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AD HÄNDER EGENTLIGEN ute i verkligheten nu? Våra nya om -
buds män frågade mig häromdagen om det brukar vara så här mycket.

Under de tre år jag suttit som ordförande i AVF har det aldrig varit så
många olika frågor att ta tag i för oss som jobbar fackligt som det är idag.

Vårt tidigare ”konjunkturokänsliga” yrke verkar inte stå lika stadigt längre.
Förra året meddelade ATG Hästklinikerna AB att de skulle sälja ut alla sina
kliniker och AstraZeneca gick nyss ut med att de skulle lägga ner sin forsk-
ningsavdelning i Södertälje. Djursjukhus och kliniker har köpts upp av inve-
steringsbolag och bildat nya större företag och koncerner. Andra djursjukhus
organisationer, Distriktsveterinärerna och Officiella veterinärer på slakteri, ser
sina tidigare arbetsområden beskurna på olika sätt. De statliga verken har fått
krav på stramare budget med påföljande nedskärningar.

Praktiserande veterinärer och arbetsgivare berättar att det kan vara 20–30
veterinärer som söker en tjänst där det tidigare knappt fanns en enda sökande.
En arbetsplats berättade att de hade 68 sökande till två utlysta tjänster. 2004
fick 118 personer svensk legitimation men 2011 fick vi 207 nylegitimerade
veterinärer i landet.

Det som oroar mig är att det inte längre verkar vara balans mellan antalet
veterinärer och lediga jobb. Vi har under en längre tid sett denna trend men
inte upplevt den som något hot. Om vi nu är där vi hoppades att vi inte skulle
hamna är den stora frågan – vad kan vi göra åt detta? Vi har arbetsgivare som
säger att de inte behöver betala så höga löner eftersom det är många sökande
till varje tjänst. Jag har pratat med kolleger som erbjudits månadslöner under
20 000 kronor.

Ett annat problem som vissa arbetsgivare upplevt är att de veterinärer som
söker en tjänst inte är tillräckligt kvalificerade, inom flera områden än djur-
sjukvården. Det jag då frågar mig är om nyutbildade veterinärer får en ärlig
chans att komma in på arbetsmarknaden, oavsett om de utbildats i Sverige
eller utomlands. Ger vi dem den möjligheten? Det kommer alltid finnas vete-
rinärer som utbildats i andra länder och som vill arbeta i Sverige. Är det då
rimligt att vi ska fortsätta ta in så många som 100 veterinärstudenter varje år
i Uppsala?

Andra ärenden som hamnar på våra ombudsmäns bord är där medlemmar
kommit i kläm och av olika skäl mår dåligt på sin arbetsplats. Min känsla är
att dessa problem har ökat bland veterinärer sedan några år 
tillbaka. Vad kan fackförbundet göra åt det? Vi som jobbar 
fackligt har en stor och viktig uppgift i att identifiera och 
ta itu med de olika problem som finns i våra medlemmars 
verklighet. Tillsammans behöver vi diskutera och aktivt 
arbeta för att problemen inte tilltar eller blir fler.  

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

V
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Tomasz vakar över slaktkycklingarna

Metaboliska sjukdomar
största utmaningen

”Vad roligt att ni vill skriva något om
livsmedel.” Tomasz Dzieciolowski var 
inte svårövertalad när veterinärtid-
ningen ville komma på besök till
Kronfågel. Tomasz, som är anställd
som produktionsrådgivare, tillbringar
mest tid ute bland uppfödarna. Det är
Tomasz som ska se till att kycklingarna
uppfyller kvalitetskraven när de
anländer till slakteriet i Valla utanför
Katrineholm.

EFTER ATT REPORTERN kört lite fel – av säker-
hetsskäl finns det inga skyltar som visar vägen
till Kronfågels anläggning – har vi förlorat lite
av den tid som är avsatt för intervjun. Vi beslu-
tar snabbt och enhälligt att strunta i den del 
av anläggningen som ”gör mat” av kycklingen.
Slakteriet är betydligt intressantare. Men innan
vi besöker ”verkligheten”, föreslår Tomasz att vi
äter lunch och pratar om hans jobb.
– När jag kom till Sverige från Polen 2006

lärde jag mig svenska på fem månader. Utan
språk – inget liv, det är min inställning, berät-
tar Tomasz.

Det går undan när han pratar om sin bak-
grund, om familjen och jobbet med diverse
utvikningar. Han förklarar snabbt varför man
serveras mat och dryck på plastservis i mat -
salen. 

– Sedan sabotaget, det är i alla fall vad man
tror att det var, för ett par år sedan när det hit-
tades glasbitar i några frysförpackningar från
Kronfågel, är det förbjudet att hantera glas
inom anläggningen, kommenterar Tomasz.

HUR KOMMER DET SIG att du flyttade från
Polen till Sverige?

– Min fru är läkare. Flera landsting har haft
värvningskampanjer i Polen och hon blev
erbjuden ett bra jobb i Mariestad. Jag är ju bara
en enkel veterinär, så det var bara att flytta med,
säger Tomasz med glimten i ögat. 

EFTER KNAPPT ett halvår i Sverige fick Tomasz
jobb på Jordbruksverkets smittskyddsenhet där
han med nyvunna språkkunskaper sattes att
bearbeta föreskrifter. 

– Det märks kanske på mitt sätt att tala att
jag började som byråkrat, inflikar han. 

LIVSMEDELSVERKET BLEV NÄSTA arbetsgivare
och Tomasz jobbade som besiktningsveterinär
ett par år i Skara, Skövde och Håkantorp. Det
sistnämnda var ett fjäderfäslakteri där uttjänta
värphöns fick sluta sina dagar. 

– Då visste jag inte hur stor nytta jag skulle
få av allt jag lärde mig där, kommenterar Tomasz.

FÖR TVÅ ÅR SEDAN fick han erbjudandet han
inte kunde tack nej till, att bli anställd som
veterinär på Kronfågel. 

– Det kan jag tacka kollegan Eva Berndtson,
Lantmännen SweHatch, för. Det är hon som
knutit kontakten.

TOMASZ ARBETE omfattar endast levande djur
och går ut på att se till att leverantörerna av
slaktkycklingar uppfyller köparens högt ställda
krav. Ett femtiotal kycklinguppfödare har kon-
trakt med Kronfågel. Tomasz har ansvar för de
38 gårdar som finns i Mellansverige. Att göra
gårdsbesök upptar merparten av Tomasz arbets-
tid. Det är på gårdsnivån eventuella problem
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ska lösas. När fåglarna anländer till slakteriet är
det för sent.

– Det handlar om besättningar på mellan 
20 000 till 200 000 kycklingar. Jag kontrollerar
allt, från hur det ser ut kring anläggningen till
inomhusmiljön med ventilation, temperatur,
foderplatser, vatten med mera, berättar Tomasz. 

Han går också igenom besättningen tillsam-
mans med uppfödaren. 

– Den som levererar till  Kronfågel måste ha
bra djurskydd i sin verksamhet. Vi accepterar
inte ett för stort bortfall av kycklingar som av
olika skäl dör eller måste avlivas. Helst ser vi att

uppfödarna ligger under genomsnittet två pro-
cents bortfall, säger Tomasz.

Att avliva skadade eller sjuka kycklingar till-
hör vardagsarbetet för den som har tiotusentals
kycklingar under samma tak. Hur avlivningen
ska ske finns reglerat. Det är tillåtet att avliva
små kycklingar som väger mindre än 250 gram
utan föregående bedövning. Större fåglar ska
vara bedövade före halsdislokation. 

De sjukdomsbekymmer som uppstår hos
stora uppfödare handlar numera ytterst sällan
om smittor.  

– Vi har ett bra smittskyddsläge i Sverige och

Tomasz Dzieciolowski är
veterinär anställd av Kron-
fågel. Han visar gärna upp
företagets slakteri. 
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ett bra kontrollprogram. Systemet med ”all in 
– all out” där anläggningen saneras mellan om -
gångarna fungerar också bra. Det som händer
ibland och som är besvärligt att lösa är en ökad
dödlighet där kycklingarna visar diffusa sym-
tom, berättar Tomasz.

Vari ligger den stora medicinska utmaningen
i ditt jobb?

– Metaboliska sjukdomar. De kycklingar
som föds upp tillhör ingen ras utan är en
hybrid som är skapad endast för att bli slakt-
kyckling. I takt med allt snabbare tillväxt hos
fåglarna kommer också de metaboliska sjukdo-
marna. Det finns dessutom en rad djurskydds -
aspekter gällande tillväxttakten, kommenterar
Tomasz. 

– Slaktkycklingarna ska väga 2 300 gram
efter 36 dagar, en grillkyckling 1 700 gram 
efter 28 till 30 dagar. Kroppens alla funktioner
måste hänga med, benen ska bära och hjärtat
ska orka slå, sammanfattar Tomasz och under-
stryker att han är ”stenhård” när det gäller djur-
skyddet. 

