gamla
utbildningsprogrammet, steg 1 hund
och katt. Mer information kommer när
förslaget är klart, förankrat och beslutat
hos Jordbruksverket. En viktig tanke
med det nya programmet är att få en

Nytt för i år är att Veterinärkongressens get together-party läggs ner och ersätts av mingel i utställningsområdet på torsdagkvällen.
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tydligare klinisk praktisk inriktning med
större fokus på handledning och de spe-
cifice rade kunskapskraven. 

Utbildningsprogrammet till specia-
listkompetens i hästens sjukdomar (steg
1), är ett lika betydelsefullt program men
med väsentligt färre aktiva aspiranter.
Programmet blir också föremål för upp-
datering under det kommande året.

Bilaga 2, Vägledning för det skriftliga
arbetet, har skrivits om och ligger på
hemsidan sedan i juli i reviderad version.
Information skickades samtidigt ut till
alla aktiva aspiranter i hund och katt-
respektive hästprogrammen. Vägled-
ningen har reviderats i syfte att ge bättre
instruktioner och tydligare ramar för det
skriftliga arbetet i de utbildningspro-
gram där arbetet ingår. Den kommer att
få en ytterligare översyn under senhös-
ten utifrån inkomna synpunkter.

Den 1 juli 2012 överfördes ansvaret
för att rekommendera kurser inom de
olika utbildningsprogrammen från Jord-
bruksverket (SJV) till SVS. Det som
tidigare kallades ”av SJV godkänd kurs”
kallas nu ”av SVS rekommenderad
kurs”. Rutiner håller på att tas fram och
mer information tillsammans med blan-
kett för förfrågan finns på hemsidan
www.svf.se.

INITIATIVÄRENDEN
Flera initiativärenden (arbetsgrupper) är
på gång inom SVS. Deltagarna i arbets-
grupperna utses av SVS/kollegiet/sektio-
nerna för att få in bästa kompetens,
bredd och erfarenhet i varje grupp.

De initiativärenden som drivs aktivt
under hösten är ”Kvalitetssäkring av
laboratorieverksamhet vid djursjukhus
och kliniker”, ”Riktlinjer för hantering

av hundar och katter med MRSA m m”,
”Rutiner för hantering av djurskydds -
ärenden på klinik”, ”Översättning av
antibiotikapolicy för nötkreatur och
informationsmaterial för densamma”,
”Antibiotikapolicy, häst” samt ”Revide-
rad utbildningsplan för utbildning till
specialistkompetens i nötkreaturens
sjukdomar”.

KANSLIET
I september tillträdde Lisa Hernblad
Tevell tjänsten som generalsekreterare
och Simone Häusler tillträdde som
biträdande generalsekreterare för SVS.
Arbete läggs under hösten på att sätta
upp rutiner, uppdatera dokument och
fördela och prioritera bland SVS arbets -
uppgifter.

LISA HERNBLAD TEVELL

generalsekreterare SVS
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Smuggling av hundvalpar
stoppades 

❘❙❚ Den 22 augusti kom två män resande
med färjan från Tyskland till Trelleborg.
Vid en tullkontroll fann tulltjänstemännen
elva mopsvalpar. Valparna hade färdats 
i bil från Ungern via Tyskland och vidare
med färja till Sverige, meddelade Jord-
bruksverket den 14 september. 

– Männen nekade till att de hade
något att deklarera. Vid kontrollen fann 
vi fem valpar i en kattbur och fem i en
brödback under bagaget i bilen. Ytter -
ligare en valp låg på golvet. Valparna 
såg medtagna ut och saknade både vat-
ten och mat, säger Ingemar Paulsson,
gruppchef vid Tullverkets gränsskydd.

Hundvalparna hade ogiltiga sällskaps-
djurspass och saknade id-märkning. Ingen
av de elva mopsvalparna hade genomgått
besiktning av veterinär inför resan till 
Sverige. Jordbruksverket beslutade att
hundarna skulle avlivas eftersom det inte
gick att fastslå om djuren var vaccinerade
mot rabies.

Smugglingsförsöket är ett av de större i
landet under de senaste åren men är inte

unikt till sin karaktär. Med jämna mellan-
rum stoppar Tullverket svenska och
utländska medborgare med hundvalpar
gömda i sitt fordon. Och syftet är alltid
detsamma: att försöka sälja dem via
annonsering på internet eller på annat
sätt, för att göra så stor ekonomisk 
vinning som möjligt. ■

Schmallenbergvirus har 
inte fått fäste i Sverige

❘❙❚ Den omfattande övervakning som
Jord bruksverket och SVA inledde i våras
visar att schmallenbergviruset med stor
sannolikhet inte cirkulerat i Sverige vare
sig i år eller under 2011. I övervaknings -
arbetet har myndigheterna tagit hjälp av
både djurägare och veterinärer. Totalt 
togs prover från 91 lamm- och kalvfoster.
Samtliga dessa var negativa för virus. 

Dessutom har 648 tankmjölksprover
och 600 individprover från får analyserats
för antikroppar. I södra Sverige hittades
antikroppar hos tre mjölkkor i Blekinge
samt i serum från ett får. Djuren har alltså
kommit i kontakt med smittämnet, utan
att själva insjukna. Resultatet i södra 
Sverige var väntat, då viruset rapporteras 
i ett flertal andra europeiska länder.

Schmallenbergvirus sprids med insekter,
främst svidknott, som lätt transporterar
sig över långa sträckor. Viruset kan under
hösten ge vuxna djur, vanligen nötkreatur,
symtom som diarré, feber och nedsatt
mjölkproduktion. Det finns bara få rappor-
ter om att getter och får uppvisat samma
slags sjukdomstecken. Om ett moderdjur
smittats i tidig dräktighet kan schmallen-
bergvirus orsaka karakteristiska fosterska-
dor med missbildningar och aborter av
kalvar, killingar och lamm.

Källa: Pressmeddelande från SVA den 
17 september. ■

❘ ❙❚   noterat

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

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

Skriftlig ansökan skickas till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94
Stockholm.
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SVS är ingen kontrollmyndighet

I veterinärtidningen nummer 10/12
kritiserade två insändarskribenter
SVS kommentar kring ett TV-inslag
om alternativbehandling av häst -
ryggar vid Regiondjursjukhuset i
Helsingborg. SVS kollegium besva-
rar här kritiken och framhåller att
det inte är sällskapets uppgift att
granska djursjukhusens verksamhet.

Ragnvi Ekström Kjellin och Mikael Fälth
är inte nöjda (SVT 10/2012) med svaret
på deras inlägg i SVT 7/2012 om ett
TV-inslag om fysioterapi på Regiondjur-
sjukhuset Helsingborg. Med anledning
av detta vill SVS kollegium lämna föl-
jande kommentarer:

SVS UPPGIFTER
SVS uppgifter är bland annat att driva
angelägna veterinärmedicinska frågor,
etik- och policyfrågor, på eget och på

förbundsstyrelsens initiativ, att driva ini-
tiativärenden gällande angelägna ämnen
eller frågeställningar, att bevaka den
veterinärmedicinska utvecklingen inom
Sverige och internationellt, att rappor -
tera i Svensk Veterinärtidning och arran-
gera seminarier, att administrera och
genomföra specialistutbildningspro-
grammen och att anordna Veterinärkon-
gressen. SVS fullgör dessa uppgifter i
SVS kollegium och sektioner, för att
kvalitetssäkra svensk veterinär praxis och
bidra till utvecklingen av en svensk vete-
rinärmedicin.

Exempel på detta arbete är framtagna
riktlinjer för användningen av antibiotika,
en modern manual för hästbesiktning,
anvisningar för veterinär vårdhygien,
introduktionspaket för utländska veteri-
närer och ett pågående initiativärende
om alternativbehandling av djur.

INTE KONTROLLMYNDIGHET
Det är däremot inte SVS uppgift att
granska djursjukhusens verksamhet eller
vidta åtgärder vid misstanke om fel -
behandling eller oetisk behandling.
Denna uppgift innehas av andra instan-
ser och SVS är inte en myndighet med
tillsyns- eller kontrollansvar. Misstanke
om fel  behandling av djur och brott mot
djurskyddslagen övervakas av Ansvars -
nämnden för djurens hälso- och sjuk -
vård respektive länsstyrelserna. Misstanke
om bedrägligt beteende (t ex veterinär
som tar betalt för overksam behandling)
handläggs av polis och åklagare liksom
anmälan om djurplågeri enligt brotts-
balken eller brott mot djurskyddslagen.

I Sveriges Veterinärförbund finns ett
etiskt råd, som granskar enskilda med-
lemmars yrkesetiska handlande. Varje
förbundsmedlem kan begära bedöm-
ning av ett ärende i denna instans. En
förutsättning är att den anmälde också
är förbundsmedlem. SVS välkomnar
varje granskning vid misstanke om
oetisk verksamhet.

INGEN ANLEDNING ATT 
KOMMENTERA
Även om SVS inte kan påverka inne-
hållet i ett TV-program i förväg, kan
kollegiet givetvis uttala sig i efterhand i
enskilda frågor om förbundsstyrelsen
eller en medlem begär detta. Kollegiet
fann vid prövning dock ingen anledning
att ur vetenskaplig eller etisk synvinkel
kommentera det underhållningspro-
gram om djursjukvård som insändaren
avser.

för SVS kollegium 
PER JONSSON

❘❙❚ replik

replik

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

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan www.actavetscand.com.
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Veterinär Hanna Lomander, Insti-
tutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU i Skara, försvarar freda-
gen den 12 oktober sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsexamen
med titeln ”Energy status related 
to production and reproduction in
dairy cows. Prevention of decreased
fertility and detection of cows at
risk”. Opponent var professor 
Geert Opsomer, Gent University,
Faculty of Veterinary Medicine, 
Belgien.

Avhandlingsarbetet studerade sambandet
mellan negativ energibalans, produktion
och nedsatt fruktsamhet hos svenska
mjölkkor. I 17 västsvenska mjölkkobe-
sättningar tillskottsutfodrades korna med
glycerol, propylenglykol eller ingenting
extra under 0–21 dagar efter kalvningen.
Kor som fick glycerol ökade sin mjölk-
produktion med 1 kg under de första 90
dagarna efter kalvningen. Kor som fått
propylenglykol ökade också mjölkpro-
duktionen, men detta resultat var inte
statistiskt signifikant. Den ökade mjölk-
produktionen försämrade samtidigt inte
kornas energibalans eller fruktsamhet.

Vidare undersöktes hur väl energi -
statusen, mätt via restsubstanser från
fettnedbrytning, i ett enda blodprov
taget tidigt i laktationen kan förutsäga
om kon riskerar nedsatt fruktsamhet.
Generellt hade ett sådant test låg för -
måga att förutsäga kons kommande
reproduktionsförmåga. Användbarheten

kan dock vara större i besättningar med
stora fruktsamhetsproblem.

Slutligen undersöktes sambandet mel-
lan faktorer som rör mjölkproduktion,
hälsa, utfodring och skötsel och nedsatt
fruktsamhet i 759 svenska besättningar.
Kor i lösdrift med grupputfodring (full-
eller blandfoder) hade inte sämre frukt-
samhet än kor i uppbundna system som
gavs kraftfoder och grovfoder separat
och individuellt. Inte heller mjölknings-
sätt (robot eller konventionell mjölk-
ning) gav upphov till några skillnader i
fruktsamhet. Däremot hade kor i besätt-
ningar som byggde om från uppbundet
till lösdriftssystem eller bytte mjölk-
ningssystem en kraftigt ökad risk för
nedsatt fruktsamhet. Detsamma sågs

hos kor med svåra klövsjukdomar eller
som fick en inflammation i juvret efter
kalvningen. 

Sammanfattningsvis visade resultaten
att mjölkkor som är avlade för en hög
mjölkproduktion i första hand tycks öka
sin mjölkavkastning då extra energi till-
sätts i foderstaten. Vidare har tillskotts -
utfodring förmodligen större effekt om
kor med behov av tillskott väljs ut, än
om det ges till alla kor i en besättning.
Dess utom visar avhandlingen att ny tek-
nik inom mjölknäringen inte behöver
medföra problem, men att perioden då
kostallet byggs om kan innebära en
övergående risk för fruktsamhetspro-
blem vilket är viktigt att djurägaren är
beredd på.  ■

Energibalans och fruktsamhet
hos den nykalvade kon

disputationer

Hanna Lomander visar bland annat att tillskottsutfodring ger större effekt om kor med
behov av tillskott väljs ut, än om det ges till alla kor i en besättning.
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Veterinär Sofia Wiberg, Institutio-
nen för husdjurens miljö & hälsa,
SLU i Skara, presenterade den 27
september sin licentiatavhandling
med titeln ”Slaughter – not only
about animals. An interdisciplinary
study of handling of cattle at
slaughter”.  Avhandlingen är en del
av ett tvärvetenskapligt projekt med
forskare från SLU, Göteborgs uni-
versitet och Linköpings universitet.

I Sverige slaktas cirka 450 000 nötkrea-
tur per år. 2011 slaktades 93 procent av
dessa på de 16 största nötslakterierna i
landet. För att hålla en god välfärdsnivå
för djuren ställs det stora krav på slakte-
riet. Licentiatavhandlingen har studerat
hantering av nötkreatur i samband med

slakt med fokus på både djurens och
slakteripersonalens välbefinnande. 

Bland annat gjordes beteendestudier
av djur och deras skötare där man tittade
efter beteenden som indikerar stress eller
obehag hos djuren. Några djur utförde
eller fick ta emot ett stort antal oönskade
beteenden, men de beteenden som
bedömdes vara mest negativa för djurens
välfärd observerades endast ett fåtal
gånger, visade studierna.

Många av de oönskade skötarbeteen-
dena utfördes bara av ett fåtal skötare
och en del olämpliga beteenden såsom
upprepad användning av elpåfösare
observerades. Tidigare forskning visar
att det finns ett samband mellan skötar-
nas attityd och deras beteenden gent -
emot djuren. I vissa fall kan inredningens
utformning påverka skötarnas möjlighe-
ter att hantera djuren på ett korrekt sätt.
Höga väggar i drivgångar kan försvåra
drivning framåt och skarpa svängar som
gör att djuren stannar upp kan göra att

skötarna driver djuren hårdare för att
alls få dem att gå.

Resultaten tyder på att ”arbetsflyt” är
centralt för både djur och människor.
Något som i hög grad påverkar flytet i
arbetet är själva djurflödet, vilket också
kan ha stor påverkan på djurvälfärden.
Ett ojämnt djurflöde observerades vid
flera tillfällen, och många av de då
observerade beteendena hos skötarna
tolkades som otålighet. 

Slutsatsen är att god planering av
inkommande slakttransporter och in -
red ning anpassad till både djur och
människor är viktiga faktorer för en god
djurvälfärd. En ändamålsenlig inredning
kan förenkla drivningen av djuren och
främja ett jämnt djurflöde och därmed
bra arbetsförhållanden och en god djur-
välfärd. Rutiner och metoder för att
driva djur till slakt behöver ses över och
diskuteras för att minimera onödig eller
hård pådrivning av djuren, enligt av -
hand lingsarbetet.  ■

Djurvälfärd vid hantering av
nötkreatur på slakteri

licentiatavhandling

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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I SVT nr 11/12 publicerades programmet för veterinär-
förbundets årsmöte 2012 i Uppsala. I annonsen visades
bild och namn på de kandidater som ställer upp för val
till SVFs styrelse och SVS kollegium 2013.