– Vi är öppna med det vi gör och lägger stor
vikt vid företagets image.

MED DE ORDEN ringande i öronen är det dags
att dra på skyddsoverallerna och besöka slakte-
riet. 

Det är svårt att ta in vilken mängd fåglar
som passerar genom byggnaden. Långtradare
efter långtradare levererar tusen och åter tusen
kycklingar. Förutom bullret från bilar, truckar
och löpande band, hörs ingenting. Inte ser man
mycket av vad som sker med fåglarna heller.
Det är mörklagt i den del av anläggningen där
kycklingarna är vid medvetande. Systemet för
hantering av djuren är slutet fram till momen-
ten efter bedövning.

– Många moment i kedjan kan stressa kyck-
lingarna, till exempel när de lastas i transport -
lådorna hos uppfödaren. Det kan ta upp till
fyra timmar innan hela iplockningen är klar,
förklarar Tomasz. 

– När fåglarna väl har satts i transportlådorna,
30 till 40 i varje, och lastats på lastbilen hante-
ras de inte manuellt vid medvetande mer.

BILARNA SOM KOMMER med kycklingarna är
alla utrustade med väl dimensionerad ventila-
tion. Trots detta kan transporten bli påfrestande
och hygienen för dem som lastas i botten ser
inte så tilltalande ut. Tomasz förklarar att det 
är meningen att transporten ska vara ”avfö rings-
 fri”, men det är inte möjligt för alla transporter.
Avstånden är i vissa fall för långa för att ta bort
fodret från fåglarna innan avresa. Mat går då
före renligheten i bilen.  

– Längden på transporterna varierar från 30
minuter till fyra timmar. Men för de allra flesta
är transporten ganska kort eftersom merparten
av uppfödarna finns inom rimligt avstånd från
slakteriet, säger Tomasz. 

”Så här går det till i teorin”. Tomasz visar en ritning över anlägg-
ningen och förklarar hur det går till i slakteriet.

I praktiken ser det ut så här: Kycklingarna levereras i transportlådor. 
En truck lastar av långtradaren …

Vi har ett bra smittskydds läge i Sverige
och ett bra kontroll program. 
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MÖRKRET I LOKALEN håller fåglarna lugna.
Några transportlådor väljs ut för stickprovs-
kontroller av kycklingarnas hälsostatus. Det
man tittar efter då är framför allt skador som
exempelvis vingbrott som kan ha uppkommit
vid iplockning och transport. 

När lådorna lastats av ställs de på ett band
som passerar in i gasbedövningen, den enda i
sitt slag i landet. 

– För ett år sedan installerades nuvarande
system. Tidigare tippades fåglarna ur lådorna
före bedövning, nu sitter de kvar i transport -
lådan hela vägen. Det är en stor förbättring
djurskyddsmässigt, säger Tomasz.

KRONFÅGEL ÄR SISTA LÄNKEN i en lång kedja
av aktörer som hanterar djuren från uppföd-
ning till slakt. Det är uppfödare, infångnings -
företag, transportörer och personal på slakteriet.
Tomasz kontrollerar hela kedjan, men lägger
mest tid på gårdsbesök, ca 60 procent av arbets-
tiden. 

– Man kan säga att det fungerar så att jag 
står för vetenskapen och de övriga för den
beprövade erfarenheten. Jag vill gärna ”ha på
fötterna” innan jag tar till mig nya rön. Läser
alltid minst tio artiklar om samma ämne innan
jag bildar mig en egen uppfattning och provar
nya rön i praktiken. Jag är inte den som kom-
mer till bönderna med fina ord på ett papper
utan att veta om det kan fungera i praktiken,
säger Tomasz. 

Hans uppgift är att ”trimma” produktionen
vilket innebär ständiga förändringar, helst lika

med förbättringar. Stora förändringar är alltid
svåra att införa och argumentet är ofta det -
samma, ”det kostar”. 

– Men med bra argument brukar det gå
vägen. Jag har den unika situationen i mitt jobb
att det finns gott om tid och stora resurser,
säger Tomasz nöjt.

Hur ser framtiden ut?
– Det finns hela tiden saker som kan för-

bättras i en verksamhet av det här slaget. För -
utom jobbet ligger mycket fokus på familjen
just nu, men det kan hända att jag doktorerar
så småningom i ämnet bedövnings- och avliv-
ningsmetoder, säger Tomasz. 

Han hoppas på ett större intresse för livsme-
delsbranschen i framtiden, speciellt bland unga
veterinärer. 

– Det finns roliga och intressanta jobb, titta
bara på mitt, avslutar Tomasz. 

Det råder inga tvivel om att han menar all-
var.  ■

… för att sätta dem på bandet in i gasbedövningen. Tomasz tittar in
genom ett fönster för att se att allt fungerar. 

När fåglarna kommer ut ur gasbedövningen hängs de upp 
manuellt för slakt. 

Namn: Tomasz Dzieciolowski  

Ålder: 38 år 

Familj: Fru och två barn

Bor i: Svärtinge, Östergötland

Arbetsgivare: Kronfågel AB

Fritid: Familjen och utförsåkning 

Utmärkande egenskaper: Livlig,
pratglad, engagerad och debattsugen 
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❘❙❚ vetenskap
MONIKA GERT LÖFSTEDT, leg veterinär, VMD, djurhälsoveterinär,  

ANDERS LINDER, leg veterinär, laboratorieveterinär, 
KERSTIN ORTMAN, leg veterinär, VMD, laboratorieveterinär,  

NILS LUNDEHEIM, agronom, professor och
NILS HOLMGREN, leg veterinär, docent, fd djurhälsoveterinär*

Benskörhet och frakturer hos unga suggor

granskad artikel
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Unga suggor kan drabbas av frak-
turer speciellt efter avvänjningen.
Kemiska analyser har i denna under-
sökning visat att unga suggors ben
kan utsättas för en bristande mine-
ralisering under digivningen. En
sådan benskörhet var mest uttalad
hos gyltor som grisat första gången
och som drabbats av frakturer. Det
konstaterades att en undermålig
foderkonsumtion och därmed
mine raltillförsel var vanligt före -
kommande hos unga suggor under
digivningen. Utifrån resultaten ges
förslag till förebyggande åtgärder
för att minska risken för frakturer.

INLEDNING
I system med lösgående suggor uppstår
skador i leder och skelett trots att sug-
gorna grupperas efter storlek och ålder
(Figur 1). Skadorna ger upphov till
smärta, hälta och minskat välbefinnande.
De kan också, om de sitter i ryggkot -
pelaren, leda till förlamningar av olika
grader.

En studie från 2007 visade att i
genomsnitt hälften av suggorna i 21
svenska grisbesättningar slogs ut årligen
(4). Variationen i utslagningsprocent var
dock stor mellan olika besättningar.
Detta innebar att mellan en till två tred-
jedelar av besättningarnas suggor slogs
ut årligen. I genomsnitt hade de utslagna
suggorna haft 4,4 kullar. Cirka 85 pro-
cent gick till normalslakt, elva procent

avlivades och fyra procent självdog. 
De vanligaste orsakerna till avlivning i
be sättningarna var traumatiska skador
och bensvaghet. Suggor som slogs ut 
på grund av traumatiska skador var 
unga och hade ett medelkullnummer på
endast 2,6.

I en annan studie från 2008, där 54
suggor från 18 väst- och sydsvenska be -
sätt ningar obducerades för att fastställa
döds- eller avlivningsorsaker, visades att
rörelseapparaten var inblandad i mer 
än 60 procent av avlivningsfallen (10).
Majo riteten av obduktionsfynden ut -

FIGUR 1. Suggor grupperas efter ålder och storlek för att minimera skador orsakade av
rangordning och brunstbeteende i betäckningsavdelning.
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gjordes av artriter, följda av traumatiska
skador som frakturer och epifysiolys.
Anmärkningsvärt var att de flesta av de
djur som hade traumatiska skador var
gyltor som grisat en gång. Skadorna
uppstod efter avvänjning, när djuren
befann sig i betäckningsavdelningen.
Dessa resultat hade god överensstäm-
melse med ytterligare en obduktionsstu-
die som genomfördes i en stor suggpool
i Sverige (3). Artrit var också i den stu-
dien den vanligaste diagnosen hos av -
livade unga suggor och gyltor, följt av
osteo kondrosförändringar och frakturer.
De svenska studierna stämmer väl över-
ens med liknande danska undersök -
ningar (17).

Ett viktigt mål är att förbättra sug -
gornas hållbarhet genom att minska
förekomsten av led- och skelettskador.
Bakom liggande orsaker till frakturer hos
nyavvanda unga suggor har inte varit
helt klarlagda. Gyltor har ett ofullstän-
digt utvecklat skelett. De saknar ofta
förmåga att äta tillräcklig mängd foder
och därmed mineraler under digivningen.
Den samtidiga förlusten av kalcium via
mjölken kan medföra osteoporos. Denna
urkalkning kan öka risken för frakturer
(8). En annan tänkbar orsak till fraktu-
rer kan vara att de unga suggorna har en
rubbning i benens tillväxtzoner med epi-
fysiolys och frakturer som följd.