Efter det att tidningen gått i tryck meddelande
Håkan Landin att han drar tillbaka sin kandidatur till

posten som vice ordförande i SVS. Han kommer alltså
inte att ställa upp i valet. Viceordförandeposten i SVS är
därmed vakant och någon ersättningskandidat finns i
skrivande stund inte. 

JOHAN BECK-FRIIS

Återtagen kandidatur till vice ordförande i SVS

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 veterinärförbundets styrelse (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, 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
Lungartärtrombos/pulmonär trombos.

I det markerade området på den makroskopiska bilden
ses en av de större lungartärerna uppklippt. I artärens
lumen återfinns en lång, rödvit cylindrisk trombmassa,
vilken fyller ut och i princip totalt obstruerar kärlet (Figur
4, svart pil). Den mikroskopiska översiktsbilden visar ett
större kärl i lungvävnaden, vars lumen är fyllt och helt till-
täppt av en tromb, marmorerad i rött och rosa (Figur 5,
svart pil). På närbilden ser man att trombens rosa kompo-
nent utgörs av fibrin, framträdande som tätt samman -

bakade, eosinofila trådar (Figur 6, svart pil). De röda par-
tierna består av ansamlade erytrocyter. Dessutom ses mått-
ligt med degenererade neutrofiler inbakade i trombmassan
(Figur 6, grön pil).

Lungartärtrombos betraktas som ett ovanligt tillstånd
hos såväl katt som hund, men misstänks vara underdia-
gnostiserat på grund av att det kliniskt kan vara svårt att
skilja från andra sjukdomar med akut insättande dyspné
som främsta symtom. Även patologiskt-anatomiskt före-
kommer sannolikt en viss underdiagnostisering. Många
tromber löses snabbt upp efter döden, och mindre prop-
par kan lätt missas vid en obduktion.

Trombosering av de större lungartärsstammarna är ett
mycket allvarligt tillstånd som ofta har fatal utgång. Kärl-
tilltäppningen orsakar bland annat hypoxi i lungvävnaden
och ett hastigt uppkommet flödesmotstånd, vilket ökar
belastningen på höger kammare och kan resultera i akut
högersidig hjärtsvikt. Sker trombbildningen längre ut i
lungartärernas förgreningar behöver konsekvenserna inte
bli så allvarliga. Lungvävnaden har god kollateralcirkula-
tion, vilket innebär att ett område i lungan som drabbas
av trombos snabbt kan få sin blodförsörjning säkrad från
kärl i omkringliggande parenkym. På grund av den goda
kollateralcirkulationen är infarkter i tromboserad lungväv-
nad tämligen ovanliga.

Orsakerna till lungtrombos hos hund och katt varierar.
Generellt gäller att patogenesen vid trombos grundar sig
på tre samverkande faktorer, den så kallade Virchowska

FIGUR 5. Lungartärtrombos, översiktsbild. I lungparenkymet
återfinns ett större kärl, totalt obstruerat av en trombmassa,
marmorerad i rosa och rött (svart pil). HE-färgning.

FIGUR 6. Lungartärtrombos, närbild. Trombmassan består av
stora mängder fibrin (svart pil), erytrocyter och degenererade
neutrofiler (grön pil). HE-färgning.
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FIGUR 4. Lungartärtrombos. I det uppklippta, markerade 
kärlet ses en stor cylindrisk trombmassa fylla ut kärllumen
(svart pil).
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triaden. De är 1) ökad benägenhet till koagulation (hyper-
koagulabilitet) 2) skador i kärlendotel och kärlvägg 3)
stagnation och turbulens i blodflödet.

Ökad koagulationsbenägenhet hos hund och katt har
dokumenterats vid njursjukdomar som förlöper med pro-
teinförlust, dvs glomerulinefrit och glomerulär amyloidos.
Neoplasier av olika slag medför också, liksom endokrina
sjukdomar som hyperadrenokortikoidism/Cushing och
dia betes mellitus, en hyperkoagulabilitet. Patogenesen
bakom den ökade trombosbenägenheten vid dessa till-
stånd är komplex och multifaktoriell.

Skador i kärlendotel och kärlväggar kan uppträda i
samband med bland annat allvarliga infektioner, septi -
kemiska tillstånd och vaskuliter. Hjärtmask (Dirofilaria
immitis, Angiostrongylus vasorum) är i de länder där detta

förekommer en för trombos predisponerande faktor. 
Parasiterna lever i höger kammare och lungartären, och
orsakar skador på kärlväggarna. 

Trombosering av större kärl förekommer också i sam-
band med hjärtsjukdomar, framför allt hos katt, där trom-
bos av aortas bäckenbifurkation är en välkänd komplika-
tion vid såväl hypertrofisk som restriktiv kardiomyopati.
Lungtrombos ses dock ytterst sällan hos dessa patienter.

Orsaken till trombosen i det beskrivna fallet kunde inte
med säkerhet fastställas. Mikroskopisk undersökning av
livmodern visade en akut endometrit. Då inflammationen
var förenad med illaluktande flytningar och katten var
svårt medtagen efter förlossningen, kan en toxinemi/
septikemi ha förelegat, med ökad trombosbenägenhet som
följd.
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Grundläggande ultraljudskurs 29-30 november 2012 i samarbete 
med Malmö Djursjukhus och Cardio Workshop 28 november 2012 
i samarbete med Lundabygdens Djursjukhus

Grundläggande ultraljudskurs buk smådjur.
Kursen är begränsade till ca: 10-12 deltagare och 
fokus ligger på praktiskt arbete, där ni i lugn och ro 
får skanna igenom olika organ. Vi kommer att ha olika 
arbetsstationer med flera ultraljudsmaskiner så att 
deltagarna, i mindre grupper, får arbeta praktiskt så 
mycket som möjligt.

Föreläsare är Ralph Wendt som sedan flera år tillbaka 
har en remissklinik strax utanför Frankfurt, uteslut-
ande för bilddiagnostik.  Ralph är kardiolog och  
specialiserad på ultraljudsdiagnostik.

Plats: Malmö Djursjukhus, Cypressvägen 11,
  213 63 Malmö
Tider: Start torsdag 09:00-18:00
  Fredag: 09:00-14:00 (viss avvikelse kan ske)

Måltider: Lunch torsdag och fredag, samt fika ingår i 
kursavgiften. Språk: Engelska Pris: 4500:- ex. moms

“Cardio-Workshop” onsdag 28 november
14:00-17:00, Lundabygdens Djursjukhus, 
Porfyrvägen 6, 224 78 Lund
Vänder sig primärt till veterinärer som idag jobbar
med kardiologi. Begränsat antal platser, kostnadsfritt.

För ytterligare information kontakta: 
Anders Hildebrand 070-101 67 17 
anders.hildebrand@kruuse.com

www.kruuse.com

Djursjukhusgruppen köper
PetVett i Norge

❘❙❚ Djursjukhusgruppen, en av Sveriges
största företagsgrupper inom djursjukvård,
växer ytterligare i och med samgåendet
med Norges ledande veterinärkedja Pet-
Vett. Målsättningen är att på nordisk bas
stimulera kollegialt utbyte och samarbete

och att förbättra förutsättningarna för en
avancerad och specialiserad djursjukvård 
i Norden, skriver gruppen i ett pressmed-
delande den 11 september.