MÅLSÄTTNING
Syftet var att studera orsaker till att unga
suggor drabbas av akuta hältor och för-
lamningar (Figur 2). Dessutom att med
kemiska analyser undersöka kvaliteten
hos unga suggors skelett samt att studera
hur utfodringen av unga suggor under
digivningen fungerar i praktiken.

MATERIAL OCH METODER
Besättningar
Tolv olika smågrisproducerande besätt-
ningar valdes ut. Dessa hade i genom snitt
306 (130–600) suggor (lantras x york-
shire). I sex av dessa besättningar avliva-
des och obducerades 27 suggor med
kullnummer ett eller två, och med sym-
tom på hälta och förlamning. Dessutom
obducerades 31 suggor som avlivats på
grund av olika sjukdomssymtom i åtta
besättningar. Två av dessa besättningar
ingick även bland de sex nämnda. Dessa
suggor hade kullnummer varierande
mellan ett och åtta. Från besättningarna
hämtades uppgifter om var i sexual -
cykeln (digivande, nyavvand, dräktig)
varje sugga befann sig vid avlivningstill-
fället. 

Obduktioner
Suggorna undersöktes makroskopiskt
med särskild inriktning på skelett och
leder. Förändrade leder undersöktes

bakteriologiskt genom aerob odling på
blodplatta. Från varje sugga frystes det
tolfte revbenet in i -20°C för kemiska
analyser. Totalt obducerades 58 suggor
från tolv olika besättningar.

Kemiska analyser av revben
Torrsubstanshalten bestämdes efter
intorkning (gravimetri) och askhalten
bestämdes efter förbränning av benväv-
nad (gravimetri). Kalcium och fosfor
bestämdes med ICP-AES-teknik efter
våtuppslutning. Torrsubstanshalten (Ts)
angavs i procent av våtvikten (Vt), ask-
halten i procent av Vt och i procent av
Ts. Kalciumhalten angavs i procent av
Vt och i procent av aska. På motsvarande
sätt angavs fosforinnehållet i procent av
Vt och i procent av aska.

Foderregistreringar
I tre besättningar (A–C) registrerades
foderåtgången under diperioden hos
suggor med kullnummer ett och två.
Samtliga besättningar hade blötfoder
(Figur 3). Två av besättningarna (B och
C) tillämpade ad lib-utfodring. Den
tredje utfodrade enligt gängse foderkurva
för digivande suggor. Foderventilerna i
respektive suggas box nollställdes då 
suggorna sattes in i grisningsboxarna
och lästes sedan av på avvänjningsdagen.
Foderregistreringar gjordes i sju gris-
ningsomgångar i besättning A, i fem
grisningsomgångar i besättning B och i
sju grisningsomgångar i besättning C. I
samband med foderregistreringen note-
rades också antalet avvanda grisar.
Digivningsfodrens innehållsdeklaration
under aktuell tidsperiod registrerades
med hjälp av recept från foderleveran -
törer.

Statistiska analyser
Resultaten från de kemiska analyserna
analyserades med variansanalys (PROC
GLM: SAS Inst Inc, Cary, NC, USA).
Två statistiska modeller användes vid
dessa analyser. 

1) Effekten av kullnummer (1, 2, 3–
8), stadium i sexualcykeln (digivande,
ny avvand, dräktig) samt samspelet mel-
lan dessa effekter. 

2) Effekten av kullnummer (1, 2, 3–
8), utslagsdiagnos (fraktur/epifysiolys,
övriga diagnoser) samt samspelet mel -
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FIGUR 2. Frakturer kan förutom hältor även orsaka förlamningar.
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lan dessa effekter. Least-squares means
(LSmeans, = korrigerade medeltal) be -
räk nades och skillnaden mellan dessa
medeltal signifikanstestades med t-test.

RESULTAT
Obduktioner
Unga suggors (kull 1 och 2) medelvikt
var 176 (100–250) kg. Äldre suggor

(kull 3–8) hade en medelvikt på 208
(160–290) kg. Obduktionsdiagnoser
fördelade på suggors kullnummer och
tidpunkt i sexualcykel återges i Tabell 1.
Av tabellen framgår att artriter/artroser/
abscesser förekom i alla ålderskategorier.
Frakturer/epifysiolyser var vanligt före-
kommande hos unga suggor med kull-
nummer 1 och 2. Inga fall med frakturer
påvisades hos äldre suggor. 

Kemiska analyser av revben
I Tabell 2 redovisas kullnumrens inver-
kan på olika benparametrar. Unga sug-
gor, med kullnummer 1 och 2, hade 
signifikant lägre torrsubstanshalt i rev -
benen jämfört med suggor som grisat tre
gånger eller fler. Det var också tendens
till lägre askhalt i revben från unga 
suggor jämfört med äldre (p=0,059).
Kalciumhalten i våtsubstans och i aska
var signifikant lägre hos unga djur jäm-
fört med äldre. Däremot var det ingen
skillnad mellan unga och äldre suggor
när det gällde fosforhalten i revben.

Hos unga suggor som grisat en gång
påverkades flera benparametrar av sexual -
cykeln (Tabell 3). Torrsubstans, askhalt i
våtsubstans och fosforhalt i våtsubstans
var lägre hos nyavvanda jämfört med
hos dräktiga och nygrisade/digivande
gyltor. Askhalt i torrsubstans var lägre
hos nyavvanda och dräktiga gyltor jäm-
fört med hos nygrisade/digivande. Sexual-
cykeln påverkade inte benparametrarna
hos suggor som grisat två eller flera
gånger med undantag för fosforhalten i
våtsubstansen. Den var högre hos nygri-
sade/digivande jämför med hos nyav-
vanda och dräktiga äldre suggor.

Gyltor (kull 1) med frakturer hade
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FIGUR 3. Samtliga besättningar gav suggorna blötfoder. 

Digiv = Nygrisade och digivande suggor, Avv = Nyavvanda suggor i betäckningsavdelning. Dräkt = Dräktiga suggor. 

Tabell 1. OBDUKTIONSDIAGNOSER FRÅN 58 AVLIVADE SUGGOR I TOLV OLIKA BESÄTTNINGAR FÖRDELADE PÅ KULLNUMMER OCH STADIUM I SEXUALCYKEL.

Kull nr 1 2 3–8

Antal suggor n=26 n=12 n=20

Stadium i sexcykel Digiv Avv Dräkt Digiv Avv Dräkt Digiv Avv Dräkt Summa

Diagnos
Fraktur/epifysiolys 1 6 2 2 2 13
Artrit/artros/abscess 1 7 5 2 2 2 3 2 2 26
Osteokondros 1 1 2
Övr diagnoser/neg 1 1 2 4 4 5 17
Summa 3 14 9 4 6 2 7 6 7 58
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lägre askhalt i revbenen än gyltor som
inte hade drabbats av frakturer (Tabell
4). Hos suggor som fått sin andra kull
var fosforhalten i våtsubstans lägre hos
djur med fraktur jämfört med lika gamla
djur utan frakturer.

Foderregistreringar under 
diperioden
Antal avvanda grisar per kull och besätt-
ning varierade mellan 10,2 och 11 hos
gyltor och mellan 10,8 och 11,4 hos
suggor som grisat två gånger i besätt-
ningar A–C. Andelen djur som ätit
mindre än 2 500 MJ OE respektive 
3 000 MJ OE blötfoder under diperio-
den återges i Tabell 5. Generellt var
andelen gyltor som åt mindre än 2 500
MJ OE större än andelen suggor (kull 2)
med motsvarande foderintag, med

undantag för besättning B. I besättning
B var det få gyltor och suggor som åt
mindre än 2 500 MJ OE.

Det dagliga intaget av kalcium och
fosfor vid ett foderintag motsvarande 
2 500 MJ OE under diperioden beräk-
nades för unga suggor (kull 1 och 2) i
besättningarna A–C (Tabell 6). Beräk-
ningarna gjordes utifrån aktuella foder -
recept och diperiodens längd skattades
till 34 dagar. Av tabellen framgår att det
dagliga kalciumintaget var lägre än
norm (64 g/d) i besättningarna A och B.

DISKUSSION
En vanligt förekommande obduktions -
diagnos i denna studie var fraktur. Den
och övriga redovisade diagnoser överens-
stämmer med tidigare svenska studier
(3, 4, 10). Dock resulterade urvalskrite-

rierna unga suggor, hälta och förlam-
ning, i en annan fördelning av diagnoser
jämfört med tidigare studier. 