Ambitionen med samgåendet är bland
annat att ytterligare förstärka samverkan
mellan veterinärer i de nordiska länderna
och att skapa en arbetsplats där veterinär-
medicinska utmaningar och möjligheter
lockar de bästa i branschen. På det sättet
menar Djursjukhusgruppen att deras 
patienter erbjuds bästa möjliga veterinär-

medicinska kompetens och djursjukvård.
– Vi är mycket imponerade över Pet-

Vetts utveckling och det passionerade
arbetet med att utveckla kvalificerad djur-
sjukvård och veterinärmedicinsk kompe-
tens i Norge. PetVetts värderingar och
målsättning överensstämmer bra med
Djursjukhusgruppens tankar och idéer.
Tillsammans är vi väl positionerade för 
att växa ytterligare i den nordiska mark -
naden, säger Peter Dahlberg, VD och 
koncernchef för Djursjukhusgruppen.  ■

❘ ❙❚   noterat

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

SVT 12 -12 fi:Layout 1  12-09-30  12.54  Sida 55



56 N U M M E R  12 • 2012 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde
veterinär NN i fem olika anmälningar
gällande totalt 18 fall där sällskaps-
djur (hund, katt och dvärgvädur)
enligt länsstyrelsen utsatts för allvar-
liga brister i den veterinärmedicinska
behandlingen. Veterinären bestred
alla anmälningarna.

LÄNSSTYRELSENS ANMÄLAN
Länsstyrelsen fick under åren 2010–
2012 in ett stort antal anmälningar mot
veterinär NN från missnöjda djurägare.
Länsstyrelsen gjorde under samma tids -
period ett flertal inspektioner nos NN.
Utifrån dessa uppgifter gjordes bedöm-
ningen att NN vid flera tillfällen inte
fullgjort sina arbetsuppgifter i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.

Länsstyrelsen anser att NN upprepade
gånger inte följt kraven i Jordbruksverks
föreskrifter om operativa in grepp samt
skyldigheter för djurhållare och för per-
sonal inom djurens hälso- och sjukvård.
Länsstyrelsen menar också att bristerna
inte är enstaka och tillfälliga utan utgör
ett etablerat mönster som NN använder
vid sitt patientarbete. Denna bedöm-
ning stärks av att bristerna i journalfö -
ring kvarstår sedan tidigare meddelad
kritik från länsstyrelsen, och det faktum
att NN sagt sig ändrat sina journalför-
ings rutiner. Samtliga inskickade journaler
uppvisar allvarliga brister i klarhet och
möjlighet att för en utomstående följa
behandlingen. I många fall är de enskil-
da noteringarna osignerade och länssty-
relsen har muntliga vittnes mål om att

det är NNs praktikanter som skriver
journalerna i efterhand. Note ringar om
när patienten stannar för stationärvård
eller skrivs ut för hemgång saknas. Efter
länsstyrelsens första kontroll och krav på
åtgärder 2010 inkom NN med en
åtgärdsplan för att i fram tiden sköta sin
journalföring i enlighet med gällande
regelverk. Den mycket ambitiösa planen
har, enligt länsstyrelsens bedömning,
inte uppfyllts på sex månader.

Länsstyrelsen har genom kontroll av
NNs journaler undersökt flera fall där
patienter varit inskrivna för stationär-
vård under längre tid utan att säkerställd
diagnos ställts eller en mera omfattande
utredning gjorts. Länsstyrelsen finner
det högst anmärkningsvärt att NN inte
remitterat dessa patienter eller ens
bemödat sig att konsultera en annan
mer erfaren och kunnig veterinär för att
därmed kunna bättre hjälpa patient och
djurägare.

Länsstyrelsen vill påpeka att deras
utredning inte har varit heltäckande
(NNs samtliga journaler har inte gåtts
igenom) och att det därför kan finnas
ytterligare brister i NNs verksamhet som
inte noterats. Länsstyrelsen vill tydlig -
göra att anmälningarna är gjorda i enlig-
het med 5 kap 8 § lag (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård och menar att NN uppsåtligen
eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyl-
digheter vid verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård.

Länsstyrelsen anser att det är allvarligt
att NN, trots tidigare påpekanden från
länsstyrelsen och yttrande från Jord-
bruksverket om bristande journalföring
samt en tidigare – från dåvarande Veteri -
nära ansvarsnämnden – meddelad erin-
ran för sådana brister, inte verkar vara
förmögen att förbättra sig. Vidare är det

för länsstyrelsen helt oförståeligt att NN
alltid förefaller ha problem med sitt
journalföringssystem. Länsstyrelsen vill
att Ansvarsnämnden för djurens hälso-
och sjukvård gör en samlad bedömning
av NNs verksamhet och prövar hennes
lämplighet att utöva veterinäryrket.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
Veterinär NN menar att länsstyrelsens
anmälan är felaktig. Hon har arbetat
som veterinär i många år och har en
mycket god kunskapsnivå om både djur
och behandlingar. Hennes klinik vänder
sig till små sällskapsdjur och hon tar varje
vecka emot mellan 40–60 patienter.

NNs uppfattning är att de diagnoser
hon ställt varit korrekta. Underlaget för
diagnoserna har varit observationer och
analyser – oavsett om detta journalförts
eller inte – samt NNs erfarenhet som
praktiserande veterinär. NN menar att
underlaget varit tillfyllest för en riktig
diagnos och adekvat behandling. Hon
tar dock till sig att det i vissa fall kunde
ha varit motiverat att bekräfta en ställd
diagnos med kompletterande undersök-
ningar och analyser. 

NN är alltid mycket noggrann med
att hålla djurägarna informerade om
djurens tillstånd för att de ska kunna
fatta adekvata beslut. I svåra situationer
där djurägaren har den avgörande upp-
fattningen, t ex i fråga om avlivning och
remittering, är NN särskilt angelägen
om att bistå djurägaren. Hon menar att
hennes rådgivning varit tydlig och
bestämd. Länsstyrelsens kritik om långa
stationärvårdtider tillbakavisas av NN. I
samtliga fall har djurens tillstånd för-
bättrats under stationärvårdtiden, vilket
motiverat den tid de vistats på kliniken.
NN anser vidare att hon agerat i enlig-
het med vetenskap och beprövad erfa-

Ansvarsärende

Veterinär förlorade legitimation
efter fleråriga brister

ansvarsärende
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renhet. Djurägarna är allmänt mycket
nöjda med klinikens arbete och har ald-
rig framfört några anmärkningar. Detta
bekräftas av frekvensen återkommande
djurägare.

NN bestrider att hennes journal -
föring varit bristfällig. Hon vidgår att hon
tidigare haft en journalföring som kan
karaktäriseras som kortfattad. Hon har
tagit åt sig av den kritik som förts fram
och tillämpar nu en mer utförlig jour-
nalföringsmetod. NN ställer diagnos
utifrån observationer, analyser och sin
erfarenhet som praktiserande veterinär.
Hon beaktar därvid resultaten av diverse
analyser och undersökningar som hon
vidtar fortlöpande vid behandling av ett
djur. Hon får konstatera att hon tidigare
inte journalfört samtliga analysresultat
och observationer. Dessa har dock 
beaktats när hon ställt diagnos. NN för
numera in samtliga observationer och
analysresultat i journalerna. Efter läns -
sty relsens besök har hon upprättat en
åtgärdsplan för att hennes journaler mer
strikt ska följa Jordbruksverkets riktlinjer.

Tidigare använde NN sig fortlöpande
av både handskrivna och digitala journal -
anteckningar. När det fanns tid över för
administrativa göromål förde hon in de
handskrivna journalanteckningarna i 
det digitala systemet. Före ett införande
i det digitala systemet skulle således
handskrivna och digitala journalanteck-
ningar läsas tillsammans. Hennes jour-
naldatasystem var dock förenat med
brister. Den allvarligaste bristen var att
journaler raderats trots korrekt hand -
havande. Bristen har påtalats för jour-
nalsystemtillverkaren vid flera tillfällen. 

NN vidgår att hennes anteckningar i
vissa fall har varit knapphändiga eller
ofullständiga. Omkring juli 2010 började
hon tillämpa nya rutiner vid journal -
föringen för att förbättra denna. Det
kan konstateras att hennes nya rutiner
från juli 2010 inte varit tillräckliga för
att hennes journalföring ska uppfylla de
krav som kan och bör ställas. En lång
tids hög arbetsbelastning resulterade i
att det administrativa arbetet blev efter-
satt och inte utfördes med tillräcklig
noggrannhet. För att komma tillrätta
med detta har NN avsatt mer tid för
administrativt arbete.

NN har fått intrycket att länsstyrel-

sens kritik i mångt och mycket bygger
på en enskild tjänstemans subjektiva 
och negativa förhållningssätt till henne.
Avsaknaden av granskningsbart och
objektivt förankrat underlag – analyser
av oberoende experter, utlåtanden från
oberoende veterinärer osv – är slående.
Trots dessa brister har kritiken banat väg
för att NNs veterinärlegitimation nu
ifrågasätts vid ansvarsnämnden. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE 
Jordbruksverket kan konstatera att det
av handlingarna i ärendet framgår att
NNs journaler är knapphändigt och
mycket otydligt skrivna. Det är svårt att
utläsa vilka undersökningar som gjorts,
vilka läkemedel och doser som givits,
diagnostiska fynd är inte beskrivna, ope-
rationsberättelser saknas, förkortningar
som inte är vedertagna har använts m m.
Sammantaget uppfyller de journaler
som bifogats inte kraven i gällande lag -
stiftning.

Redan i tidigare yttranden i ärendet
konstaterade verket att NNs journaler
uppvisat stora brister. Av de handlingar
som tillkommit i kompletteringsremissen
framgår att dessa brister inte är avhjälpta,
trots länsstyrelsens påpekanden. Den
polisanmälan som bifogats stärker bilden.

Veterinären NN har tidigare tilldelats
en erinran av Veterinära ansvarsnämn-
den på grund av bristande journalföring.
Det finns för närvarande ett antal öppna
ärenden där länsstyrelsen anser att NNs
behandlingar inte varit i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet, samt
att journalföringen är mycket bristfällig.

Jordbruksverket ser mycket allvarligt
på upprepade förseelser av det här slaget
och anser att det kan tyda på grov
oskicklighet att utöva veterinäryrket,
varför ansvarsnämnden bör överväga
återkallelse av legitimation alternativt
prövotid. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Ansvarsnämnden börjar med att bedöma
om det finns anledning att kritisera de
behandlingar och undersökningar som
NN utfört på de aktuella djuren. 

När det gäller bedömningen av tre av
djuren i anmälningarna har NN upp -
givit att det saknas anledning för henne
att yttra sig eftersom hon underrättats

om anmälan senare än två år efter den
påstådda förseelsen. NN har således
gjort gällande att de eventuella förseel-
serna är preskriberade. Ansvarsnämnden
konstaterar att en sådan preskriptionstid
gäller när det är fråga om att pröva om
en förseelse kan leda till disciplinpåföljd.
I fråga om prövotid och återkallelse av
legitimation gäller dock inte den pre-
skriptionstid om två år respektive tio år
som regleras i lagen om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård. De
påstådda förseelserna kan således prövas
av Ansvarsnämnden i ett ärende om prö-
votid eller återkallelse av legitimation.

I fyra av de 18 fall som ingick i anmä-
lan och som Ansvarsnämnden granskat
ansåg nämnden att det inte fanns något
som visar att NN agerat på ett felaktigt
sätt. I övriga 14 fall riktade nämnden
kritik mot NNs handläggning av patien-
terna, där undermålig journalföring och
veterinärmedicinsk okunskap utgjorde
de vanligaste anmärkningarna.

Nämnden noterar att flera av de djur
som skrevs in för stationärvård hos NN
i de aktuella ärendena följde samma
mönster. Djuren förbättrades efter en
tids vård för att därefter försämras vilket
ledde till att de slutligen avlivades.
Nämnden anser vidare att NN saknar
såväl kompetens som resurser att utreda,
diagnostisera och behandla svårt sjuka
djur. Konsekvensen av detta har blivit
att många djur utsatts för långt och
utdraget lidande. 

I en veterinärs arbetsuppgifter ingår
en skyldighet att föra journal i enlighet
med Jordbruksverkets föreskrifter. Jour-
nalföring är en uppgift av stor betydelse
för att djur ska kunna tillförsäkras en god
och säker vård, konstaterade nämnden.
Ansvarsnämnden delar Jordbruksverkets
bedömning av NNs journaler. De är
knapphändigt och otydligt skrivna. Det
är i flera fall svårt att utläsa vilka under-
sökningar som utförts, vilka diagnoser
som har ställts och vilka läkemedel som
givits, inklusive styrka och dos. I flera fall
är också operationsberättelserna ofull-
ständiga eller saknas helt. Dessutom har
nämnden fått flera journalutdrag, där
uppgifterna ändrats, vilket undermine-
rar trovärdigheten i NNs journalföring.
Felen är allvarliga eftersom det påverkat
möjligheten att bedöma vidtagna eller ➤
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planerade åtgärder beträffande ett flertal
djur. 

Legitimation att utöva ett yrke som
veterinär ska återkallas om den legitime-
rade varit grovt oskicklig vid utövning
av veterinäryrket eller på annat sätt visat
sig vara uppenbart olämplig att utöva
yrket. Veterinärens olämplighet kan ha
visat sig genom att denne har visat grov
oskicklighet i yrket, t ex genom att ha
begått ett allvarligt misstag eller flera
förseelser av mindre allvarlig art. Men
även i sitt handlande utanför yrkesutöv-
ningen kan veterinären förfara på ett

sådant sätt att han eller hon bedöms
olämplig för veterinäryrket.

Det är Ansvarsnämndens bedömning
att NNs klinik inte varit rustad för att ta
emot och behandla flera av de djur som
hon valt att ta emot. NN har i sin yrkes -
utövning uppvisat klara brister i för -
måga att utreda och diagnostisera djur.
Hon har i flera fall visat prov på både
okunskap och bristande kompetens
samt dåligt omdöme. NNs agerande har
också i flera fall förorsakat djur onödigt
och allvarligt lidande. I ett av fallen har
NN utanför yrkesutövningen agerat på

ett sådant sätt att hon undergrävt det
förtroende som allmänheten har rätt att
hysa till en legitimerad yrkesutövare.
NN har dessutom, i princip genom -
gående, underlåtit att iaktta synnerlig
noggrannhet och omsorg vid journal -
fö ringen samt underlåtit att ange tydliga
och fullständiga journaluppgifter. För -
seelserna är sammantaget så allvarliga att
Ansvarsnämnden beslutade att återkalla
NNs legitimation som veterinär med
omedelbar verkan.

JOHAN BECK-FRIIS
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➤

Ditt nya jobb
Boehringer Ingelheim Vetmedica står inför en rad nylanseringar
och utökar därför sin personalstyrka ytterligare.

Vi söker
en veterinärkonsulent till avdelningen för smådjur och häst, 
med aptit på livet och som söker en framtid med ett dynamiskt
arbete där fokus läggs på kommunikation och kundrelationer.

Med bas i västra Sverige kommer du att få rika möjligheter 
till egen utveckling och lärande. 

Detta får du genom din dagliga kontakt med den veterinära
verkligheten och tillsammans med ett uppbackande och hän  -
givet team.

Arbetet innebär en del resor, främst inom Sverige men även
utomlands.