Det var framför allt gyltor som avvant
sin första kull som drabbades av fraktu-
rer när de befann sig i betäckningsavdel-
ningen (Figur 4). Detta stöds av en tidi-
gare studie (10) och erfarenheter från
fältet. De orsaker som diskuterats har
varit traumatiska skador i samband med
gruppering och/eller ett dåligt minera -
liserat skelett. Skelettets mineralisering
hos unga suggor undersöktes därför
genom inaskning och mineralbestäm-
ning av revben. Revbenen anses åter-
spegla skelettets mineralisering och hur
det påverkas av kalk- och fosforintag
(12, 16).

Svagare skelett hos unga suggor
Benanalyserna visade att unga suggor,
oavsett obduktionsdiagnos, som grisat
en eller två gånger, hade en lägre torr-
substans- och kalciumhalt samt tendens
till lägre askhalt i revben jämfört med
suggor som grisar tre eller flera gånger.
Det innebar att de unga suggorna hade
ett sämre mineraliserat skelett än äldre
djur. Detta bekräftas av andra studier.
Flera parametrar, som fett, torrsubstans
samt aska och kalcium i fettfri torrsub-
stans, ökade med åldern i revben (5).
Dock var andelen kalcium i benaska 
lika för alla åldersgrupper i den studien.
Giesemann och medarbetare (7) visade
att äldre suggors lårben var mer minera-
liserade och starkare än yngre suggors lår-

Ts = Torrsubstanshalt, Vt = Våtvikt, Ca = kalcium, P = fosfor. Medelvärden för olika parametrar med
olika bokstäver skiljer sig signifikant mellan kullnummer, p< 0,05. E s = ej signifikant.

Tabell 2. INVERKAN AV KULLNUMMER PÅ OLIKA BENPARAMETRAR, LSMEANS.

Kull nr p 
1 2 3–8

Antal djur 26 12 20

Benparameter

Ts % av Vt 71,7a 72,5a 74,8b <0,05
Aska % av Vt 40,2 40,9 42,4 0,059
Aska % av Ts 56,0 56,5 56,7 E s
Ca % av Vt 14,1a 14,2a 17,5b <0,001
P % av Vt 6,3 6,4 6,4 E s
Ca % av aska 35,5a 34,7a 41,4b 0,001
P % av aska 15,9 15,6 15,2 E s

Ts = torrsubstanshalt, Vt = våtvikt, Ca = kalcium, P = fosfor. Digiv = nygrisade och digivande suggor, Avv = nyavvanda suggor i betäckningsavdelning, 
Dräkt = dräktiga suggor. Medelvärden för olika parametrar med olika bokstäver skiljer sig signifikant mellan cyklusstadier inom kullnummer, p<0,05.

Tabell 3. INVERKAN AV CYKLUS INOM KULLNUMMER PÅ OLIKA BENPARAMETRAR, LSMEANS.

Kull n Ts Aska Aska Ca P Ca P 
nr % av % av % av % av % av % av % av

Vt Vt Ts Vt Vt aska aska

1 Digiv 3 71ab 44,7b 62,8b 14,2 6,7ab 32,8 15,6
1 Avv 14 70,3a 38,3a 54,4a 14,2 6,1a 37,1 16
1 Dräkt 9 73,9b 41,6b 56,3a 14 6,6b 33,8 15,9

2 Digiv 4 74,6 41,9 56,2 15,7 6,5 37,3 15,5
2 Avv 6 72,2 40,3 55,9 13,6 6,2 33,9 15,5
2 Dräkt 2 71,8 41,5 58 14 6,5 33,7 15,7

3–8 Digiv 7 75,6 44,1 58,3 18,5 6,8b 41,9 15,5
3–8 Avv 6 72,2 41,4 57,1 17 6,2ab 41,4 15
3–8 Dräkt 7 76,1 41,3 54,4 16,9 6,2a 41,2 15,1
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 ben. Uppmätta askhalter i torrsubstans i
revben var i vår studie någon procent -
enhet högre än vad Field (5) rapporterade
och någon procentenhet lägre än vad
Mahan och medarbetare (11) och Puls
(13) angivit. Skillnaderna kan bero på
olika preparering av benen inför analys.
Värdet för kalcium i aska överensstämde
bra med det av Field (5) angivna.

Gyltors benstyrka försvagas under
digivningen
Även sexualcykeln påverkade revbenens
mineralisering hos gyltor som grisat
första gången. Hos äldre suggor skedde
detta inte i samma utsträckning. Nyav-
vanda gyltor hade lägre torrsubstans-,
ask- och fosforhalt än de gyltor som var
dräktiga eller nygrisade/digivande. Det
visade att digivningen påverkade djurens
skelett negativt eftersom askhalten anses
ha en avgörande betydelse för benstyr-
kan (1, 9, 12). Tidigare studier har också
visat att styrkan och vikten hos lårbenet
minskar under digivningen för att sedan
öka under efterföljande dräktighet och
att denna skillnad var störst hos unga
suggor (7). Samma studie visade att
upptaget av kalcium och fosfor från tar-
men var större under digivning än under
dräktighet. För att ytterligare kompen -
sera för förlusterna under digivningen
hos unga suggor har de förmåga att ta
upp mer kalk och fosfor från tarmen
under dräktigheten jämfört med vad
äldre suggor har (7, 16).

Sämre hållfasthet i skelettet hos
gyltor med frakturer
Gyltor som grisat en gång och som drab-

bats av frakturer, hade en lägre askhalt i
skelettet än gyltor utan frakturer. Det
innebar att skelettets hållfasthet var
sämre hos gyltor med frakturer eftersom
askhalten är relaterad till benstyrkan (1,
9, 12). Följdriktigt förstärktes skillna-
derna i skelettets mineralisering vid en
jämförelse med äldre suggor utan fraktu-
rer. Gyltorna med frakturer hade inte
bara en lägre askhalt, utan också en lägre
torrsubstanshalt och kalciumhalt i rev-
benen jämfört med äldre suggor som
grisat tre eller fler gånger.

Att skelettets mineralisering påverkas
av tillväxt och mjölkproduktion hos gyl-
tor är lätt att förstå. Men varför blir
mineraliseringen, och därmed benstyr-
kan, så nedsatt hos vissa djur att stora
ben som lårben fraktureras, ibland till

och med på flera ställen? Förklaringarna
kan vara flera och faktorer som mineral-
normer, ny genetik, management och
framför allt utfodring, måste beaktas i
detta sammanhang.

Normer för mineralfoder och ny
genetik
För 30 år sedan ansågs ett dagligt intag
av 50–55 gram kalcium och 40 gram
fosfor vara tillräckligt för digivande sug-
gor (11). Nuvarande norm är 0,64 gram
kalcium och 0,41 gram fosfor per MJ
OE (14). Med de energinormer för di -
givande suggor som numera rekommen-
deras blir det dagliga intaget av kalcium
cirka 64 g beroende på suggans kullstor-
lek (Kerstin Sigfridson, Lantmännen
Lantbruk, pers medd 2012). 

Tabell 5. ANDELAR GYLTOR (KULL NR 1) OCH SUGGOR (KULL NR 2) MED FÖR LÅG FODERKONSUMTION

(<2 500 MJ OE RESPEKTIVE <3 000 MJ OE) UNDER DIPERIODEN I BESÄTTNINGARNA A–C.

Foderkonsumtion under diperioden
<2500 MJ OE <3 000 MJ OE <2500 MJ OE <3 000 MJ OE

Besättning Kull nr 1 Kull nr 1 Kull nr 2 Kull nr 2

A 17 % 60 % 1 % 24 %
B 2 % 21 % 3 % 14 %
C 16 % 40 % 8 % 30 %

Tabell 6. GENOMSNITTLIGT DAGLIGT INTAG AV KALCIUM OCH FOSFOR HOS GYLTOR (KULL NR 1) VID ETT

LÅGT FODERINTAG MOTSVARANDE 2 500 MJ UNDER DIPERIODEN I BESÄTTNINGARNA A–C.

Besättning A B C

Kalcium g/d 48 49 65
Fosfor g/d 35 31 39

Ts = Torrsubstanshalt, Vt = Våtvikt, Ca = kalcium, P = fosfor. Medelvärden med olika bokstäver skiljer sig signifikant mellan djur med samma kullnummer som
har respektive inte har frakturer, p<0,05.

Tabell 4. KEMISK SAMMANSÄTTNING AV REVBEN FRÅN SUGGOR MED RESPEKTIVE UTAN FRAKTURER, LSMEANS.

Kull n Fraktur Ts Aska Aska Ca P Ca P 
nr % av % av % av % av % av % av % av

Vt Vt Ts Vt Vt aska aska

1 9 Ja 69,9a 37,7a 53,9a 13,7a 6,1ab 36,5a 16,3
1 17 Nej 72,6ab 41,5b 57,2b 14,4a 6,5ab 34,9a 15,7                                        

2 4 Ja 74,3ab 39,6ab 53,3ab 13,8a 5,9a 34,8a 14,8
2 8 Nej 71,6ab 41,6b 58,1b 14,4a 6,6b 34,6a 15,9

3–8 20 Nej 74,8b 42,4b 56,7b 17,5b 6,4ab 41,4b 15,2
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Avelsutvecklingen har gått snabbt
under de senaste åren. Vi har idag en
snabbväxande, muskulös gris med lite
fett, vilket kan ha betydelse för skelett -
utveckling och benens hållfasthet. Grisar
med genetiska anlag för magert kött har
mindre aska i lårbenet jämfört med gri-
sar med anlag för kött med mera fett
(18). Studien visade också att mognaden
av benvävnad kan skilja mellan olika
genetiska linjer. Andelen benaska och
därmed benstyrkan, påverkades av gyl-
tors fäder (1).

Ökad mjölkproduktion och otillräck-
ligt foder/mineralintag
Nutidens suggor har blivit allt mer pro-
duktiva. Det innebär att suggorna idag
kan antas mjölka mer. En hög mjölkpro-
duktion ställer stora krav på utfodring,
foder och foderkonsumtion (Figur 5).
En sugga som avvänjer elva grisar bör äta
ca 3 400 MJ OE under diperioden enligt
nuvarande fodernorm (Kerstin Sigfrid-
son, Lantmännen Lantbruk, pers medd
2012). Om hänsyn tas till en avvänj-
ningsvikt på 10 kg krävs ytterligare foder
för att motsvara de behov som en ökad
mjölkproduktion ställer. Erfarenheter
från andra studier (7) visade att aptiten
hos digivande gyltor är sämre än hos
äldre djur, vilket bekräftades i vår studie.

Många gyltor saknade förmåga att äta
tillräckligt med foder för att täcka sina
behov. Av foderregistreringarna fram-
gick att en stor andel av gyltorna åt
mindre än 3 000 MJ OE, och att även
en viss andel åt mindre än 2500 MJ OE,

under diperioden. I besättning A inne-
bar detta att 17 procent av gyltorna fick
cirka 25 procent för lite kalcium under
digivningen.

Det är viktigt att det dagliga kalcium-
och fosforintaget är tillräckligt. Ett lågt
mineralintag samtidigt med förluster av
kalcium via mjölken kan ge upphov till
lägre askhalter i skelettet och därmed
orsaka benskörhet och frakturer (6). 

En besättning (C) hade tillsatt extra
kalcium och fosfor i foderblandningen.
Detta innebar att trots ett lågt foderin-
tag tillgodosågs rekommenderade normer
av mineralämnen. Praktiska erfarenheter
från fältet har också visat att en höjning
av kalciumhalten i fodret från ca 0,7
procent till ca 1 procent har reducerat
antalet unga suggor med frakturer (15).
Detta stöds av många studier som visat
att en ökad kalcium- och fosforhalt i
fodret gav en högre askhalt i skelettet
och därmed bättre benstyrka (2, 9, 12).
En generell höjning av kalciumnormen
till digivande suggor kräver dock ytterli-
gare studier.

Förebyggande åtgärder
För att minska risken för frakturer hos
gyltor måste rådgivningen inriktas på att

FIGUR 5. Många smågrisar och höga avvänjningsvikter ställer stora krav på suggornas ut-
fodring och mineraltillförsel. 
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FIGUR 4. Brunstbeteende medför ökad belastning och kan orsaka frakturer.
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minska förlusterna och/eller öka intaget
av kalcium (Figur 6). För att minska för-
lusterna via mjölken bör antalet smågri-
sar per gylta inte vara fler än tio. 

Under hela diperioden är det viktigt
att dagligen kontrollera gyltors foderin-
tag. I besättningar med blötfoder kan
det till vissa djur vara nödvändigt att ge
extra torrfoder för att stimulera aptiten
och på det sättet öka intaget av närings -
ämnen och mineraler. 

Ny genetik och högre produktivitet
medför att normerna för mineraltillför-
sel kan behöva revideras speciellt till
unga digivande suggor.

Det är också viktigt att minska riskerna
för aggressioner och slagsmål i samband
med avvänjning och betäckning. Det
görs genom att gruppera unga och
ranglåga djur för sig i betäckningsavdel-
ningen. Boxmiljön ska alltid vara utfor-
mad så att den kan hållas torr och ren.

SUMMARY
Bone fragility and fractures in young
sows
58 1st parity gilts and 2nd – 8th parity
loose-housed sows from 12 different
herds were euthanized and sent for
autopsy. Arthritis/arthrosis/abscesses were
seen in all categories of sows. Fractures/

epiphysiolysis were common among 1st
parity gilts and 2nd parity sows. No
fractures were seen in 3rd – 8th parity
sows.

Chemical analyses revealed that 1st
parity gilts and 2nd parity sows had less
dry matter, ash and calcium in rib bones
compared to older sows. Dry matter and
ash was lower in ribs of newly weaned
1st parity gilts compared to in ribs of
dry or lactating 1st parity gilts. These
bone parameters were not influenced by
sexual cycle in 2nd – 8th parity sows.
First parity gilts with fractures/epiphysio-
lysis had less ash in rib bones compared
to 1st parity gilts without fractures.

Feed consumption during lactation
was measured in 3 herds. The propor-
tions of 1st parity gilts with a feed intake
< 3 000 MJ varied between 21–60 %. In
these animals the calculated daily intake
of calcium and phosphor did not reach
recommended standards in two of three
herds. 

It is concluded that bone fragility and
fractures in young sows may be preven-
ted by limiting the number of suckling
piglets, and by focusing on young sow’s
individual feed consumption during lac-
tation. An increased addition of calcium
in feed during lactation may compensate

for an insufficient feed and thereby 
calcium intake in young sows. This has
to be further elucidated.

In systems with group-housed gilts
and sows it is extremely important to
avoid aggressions and fights during
mating. This is done by grouping young
and weak sows separately from others
after weaning.
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för alla enkätsvar!
SVS kollegium vill framföra ett varmt
tack till de 501 medlemmar som tog
sig tid att besvara vår enkät om Vete-
rinär  kongressen. Vi fick in många tips
och idéer och också lite klagomål av
olika slag, det vill säga en hel del för
kollegiet att jobba vidare med. 

Vi har också lottat ut de utlovade
Triss-lotterna bland alla som svarade
och dessa har skickats till de glada
vinnarna.

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris 20
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ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 

flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst
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gratis träckprovsanalys 
vid behov

Vill du ha 
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Tel:  018-57 24 30
 018-57 24 31
Fax:  018-57 24 32

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

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

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

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

Har ett kort grepp som även 
passar mindre händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser
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MISSTANKE OM PARATUBERKULOS 
I KÖTTDJURSBESÄTTNING
SVA kontaktades av en distriktsveterinär i syd-
västra Sverige med anledning av att han i
samma besättning undersökt två äldre kor med
kronisk diarré som dessutom hade magrat av.
Den ena kon (sju år gammal) hade haft diarré
under några veckor. Hon hade magrat av under
denna tid och dessutom nyligen aborterat. Den
andra kon (tio år gammal) hade diarré sedan
lång tid och var mycket mager. Veterinären
misstänkte paratuberkulos och träckprov togs
för PCR-analys och odling. Den kliniska bilden
i detta fall skulle mycket väl kunna vara orsakad
av paratuberkulos.

Då det inte fanns någon epidemiologisk
koppling (t ex inköp av djur från utlandet) i det
här fallet bedömdes misstanken ändå som svag.
Odlingen pågår ännu men PCR-analyserna
utföll negativt vilket starkt talar för att det inte
rör sig om paratuberkulos.

SCHMALLENBERGVIRUS
Sveriges veterinärer och djurägare är uppmärk-
samma och ett flertal fall av misstanke om
infektion med schmallenbergvirus (SBV) har
anmälts till Jordbruksverket och SVA. Alla
misstankar har hittills kunnat uteslutas efter

laboratoriediagnostiska undersökningar, det rör
sig om fyra fall:

1. En fårbesättning med flera svag- och död-
födda samt ett missbildat lamm i Västergöt-
lands län.

En misstanke om paratuberkulos i en köttdjursbe-

sättning och fortsatt spridning av schmallenbergvirus

i Europa avhandlas i detta nummers Epizteltext. Epizteln är ett samarbete mellan

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket och sammanställd

av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.

❘❙❚ månadens epiztel
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Dödfött lamm från en SBV-smittad tacka i Storbritannien. Lammet har artrogrypos
i form av förvriden ryggrad och onormalt böjda och deformerade ben.

➤
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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 ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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2. En fårbesättning med svag- och dödfödda
lamm i Sörmlands län.

3. En fårbesättning med svag- och dödfödda
samt missbildade lamm i Blekinge län. 

4. En dödfödd, missbildad (dubblering av
nos, förminskad hjärna) kalv från Upplands
län.

I två besättningar har PCR-undersökning på
missbildade kalvar utfallit med negativt resultat
men analys av antikroppar i serum från moder-
djuren pågår fortfarande. Det gäller en amko-
besättning med stor andel missbildade kalvar
(förvridna leder och rygg) i Kalmar län och en
dödfödd, missbildad (avsaknad av leder) mjölk -
raskalv från Västergötlands län.