Din profil
• Vi söker dig som är en öppen och kreativ person med god 

förmåga att kommunicera och bygga relationer på ett profes-
sionellt och varaktigt sätt.

• Du är serviceminded på hög nivå.

• Du har en naturvetenskaplig utbild-ning, exempelvis som 
veterinär, agronom, lantmästare eller farmakolog.

• Du tycker om djur och har kunskap om den veterinära världen.
• Du är ansvarskännande och plikttrogen.
• Du har ett eget driv och är noggrann
• Du har mycket att bidra med till ett målinriktat Nordiskt team.

Dina arbetsuppgifter
kommer att inbegripa att ge högkvalitativ information kring 
Boehringer Ingelheims produkter vid besök på kliniker. Du kom-
mer även att planera och genomföra möten och andra aktiviteter
för små och större grupper av kunder.

För att trivas som veterinärkonsulent hos oss ska du kunna
utveckla dina personliga kunskaper om marknadens förutsätt-
ningar och använda dessa i det dagliga arbetet.

Vi erbjuder
dig ett arbete som är spännande och utmanande i ett fram-
gångsrikt team – the Nordic Companion Animal Team – som
under de kommande åren står i begrepp att lansera en rad
spännande produkter. Självklart kommer du även att erhålla
en gedigen internutbildning.

Vill du bli en del av vårt framgångsrika team?

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim med huvudkontor i Ingelheim, Tyskland, är ett av de 20 ledande läkemedels -
 företagen i världen. Koncernen har 145 dotterbolag i 50 länder och ca 44 000 anställda. Sedan 
grundandet 1885 har det familjeägda företaget bedrivit forskning, framställt och marknadsfört nya
produkter av högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin. Boehringer Ingelheims netto-
 försäljning 2011 uppgick till 13,17 miljarder euro, varav närmare en femtedel av nettoförsäljningen
från det största affärsområdet receptbelagda läkemedel investerades i forskning och utveckling.

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52, 2100 København Ø
www.boehringer-ingelheim.dk

Ansökan & upplysningar
Tycker du detta låter intressant och vill
ha mer information angående tjänsten,
kan du kontakta Nordisk försäljnings chef
Ingrid Andersen eller HR Nick Øgendahl
via vårt växelnummer +45 39 15 88 88.

Fyll i din ansökan snarast möjligt,
dock senast 30 oktober, och sänd in den
via vår hemsida www.boehringer-ingel-
heim.dk/careers.html (Ledige stillinger).

Tillträde enligt överenskommelse.
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VAD FÖRVÄNTAR SIG en grisföretagare av sin veterinär och
den svenska veterinärkåren i framtiden? En fråga som alltid
kommer att vara aktuell då vi lever i en föränderlig värld. 

Helt klart kommer grisföretagen att se annorlunda ut än
idag, eftersom vi går mot större men färre besättningar. 
Troligt är också att smittrycket utifrån kommer att förändras,
av flera orsaker. Import av grisar som livdjur blir snart en 
realitet, nu i ett första skede som avelsdjur. Men i en inte allt
för avlägsen framtid kan det vara högst troligt att även andra
livdjur flyttas över gränserna, om vi inte får rätsida på den
svenska grisens lönsamhet. En annan riskfaktor är att djur
idag måste köras över längre avstånd än tidigare inom landet.

Det som eventuellt motverkar risken för smittspridning är
att det blir färre besättningar och längre avstånd mellan dem.
Men istället har vi fått en vildsvinsstam som fort etablerar sig
i stora delar av vårt land. Någon politisk majoritet att redu-
cera den stammen är knappast tänkbar.

Min bild är därmed att framtidens veterinär kommer att
jobba allt mer sida vid sida med grisproducenten för att hitta
den bästa smittskyddsplanen för varje enskild besättning. För
den enskilde grisföretagaren kan detta vara en av de viktigaste
överlevnadsfrågorna framöver. En större besättning med leve-
rans av 400 grisar i veckan har en verksamhet som omsätter
över en halv miljon kronor/vecka. Med en låg vinstmarginal
blir sådana besättningar extremt känsliga ekonomiskt vid
minsta driftstörning. Förebyggande djurhälsovård kommer
därför att få en allt viktigare funktion i morgondagens 
gris produktion. Samordning av dessa frågor måste vi inom 
grisbranschen lösa, för att arbetet även ska fungera bra fram -
över. Helt klart är att behovet av ett väl fungerande och riks -
täckande smittskyddarbete bara ökar. Det mest troliga är att
vi får fler veterinära aktörer som erbjuder tjänster som besätt-
ningsveterinär kombinerat med närliggande rådgivning.

Förutom smittosituationen kommer andra frågor från
samhällsdebatten att påverka grisproduktionen. Stad och land
kommer längre från varandra och konsumenternas verklig-
hetsbild av djuruppfödning idealiseras i allt högre utsträck-
ning. Här ser vi som grisföretagare att den framtida veterinären
har en viktig roll. Med sin utbildning och auktoritet måste

veterinären kunna förmedla verkligheten i en modern djur-
produktion. Under min tid i Sveriges Grisföretagare har jag
fått en hel del märkliga frågor, t ex varför man inte har per-
sonal under natten i grisningsstallarna under grisning så att
suggan inte kan komma åt efterbörden? Sådana frågor visar
att många medborgare inte har kunskap om helheten i dju-
rens värld, att man förmänskligat situationen för djuren. Det
kanske är dags för en ny TV-serie om veterinärens vardag
bland våra bruksbesättningar, för att återge verkligheten i
dagens djurproduktion.

INGEMAR OLSSON

ordförande, Sveriges Grisföretagare

Framtidens veterinär ur ett gris-
perspektiv

❘❙❚ krönika
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IN MEMORIAM

Jan Frogner in memoriam
Min ungdoms idol, min mentor och
mycket goda vän veterinär Jan Frogner
somnade in den 14 augusti 2012 efter
en tids sjukdom.

Han blev 74 år gammal. Hans närmast
sörjande är hustrun Ulla och sönerna
Fredrik och Johan med familjer.

Jan, uppvuxen i Helsingborg, tog sin
veterinärexamen 1961 i Stockholm.
Därefter tjänstgjorde han som distrikts-
veterinär och besiktningsveterinär på ett
stort antal orter. 1977 fick han tjänsten
som distriktsveterinär i Klippan.

Jan är djupt saknad av en hel bygd. I
var och varannan stuga får jag nu höra
om gamla tider och hur älskad Jan var
och vilken skicklig yrkesman han var.
När Jan kom till Klippans kommun var
man inte van vid en veterinär som var på
”du-nivå” med klienterna och som
någon sa: ”Han bar väskan själv”.

Trots att Jan verkligen blev en mycket

god vän till så många av bygdens djur -
ägare hade han en väldig auktoritet. Han
var djurägarnas goda vän men han var
djurens bästa vän. Vanligtvis räckte det
med att Jan talade om för djurägaren att
skötseln inte var acceptabel. Någon gång
hettade det till men Jan var alltid helt
orädd i obehagliga situationer.

Många morgnar har jag tillbringat på
Jans mottagning och fått höra många

små anekdoter och fått goda råd i smått
och stort. När veterinärlivet var som
värst, när vi frös och skulle ta oss fram i
snöstorm eller var fulla med gödsel från
topp till tå sa Jan ofta: ”E detta ett liv för
en akademiker?!” Men han hade glimten
i ögat och jag tvivlade aldrig för en
sekund på att just detta liv var det bästa
Jan kunde tänka sig.

Jan var alltid lugn och lågmäld och
kom med korta, lustiga kommentarer
som han aldrig själv skrattade åt. När jag
som novis rabblade differentialdiagnoser
svarade han oftast kort ”det är vanligtvis
det vanliga”.