I ett fall fanns inte en missbildad kalv (död-
född med ankylos) tillgänglig för PCR-ananlys
och även där pågår analys av antikroppar i
serum från moderdjuret.

På SVA finns nu förutom PCR-teknik för
identifiering av virusgenom även serumneutra-
lisationstest för kontroll av antikroppar till-
gängligt. Intensivt utvecklingsarbete pågår för

att även få tillgång till ELISA-tester som möj-
liggör storskaliga serologiska övervakningar. 

Spridning i Europa
I Europa har nu virusgenom identifierats från
idisslare i Tyskland, Belgien, Holland, Luxem-
burg, Frankrike, Spanien och Italien samt från
knott i Danmark. De danska knott som analy-
serats var insamlade under 2011 på södra Jyl-
land nära gränsen mot Tyskland där många fall
av SBV setts. De fall av missbildade avkommor
som nu ses i de drabbade länderna härrör från
smitta av moderdjuren i tidig dräktighet under
föregående vektoraktiva säsong. För får anges
infektion i dräktighetsdag 30–50 och för nöt
dag 62–96 ge upphov till karakteristiska miss-
bildningar (ankylos, artogrypos, hydrocefalus).
Med anledning av detta väntas snart riskperio-
den för födsel av missbildade lamm och killingar
vara över medan den fortgår ännu några måna-
der för nötkreatur och likaledes rapporteras
från drabbade länder att andelen lammfall
minskar medan kalvfallen ökar.  ■

➤

N O R D VA C C

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

HIPRA

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

 Vaccinskydd mot 
 mastit: 
 S. AUREUS  
 KNS 
 KOLIFORMER
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FIGUR 1. En fjärdedel av kvigorna i en
grupp aborterade i sen dräktighet.

En nötbesättning utreddes för misstanke om
epizootisjukdom på grund av allvarliga repro-
duktionsstörningar. Fallet är presenterat av
Erika Chenais vid Enhet för sjukdomskontroll
och smittskydd, SVA. 

Nötbesättning
ANAMNES: Fyra av 16 holsteinkvigor som gått till-
sammans på ett isolerat bete, där alla fått amerikanska
embryon inlagda, aborterade i sen dräktighet inom
en tidsperiod av tre veckor (Figur 1). Ytterligare en av

kvigorna kalvade för tidigt, men den kalven överlevde.
En av kvigorna som aborterat insjuknade sedan med
hög feber och näsflöde, behandlades med tetracyklin,
men svarade inte på behandling. Veterinären kontak-
tade då SVAs sektion för epizootologi.

FRÅGA: Vilken/vilka diagnoser misstänker du och
vilka åtgärder bör vidtas?

Vilken är din diagnos? – Epizootologi

SVAR SE SIDAN 56

SLUs internrevision synar
Lövsta

❘❙❚ Med anledning av bristerna i djur -
hållning vid forskningscentrumet för 
lant brukets djur i Lövsta, har SLUs intern -
revision granskat planering inför och
igångsättande av centrumet. Internrevisio-
nen lämnade sin rapport till SLUs styrelse
den 2 mars.

Revisorerna påpekar i rapporten att det
saknas tydlig fördelning av ansvar och
befogenheter för personal inom verksam-
heten i Lövsta. Därutöver är ansvarsfördel-

ningen oklar för inblandade personal -
grupper. Internrevisionen rekommenderar
att universitetsledningen ser till att ansvar
och mandat för personalen på Lövsta tyd-
liggörs och fastställs. Revisorerna vill att
SLU utreder hur detta ansvar ställer sig i
förhållande till personal som ansvarar för
försöksdjursverksamheten: föreståndare
och ansvarig veterinär.

Internrevisionen ser med tillfredsställelse
på att åtgärder har vidtagits för att nå en
god djurhälsa och en bra arbetsmiljö. 
Man bedömer att det är av största vikt 
för SLUs anseende och för framtida forsk-
ningsmöjligheter att vidtagna åtgärder
leder till önskat resultat. Internrevisionen
skriver också att det bland fakultetens

lärare finns ett behov av uppdaterad 
kunskap om gällande lagstiftning. Revi -
sorerna rekommenderar att universitets-
ledningen säkerställer att berörd personal
känner till och följer gällande djurskydds-
lagstiftning.  ■

❘ ❙❚   noterat

Ny tjänst – ny lön – nya anställ-
ningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta arbete
eller om du skall tillträda din första
tjänst kontakta förbundskansliet för
rådgivning innan du träffar avtal om
anställningen. Ring Jenny Flordal eller
Anders Graneld, tel: 08-545 558 20.
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Statskontoret kritiserar SVAs
strategiska inriktning
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Statskontoret, regeringens utred-
ningsstöd för statsförvaltningens
organisation, fick i höstas uppdra-
get att granska SVA. I en rapport
som publicerades den 7 mars ges
en hel del beröm till myndigheten
men också viss kritik. Bland annat
anser Statskontoret att SVAs stra -
tegiska inriktning inte anpassas till
nya förutsättningar och att rege -
ringens styrning är otydlig.

Regeringen gav i september 2011 Stats-
kontoret i uppdrag att genomföra en
analys av verksamheten vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Den 7 mars
offentliggjordes Statskontorets slutrap-
port. Analysen innehåller en beskrivning
av SVAs uppdragsverksamhet, med
särskilt fokus på de delar där privata
alternativ finns och där myndighetens
verksamhet bedrivs i konkurrens med
dessa. Den innehåller också en bedöm-
ning av en miniminivå för den konkur-
rensutsatta analysverksamheten, med
hänsyn till att verksamhet som ligger
inom ramen för SVAs uppdrag ska upp-
rätthålla en tillräcklig nivå.

OMFATTANDE UPPDRAG ENLIGT
INSTRUKTIONEN 
SVA är en veterinärmedicinsk expert-
myndighet med kompetens inom över-
vakning och bekämpning av smittsamma
djursjukdomar och zoonoser. I uppdraget
ingår att diagnostisera och utreda smitt-
samma djursjukdomars uppkomst, or sak
och spridningssätt och att medverka i
förebyggandet och bekämpandet av

sjuk domarna. SVA är även nationellt
referenslaboratorium för ett 30-tal sjuk-
domar och europeiskt referenslaborato-
rium för campylobakter. Det innebär att
SVA ansvarar för att löpande kontrollera
hur andra laboratorier i Sverige utför
analyser av en viss sjukdom. 

Instruktionen ger enligt Statskontoret
utrymme för en mycket vid tolkning 
av vad som är myndighetens priorite -
rade uppgifter, utan att regeringen på
annat sätt närmare preciserar hur SVA
ska prio  ritera mellan olika uppgifter i sin
verksamhet. Statskontoret noterar att upp-
 giften att vara ett nationellt veterinärme-
dicinskt laboratorium saknar definition,
såväl i instruktion som i förarbeten.

SVAs BEROENDE AV EXTERN
FINANSIERING 
SVA bemyndigades 1982, genom en
ändring i regelverket, att disponera av -
gifter för diagnostiska och andra tjänster.

Resultatet har blivit en större myndighet
med kvalificerad analysverksamhet men
också med ett stort beroende av extern
finansiering. 

Avgifter och bidrag utgjorde 2011
mer än 60 procent av myndighetens in -
täkter. Bidragsmedel från såväl offentliga
som privata organisationer stod för en
ökande andel. Statskontoret konstaterar
därför att en stor del av den verksamhet
som myndigheten utför är efterfråge-
styrd eller i varierande grad styrd av möj-
lig finansiering, med tillhörande villkor. 

Tillväxten i avgiftsintäkternas utveck-
ling har emellertid planat ut och är nu
negativ, konstaterar Statskontoret. Detta
förklaras bland annat med ett förbättrat
djurhälsoläge, mer effektiva diagnos-
och analysmetoder och en ökande kon-
kurrens. Förutsatt att den negativa tren-
den för avgiftsintäkterna är bestående,
ställer det ökade krav på SVAs planering
och prioritering av verksamheten.
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I SVAs uppdrag ingår att diagnostisera och utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst,
orsak och spridningssätt.
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➤ ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTT-
NINGAR FÖR VERKSAMHETEN 
2008 skapade SVA en organisation med
enheter i linjen och fyra tvärgående
huvudprocesser – sjukdomsövervakning
och beredskap, diagnostik och analys,
kunskapsförmedling samt forskning och
utveckling. Huvudprocesserna bildar
myndighetens huvudsakliga verksamhet,
och beskrivs som jämställda men ömse -
sidigt beroende. 