Jan arbetade fram till sin bortgång i
begränsad omfattning. ”Jag håller på att
avveckla mig själv” svarade han mig när
jag skrattade åt hans telefonsvarare för
några år sedan. Den sa nämligen: ”Jag
har semester på obestämd tid”.

Jan har betytt så mycket för så många
och för mig hade livet säkert sett mycket
annorlunda ut utan Jan.

Katarina Åstrand

NU SÖKER VI  
VETERINÄRER!
Vettris planerar att öppna ett flertal kliniker under vintern och våren.  
Nu söker vi dig med erfarenhet från smådjursklinik eller djursjukhus.  
Du är engagerad, känner glädje och motivation i att utveckla  
verksamheten och relationen med kunden.
Vi har ett nära samarbete med Arken Zoo och deras trogna kundkrets. Våra kliniker  
är fullt utrustade med röntgen, ultraljud, operation och lab. Som veterinär eller  
klinikchef hos Vettris har du dessutom stor möjlighet att påverka och utveckla klinikens  
medicinska inriktning. Vettris sörjer för att din kompetensutveckling säkerställs, att  
du ständigt får ett kollegialt utbyte inom Vettris nätverk.

Just nu söker vi till: Borås, Göteborg, Jönköping, Linköping,  
Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Västerås.  
Även andra orter är av intresse.

 
Anmäl ditt intresse till  
fredrik.helgesson@vettris.se  
eller läs mer på www.vettris.se 
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SVENSKA

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 Djurhälsovården. 
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

12/10 -12. WORKSHOP FRAMTIDENS DJUR-
HÄLSA OCH DJURVÄLFÄRD – VETERINÄRMEDI-
CINSKA KLINISKA PRÖVNINGAR OCH PRÖVNING

AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, Uppsala.
Arr: SLU. Info: www.slu.se/kliniskprov-
ning 

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

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 -
och seminarier

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 

NY 26–27/10 -12. KURS FELINE DENTISTRY

AND ORAL SURGERY, Göteborg. 
Arr: Jamaren. Info: www.jamaren.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.
Info: www.svf.se  

NY 10/11 -12. KURS I FÄLTMÄSSIGT OM -
HÄNDERTAGANDE AV AKUT SJUK HÄST, 
Ultuna i Uppsala. Arr: SLU, 
Kliniska veten skaper. 

KONGRESSER & KURSER

W W W . S T R O M S H O L M D J U R S J U K V A R D . S E

Strömsholm Djursjukvård ingår i Evidensia Djursjukvård. Under namnet samlas några av landets främsta och 
äldsta djursjukhus och deras kliniker. Idag består vi av sju djursjukhus och fjorton veterinärkliniker med närmare 
650 anställda varav cirka 150 veterinärer som tar emot 250 000 patienter om året.

Läs mer på www.stromsholmdjursjukvard.se/ledigatjanster

Vi söker leg djursjukskötare som vill ha nya utmaningar och utvecklas i sin yrkesroll.
• Leg djursjukskötare med inriktning intensivvård. Detta är ett tillfälle för dig som vill 

vara med och utveckla vårt IVA/medicinteam, ett team med ambitioner. Narkoskun-
skap krävs.

• Leg djursjukskötare med inriktning akutvård. Vi söker dig som vill vara med och 
utveckla akutkliniken. Det är meriterande om du har narkoskunskap.

• Leg djursjukskötare till kirurg-/ortopedkliniken. Narkoskunskap krävs.
I samtliga fall så är personliga egenskaper och en positiv attityd viktiga. Arbete under 
helg, kväll och natt kan förekomma. 
Välkommen med skriftlig ansökan senast 26 oktober 2012 via e-post:
ledigatjanster@stromsholmdjursjukvard.se.

Leg djursjukskötare

➤
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➤ Info: www.slu.se/kompetens-
utveckling-djursjukvard 
(se annons i denna tidning)

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

22/11 -12. KURS AVAILABILITY OF VETERINARY

MEDICINES IN THE NORDIC REGION – FROM A

REGULATORY PERSPECTIVE, Arlanda. 

Arr: Läkemedelsakademin. 
Info: www.lakemedelsakademin.se

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

PROBLEM, Uppsala. Arr: UDS. Info:
www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset
under flik Bilddiagnostik och För vete-
rinären

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)

NY 28/11 -12. CARDIO-WORKSHOP, Lund.
Arr: Kruuse. Info: Anders Hildebrand,
070-10 16 717,
anders.hildebrand@kruuse.com
(se annons i denna tidning)

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

NY 29–30/11 -12. GRUNDLÄGGANDE

ULTRALJUDSKURS BUK SMÅDJUR, Malmö. 
Arr: Kruuse. Info: Anders Hildebrand,
070-10 16 717,
anders.hildebrand@kruuse.com 
(se annons i denna tidning)

v 49

3–4/12 -12. KURS PROBLEMBETEENDEN HUND

OCH KATT, Knivsta. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

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 

6–7/12 -12. KURS ARTROSKOPI HUND, FÖR-
DJUPNING, Halmstad. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 3, 2013

15–16/1 -13. NURSE ACADEMY – KLINISK

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

v 6

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

v 7

13–14/2 -13. NURSE ACADEMY – KLINISK

NUTRITION FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH DJUR-
SJUKVÅRDARE, Dalarna. Arr: Royal Canin.
Info: ellinor.gunnarsson@royalcanin.se 
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v 25

17–20/6 -13. IX EUROPEAN SYMPOSIUM

ON POULTRY WELFARE, Uppsala. 
Info: http://www-conference.slu.se/
poultrywelfare2013

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 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

VETERINARIAN CONFERENCE (SEVC), 
Barcelona, Spanien. 
(SVT 2/12)

20–21/10 -12. EQUINE MUSCULOSKELETAL

ULTRASOUND IMAGING DAYS, Wien och
Ebreichsdorf, Österike. 
Arr: Arbeitsgruppe 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 
Veterinärdagarna

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 VETE -
RINARY 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. Info: www.worldvet.org

VI är en stab av fyra veterinärer och sju TA-personal varav fyra leg djur-
sjukskötare som söker en veterinär som vill utvecklas på en arbetsplats
där det finns utrymme att påverka och anpassa sitt eget arbete.

DU bör ha flera års erfarenhet vid självständigt kliniskt arbete och måste
tycka om att samarbeta med djurägarna för att utforma en evidensbaserad
behandling för varje enskilt djur. Meriterande är om du har specialistutbild-
 ning inom hunden och kattens sjukdomar, men det är inget krav. Tillträde
efter överenskommelse.

SISTA ansökningsdag är 2012-10-31. Skicka din ansökan med personligt
brev och CV via e-post till inger.karlsson@hvp.se eller via post till Hässelby
Veterinärpraktik, Fyrspannsgatan 47, 165 64 Hässelby.

FRÅGOR besvaras av Kicki Dunström/Inger Karlsson på tel 08-89 83 05.
Mer information om oss finns på www.hvp.se.

Du Veterinär 
som vill utveckla ”ditt” specialintresse på en
väletablerad och välutrustad fristående klinik!
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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:
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En vän – ett slut 

❘❙❚ kåseri

EN AV MINA FÖRSTA PATIENTER när jag kom upp till den
norrbottniska skogen var en pensionerad skogshäst av ardenner -
typ. Den bodde ensam i en ladugård som tidigare hade rymt
sex till åtta kor. Hästen hade kronisk lymfangit eller bodför-
giftning som vi sade oss karlar emellan. Den behandlades
med penicillin en eller två omgångar under vinterhalvåret,
som var den värsta tiden. 

Ägaren, som var en pensionerad småbrukare, försökte
motionera sin kompis så ofta han orkade. Vintertid innebar
detta att han kopplade framstöttingen från timmerdoningen
till hästen. Så bar det av i sakta lunk ner till flottarkojan vid
älven som låg en knapp mil bort. Där gjordes det upp eld,
kaffe kokades och dracks på bit (kaffe hälldes upp på fatet och
dracks genom en sockerbit som hölls fast mellan tänderna).

Hästen fick hö och socker utan kaffe. Någon gång då och då
drog hästen några slanor ved hem till gården. Sommartid fick
den dra ut sin egen dynga ut på åkern och dra hem sitt eget
hö. Vintertid kämpade en vedeldad kamin en ojämn kamp
mot kyla och fukt i ladugården.

Detta upprepades några år. Ibland när jag hade vägarna
förbi tittade jag in hos mannen. Han visade upp sin häst,
därefter blev det kaffe i köket. Ofta berättade han om bäck -
flottningen, en 200-årig transportepok som gick i graven i
mitten av förra seklet. Endast förfallna dammar och kojor
återstår nu av denna. I en bäck i närheten hade han varit flottar -
bas under ett flertal år. Hans berättelser var mycket intressanta. 

Det gällde att få fram timmer till älven under någon eller
några intensiva veckor i början av våren. Detta var en mycket
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manskraftskrävande och arbetsintensiv transportmetod.
Smältvatten samlades i bäckens källsjöar bakom en damm.
Timret var samlat i avlägg här och var uppe på bäckbrinken.
Så gick bud att flottningen kunde sättas igång. Dammluckorna
vid källsjön öppnades. Bud gick efter bäcken att nu var de
öppnade. Budet bestod oftast av en snabb och uthållig yng-
ling som sprang efter flottningsstigen vid bäcken, ibland kunde
det vara så modernt att han kunde cykla efter densamma. När
vattnet kom gällde det att få ner timret i lagom mängd så att
det kunde flyta iväg utan brötbildning. Då var det viktigt
med en erfaren flottningsbas som kunde den aktuella bäcken. 

Man fick arbeta dygnet runt. Fanns det en flottningskoja i
närheten kunde man vila och laga mat där. Det hände väldigt
ofta att maten fick lagas över öppen eld ute i det fria och
sovplatsen blev under en gran. 

Den aktuella bäcken genomflöt på två ställen sjöar. Där
fick flottningen uppdelas i omgångar. Först till den första
sjön. Här var dammen i nedre ändan stängd. Timret flottades
ut på sjön. En stor timmerbom omslöt timret. En varpbåt 
sjösattes, och nu fick timret varpas ner till dammen. Allt med
handkraft. Var det motvind var det inte lönt att strida mot
naturen, utan man rodde iland, kokade kaffe och vilade. När
timmerlänsan var framme vid nedre dammen, öppnades
denna och proceduren i bäcken upprepades. Efter dygn av slit
var timret framme vid älven, där andra flottargäng fick överta
övervakningen av stockarna på dess väg mot kusten. 

Flottningen var oerhört personalkrävande och en viktig

sidoinkomst för skogslandets småjordbrukare. Så kom last-
bilarna. De blev större och starkare, vägarna blev bättre.
Skogsbilvägar började anläggas längre och längre in mot den
avverkningsbara skogen. Maskiner började så smått överta
avverkning och transport till lastbilspålägg. 

Samtidigt elektrifierades skogslandets mindre byar. Det
blev spannmjölkning istället för handmjölkning. Skulltorken
ersatte höhässjan. Här och var kunde man se en traktor på
gården. Inne i köket var det lysrörsbelysning istället för kar-
bidlampa. Matlagningen skedde på en elektrisk bänkspis. På
vissa ställen fanns det en elspis med ugn. Vedspisen behölls
som komplement och för värmens skull. Kylskåp tronade i ett
hörn. På det sättet reducerades springet ner i matkällaren
under köksgolvet. 

Detta var avsevärda förbättringar. Flottningen i bäckar och
älvar las ner. Skogsbruket mekaniserades allt mer. Skogshästen
försvann praktiskt taget. Allt detta skedde under ett fåtal år.
En hel yrkeskår av flottare, huggare och hästkuskar blev
utslagna. En viktig del av småbrukarens försörjning var borta.
Trots stora förbättringar av levnadsvillkoren kom paradigm -
skiftet snabbt och brutalt.

Jag tittade till farbroderns häst då och då. Ägarens krafter
började nu avta, motionsturerna blev kortare och färre. En
dag kom det som måste komma. Ett par veckor efter slakteri-
bilens besök fick farbrodern en kraftig stroke, efter ytterligare
en vecka var också han borta.

BJÖRN WENNMAN
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UTGIVNINGSPLAN 2012 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 17 JAN 20 DEC 13 DEC

2 7 FEB 17 JAN 10 JAN

3 28 FEB 7 FEB 31 JAN

4 20 MAR 28 FEB 21 FEB

5 17 APR 20 MAR 13 MAR

6 8 MAJ 17 APR 10 APR

7 31 MAJ 8 MAJ 2 MAJ

8–9 27 JUN 31 MAJ 22 MAJ

10 28 AUG 7 AUG 31 JUL

11 18 SEP 28 AUG 21 AUG

12 9 OKT 18 SEP 11 SEP

13 30 OKT 9 OKT 2 OKT

14 27 NOV 6 NOV 30 OKT

15 18 DEC 27 NOV 20 NOV

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

*Medlemmar i veterinärförbundet har 250 kronor 
i rabatt

FAC K P R E S S U P P L AG A 2011
– 3 300 E X

PERSONNOTISER

Födelsedagar i november
2012

GUNNAR SKAGERFÄLT, Falkenberg, 75 år
den 3/11
LARS STARKHAMMAR, Vreta Kloster, 75 år
den 4/11
NILS A NILSSON, Glanshammar, 75 år
den 6/11
CARSTEN PODER, Hallaröd, 60 år 
den 6/11
GUNNAR KROGH, Borrby, 90 år 
den 10/11
ÖRJAN LUNDELL, Sollefteå, 70 år 
den 12/11

MARIE FLÖISBON, Bollebygd, 50 år 
den 13/11
JAN FOGNER, Ljungbyhed, 75 år 
den 14/11
BÖRJE NILSSON, Eskilstuna, 50 år 
den 14/11
PETER VIKLANDS, Nordingrå, 70 år 
den 15/11
SVERKER DAHLSTRAND, Ljusdal, 80 år 
den 17/11

Avliden
F disriktsveterinär JAN FROGNER har av -
lidit den 14 augusti 2012. Han föddes
1937 i Helsingborg och avlade student -
examen där 1956 och veterinärexamen
1961. Se in memoriam på annan plats i
denna tidning.

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

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 2 juli till och med den 13 september 2012 utfärdat
svensk veterinärlegitimation för nedanstående personer:

• Caroline Adamson
• Håkan Ahlström
• Karin Andersson
• Emma Bacher
• Andrea Bevilacqua
• Anna Bohlin
• Emelie Carlsson
• Alexandra Cogias
• Willem Anne De Vries
• Lene Drongesen
• Jacob Eriksson
• Justine Ganowiak
• Lone Lykke Hansen
• Nina Fryland Hansen
• Maj Häggblom
• Sarah Jangdin
• Gábor Kiss
• Anna Kronlund
• Agnieszka Lenart
• Celina Lindgren
• Sara Lundberg
• Thorsten Muley
• Sara Nilsson
• Lina Olofsson
• Veronica Orell Vikström

• Malin Oscarson
• Louise Reimers Thott
• Lovisa Ronnfors
• Elin Salling

• Katharina Stenke Demirovic
• Michaela Stiblarova
• Teresia Uggla
• Sanna Zatrazemi

We call him ”herpes” because he won't heal!
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