Statskontoret konstaterar att den nya
organisationen är logisk utifrån de pro-
blem som identifierades i den gamla
organisationen. Enligt kontorets bedöm-
ning innebär dock den starka graden av
integrering och ömsesidigt beroende att
myndigheten har organiserat sig på ett
sätt som ger en högre sårbarhet. Givet
att verksamheten inom ramen för en av
huvudprocesserna minskar – som nu har
skett inom analysverksamheten – påver-
kas förutsättningarna för att SVA kan
genomföra alla delar av sitt uppdrag.
Även sjukdomsövervakning och bered-
skap drabbas.

MYNDIGHETENS TOTALA RESULTAT
ÄR SVÅRT ATT BEDÖMA 
SVAs egna kundundersökningar, externa
studier av forskningskvalitet samt under-

 sökningar gjorda inom ramen för detta
uppdrag, talar för att verksamheten i
stort håller en hög nivå. Detta gäller
särskilt forskning och utveckling men
även i fråga om annan kompetens. SVA
får genomgående goda omdömen för sin
expertroll och sin laborativa kapacitet,
men mindre goda omdömen när det gäl-
ler andra aspekter av konkurrenskraft,
bland annat pris och kundbemötande
jämfört med privata alternativ. 

Effekterna av uppdragsverksamheten
värderas mycket högt av SVA, men i års-
redovisningarna finns ingen systematisk
eller preciserad redovisning av dessa
samband eller effekter beskriven. SVA
bör därför, enligt Statskontorets bedöm-
ning, på ett tydligare och mer preciserat
sätt redogöra för uppdragsverksamhetens
effekter – såväl positiva som negativa –
för myndighetens övriga verksamhet.
Statskontoret finner det i nuläget svårt
att bedöma om myndighetens totala
resultat överensstämmer med uppdrags-
givarens förväntningar. Visserligen
genom för myndigheten de uppdrag den
är ålagd att utföra, men eftersom upp-
draget är vitt formulerat är det oklart om
viss verksamhet ingår, inte ingår eller
inte ska ingå bland uppgifter som myn-
digheten utför. Statskontoret anser att

ett förtydligande behövs av vad som är
”nödvändig verksamhet” och hur övriga
uppgifter ska prioriteras. Enligt Stats-
kontoret kan det från SVAs sida behövas
ökad strategisk intern styrning mot vilka
resultat den ska uppnå.

KARTLÄGGNINGEN AV SVAs
UPPDRAGSVERKSAMHET 
SVAs vaccinberedskap är enligt myndig-
heten helt avhängig av intäkter från den
övriga vaccinförsäljningen. SVA har ett
fullsortimentslager av samtliga vacciner
som saluförs på den svenska marknaden.
Som en konsekvens av att apoteksmark-
naden omreglerats har konkurrensen
sannolikt ökat, men hur mycket den har
ökat är för tidigt att bedöma. Vidare har
SVA ett mycket omfattande utbud av
analyser. Av de över 800 analyserna 2011
stod ett fåtal för en mycket stor del av
intäkterna. Merparten bidrog var för sig
mycket litet till de totala intäkterna.
Statskontoret drar därför slutsatsen att
skälet till att alternativa leverantörer av
vissa analystjänster saknas är att det är
svårt att uppnå lönsamhet för ett stort
antal sällananalyser.

MINIMINIVÅ FÖR AVGIFTSFINAN -
SIERAD UPPDRAGSVERKSAMHET 
I Statskontorets uppdrag låg att lämna
en miniminivå av den avgiftsfinansierade
uppdragsverksamheten och då särskilt
den konkurrensutsatta. Utgångspunkten
för kontorets bedömning är gällande
principer för kommersiell verksamhet i
statlig regi där huvudregeln är att stat -
liga myndigheter inte ska sälja tjänster
på en konkurrensutsatt eller potentiellt
konkurrensutsatt marknad. Enligt Stats-
kontoret har myndighetens finansie -
ringsbehov ingen relevans i den princi -
piella bedömningen. Det är heller inte
ett hållbart argument att verksamheten
för med sig fördelar i form av att upp-
rätthålla kompetens och bättre lösa de
myndighetsuppgifter som man har.
Däremot får staten agera på en marknad
om tjänsten eller varan möter ett behov
hos medborgarna som inte kan tillgodo-
ses med marknadslösningar.

Statskontoret uppfattar sjukdoms -
övervakning och beredskap, forskning
och utveckling samt service som tre cen-
trala uppgifter enligt dagens instruktion.

Förutsatt att den negativa trenden för avgiftsintäkterna är bestående, ställer det ökade
krav på SVAs planering och prioritering av verksamheten, påpekar Statskontoret.
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Statskontoret bedömer att det mest rea-
listiska alternativet är det där myndig -
heten utför uppdragsverksamhet inom
alla tre uppgifterna – om än i en tydligt
avgränsad omfattning.

INTERNA OCH EXTERNA FAKTORER 
Statskontoret bedömer att den höga gra-
den av integration som präglar SVAs
verksamhet innebär att myndigheten
blir sårbar för yttre förändringar. Den
försvårar också för en effektiv intern
styrning och kontroll i och med att 

möjligheterna för renodling av uppgifter
minskar och redovisningar blir mindre
tydliga. 

SVAs förmåga att prioritera i verk-
samheten är dock avhängig av en tydlig
styrning från regeringens sida. SVAs
verksamhet och resultat påverkas dess -
utom i hög utsträckning av olika om -
världsfaktorer såsom sjukdomsläget men
även ändringar i exempelvis EUs regel-
verk inom området. 

Myndigheten bedömer att den nega-
tiva trenden gällande avgiftsintäkternas

utveckling kommer att bestå om inget
görs. Statskontoret konstaterar att gra-
den av konkurrens och efterfrågan är
mycket viktiga faktorer för SVAs analys-
verksamhet. Sammantaget är det svårt
att bedöma hur marknaden kommer att
utvecklas, men det finns principiella 
kriterier som talar för en förändring av
uppdragsverksamhetens omfattning på
sikt.

EN FÖRÄNDRAD STRATEGISK 
INRIKTNING
Statskontoret bedömer att SVAs strate-
giska inriktning att försöka bevara nu  -
varande omfattning av verksamhet och
intäkter istället för att anpassa sig till nya
förutsättningar, inte är ändamålsenlig.
Myndigheten bör därför ompröva sin
nuvarande strategiska inriktning i syfte
att minska sin sårbarhet för dessa för-
ändringar. Statskontoret bedömer att
SVA även bör se över organisationen för
att kunna göra tydligare prioriteringar i
verksamheten.

OTYDLIG STYRNING FRÅN 
REGERINGEN
Statskontoret har konstaterat att rege -
ringens styrning genom styrdokument
och dialoger inte är tydlig och att olika
bedömare ger varierande svar på vad som
är myndighetens kärnuppgift. Bered-
 skaps uppgifterna är dock de som har star-
kast författningsstöd. Statskontoret sluter
sig därför till att beredskapsuppdraget, i
betydelsen beredskap mot spridning av
farliga djursjukdomar, är en mycket
väsentlig uppgift för myndigheten.

SVAs uppdrag är idag enligt instruk-
tionen brett, riktat mot vitt skilda mål-
grupper. En översyn av instruktionen är
därför motiverad. Enligt Statskontoret
kan instruktionen tydligare ange SVAs
primära syfte – myndighetsuppdraget.
Som det är formulerat i dag, är upp dragen
som expert- och serviceorgan för myn-
digheter och enskilda helt jäm ställda.
Om uppdraget som expertmyndighet
tydliggörs, kommer service uppdraget
gentemot enskilda att under ordnas
myndighetsuppgiften. Statskontoret be -
d ömer att detta kommer att underlätta
SVAs prioritering av regeringens, Jord-
bruksverkets och andra myndigheters
behov.  ■

Enligt Statskontoret har SVAs finansieringsbehov ingen relevans i bedömningen av om
myndigheten bör sälja sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad. 

Statskontoret bedömer att SVA bör se över organisationen för att kunna göra tydligare
prioriteringar i verksamheten. 
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Den årliga inkomstdeklarationen
börjar nu närma sig för många, och
SVT ger som vanligt tips om aktuella
avdrag och regler speciellt för vete-
rinärer.

INKOMSTSKATTESYSTEMET
✔ Det finns tre inkomstslag: Inkomst av
tjänst, kapital eller näringsverksamhet.
Inkomster som inte kan hänföras till
dessa är inte skattepliktiga.
✔ Fysiska personer och dödsbon betalar
både statlig och kommunal inkomst -
skatt.
✔ Juridiska personer utom handelsbolag
och dödsbon betalar bara statlig in komst-
skatt.
✔ Ett handelsbolags inkomster beskat-
tas hos delägarna.
✔ Inkomstslaget kapital behandlas inte
nedan.

DEKLARATIONSFÖRFARANDET
Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande. I
månadsskiftet mars–april får de en ifylld
deklarationsblankett tillsänt sig för god-
kännande och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av närings-
verksamhet, delägare i fåmansföretag och
närstående till dessa samt de som inte
varit bosatta i Sverige hela inkomståret,
undantas dock. 

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga i månads-
skiftet mars–april, har skattemyndighe-
ten fyllt i samtliga uppgifter från de kon-
trolluppgifter, som tidigare har sänts in
från olika uppgiftslämnare till såväl den
skattskyldige som skattemyndigheten. 

Felaktiga/ofullständiga uppgifter änd-
ras/kompletteras av den skattskyldige.

Blanketten undertecknas och ska vara
skattemyndigheten tillhanda senast den
2 maj. Man kan också deklarera via
Internet, sms eller telefon. Detta fram-
går av deklarationsblanketten och den
medföljande broschyren ”Dags att
deklarera”.

TAXERINGEN
När det gäller taxeringen, dvs vilka
inkomster som ska tas upp i deklaratio-
nen och vilka avdrag man får göra, bör
följande påpekas:

Kostnader för resor mellan bostad och
arbetsplats är avdragsgilla endast om de
överstiger 9 000 kronor. Avdragsbegräns-
ningen gäller också för motsvarande resa
vid beräkning av inkomst av närings-
verksamhet. För den som har inkomster
både av tjänst och näringsverksamhet
avser begränsningen de sammanlagda
kostnaderna och i första hand ska avdra-
get i inkomstslaget tjänst minskas. 

Övriga kostnader som täcktes av det
tidigare schablonavdraget är avdragsgilla
till den del som överstiger 5 000 kronor.
Avdragsbegränsningen omfattar dock
inte följande kostnader som alltså är
avdragsgilla ”från första kronan”:

• Ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa, dubbel bosättning och
tillfällig anställning.

• Kostnader när den privata bilen
använts i tjänsten och för annan
färdkostnad för resa i tjänsten.

• Vissa hemresekostnader.

Man får inte göra avdrag för SVFs frivil-
liga grupplivförsäkring, gruppsjukför-
säkringen med 90 dagars karens, olycks-
fallsförsäkringen och barnförsäkringen
(kapitalförsäkringar).

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att skattemyndigheterna har
möjlighet att bedöma yrkandets skälig-
het. Gör man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om taxerings-
myndigheterna bedömer att avdragsrätt
inte föreligger.

TRAKTAMENTEN M M
Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa medges endast om tjänste -
resan varit förenad med övernattning
utanför den vanliga verksamhetsorten.
Med vanlig verksamhetsort menas ett
område, vars yttre gräns ligger på ett
avstånd av 50 kilometer (närmaste färd-
väg) från såväl den anställdes tjänste -
ställe som bostad. 

Betalas traktamente ut vid arbete
inom det område, som utgör vanlig
verksamhetsort, betraktas ersättningen
som lön.

Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etc, som överensstäm-
mer med schablonbeloppen eller ersätt-
ningar som motsvarar gjorda utlägg

Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips 2012
TEXT: ANDERS LEFRELL OCH ANDERS GRANELD

➤

Bra att veta inför deklarationen
2012

✔ Taket för uppskovsbeloppet vid för-
säljning av privatbostad är 1 450 000
kronor.

✔ Schablonintäkt för uppskov beräknas
på alla uppskovsbelopp med 1,67 pro-
cent av detta, oavsett om det finns en
ersättningsbostad eller inte.

✔ Jobbskatteavdraget görs automatiskt.
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➤ behöver inte deklareras, förutsatt att de
kryssats på kontrolluppgift. 

När arbetsgivaren betalar ut dagtrak-
tamente som överstiger schablonbelop-
pen 210 respektive 105 kronor eller natt-
traktamente över 105 kronor (se vidare
Skatteverkets informationsmaterial) ska
den överskjutande delen deklareras som
lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges för dag av -
drag med antingen styrkta merkostnader
för måltider och småutgifter eller med
schablon – 210 kronor per dag eller 105
kronor för halv dag. 

För logikostnad medges endast avdrag
med styrkt kostnad som man själv har
betalat. Alternativt kan man göra ett
schablonavdrag med 105 kr/natt. 

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, dvs 

• arbetet avser endast en kortare tid
(upp till ca två år), eller

• arbetet visserligen inte är kortvarigt
men tidsbegränsat eller sådant att
en fast anknytning till den tidigare
bostadsorten krävs, eller 

• arbetet ska bedrivas på flera olika
platser, eller 

• det finns annan anledning att inte
kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logikostnad
på arbetsorten och för måltider och
småutgifter antingen med styrkta mer-

kostnader eller schablon. Det senare
dock för första månaden på arbetsorten
om det inte är fråga om tjänsteresa.
Schablonavdraget är 63 kronor per dag
under den första månaden på arbetsor-
ten. Logikostnad är avdragsgill under
längst två år, för gifta eller samboende
längst fem år, om den dubbla bosätt-
ningen beror på makens eller sambons
förvärvsverksamhet. Det går att få av -
drag för bostadskostnader även om man
inte haft dubbla hyror, dvs bostadskost-
nader på hemorten, enligt en dom i
Regeringsrätten. 

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna
för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente ändras reglerna
för avdrag, se broschyren ”Traktamenten
och andra kostnadsersättningar” (SKV
354).

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

HOTELLKOSTNADER FÖR VIKARIER
Ersättningen för hotellkostnader ska
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotellräkningen. Arbetsgivaren ska betala
sociala avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration. 

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt ska arbetsgivaren ta
upp ett schablonvärde för hotellkostna-
den i vikariens kontrolluppgift. Vikarien
får göra avdrag för samma värde i dekla-
rationen. Arbetsgivaren ska betala sociala

avgifter och dra skatt på schablonvärdet.
När det gäller dessa värden hänvisas 
till Skatteverkets informationsmaterial
enligt ovan.

HEMRESOR
Den som på grund av sitt arbete vistas
på annan ort än hemorten, kan få avdrag
för kostnaden för en hemresa i veckan.
Förutsättningen är att avståndet mellan
hemorten och arbetsorten är längre än
50 kilometer. 

Avdrag medges normalt för kostna-
den för billigaste färdsätt. Denna regel
har dock luckrats upp. Så är skälig kost-
nad för t ex flygresa eller resa med tåg i
första klass också avdragsgill även om
det inte skulle vara det billigaste färd-
medlet. 

Om det inte finns godtagbara allmänna
kommunikationer, medges avdrag för
bilresa enligt den schablon som gäller
avdrag för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen (18:50 kronor per mil).
Det kan också finnas särskilda skäl för
veterinärer att yrka avdrag för bilresa på
grund av behovet av att medföra veteri-
närutrustningen. 

Har man fått traktamente under vis-
telsen i hemmet, ska avdraget för hem -
resor reduceras med belopp som motsva-
rar erhållet dagtraktamente.

Hemresor betalda av arbetsgivaren är
en förmån och finns därför i regel med
på kontrolluppgiften. Avdrag får ske om
förmånen redovisats som intäkt.

RESOR MELLAN BOSTAD OCH
ARBETSPLATS
För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats, ska arbets -
platsen vara belägen minst två kilometer
från bostaden. Avdrag godkänns normalt
för en resa till och en resa från arbets -
platsen per arbetsdag. Kostnaderna är
av dragsgilla endast i den mån de översti-
ger 9 000 kronor. Avdrag för resor för
lunch eller middag medges däremot
inte. I allmänhet medges avdrag endast
för kostnaden för billigaste färdsätt.

För att få avdrag för kostnader för
resor med bil mellan bostad och arbets -
plats krävs i regel dels att avståndet mel-
lan bostad och arbetsplats är minst fem
kilometer, dels att det klart framgår att
man regelmässigt tjänar minst två tim-ILL
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➤

mar sammanlagt för fram- och återresan
genom att använda bil istället för all-
mänt kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid resor mel-
lan bostaden och arbetsplatsen medges
med 18:50 kronor per mil. Om man har
fått ersättning utöver 18:50 kronor från
arbetsgivaren ska denna tas upp som
skattepliktig intäkt. Även utgift för väg-
bro- eller färjeavgift samt trängselskatt är
avdragsgill.

Om tjänsteresan görs med förmåns-
bil, ska den del av ersättningen som är
högre än 6:50 kronor per mil för kost-
naden för diesel respektive 9:50 kronor
per mil för kostnaden för övriga driv -
medel, redovisas som lön. Om arbets -
givaren betalar utgifter för trängselskatt
avseende privata resor med förmånsbil
uppkommer en skattepliktig förmån
med motsvarande belopp. Detta gäller
även för eventuell trängselskatt på resor
till och från arbetet med förmånsbilen.

KÖRJOURNAL
Många skattskyldiga måste föra körjour-
nal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal ska ha något större bevisvärde
måste man föra den löpande under
beskattningsåret. Följande krav bör upp-
fyllas:

1. Mätarställningen vid årets början
och slut.

2. Mätarställningen vid tjänsteresans
början.

3. Var tjänsteresan börjar och slutar
samt antalet körda kilometrar.

4. Vilken ort och vilket företag eller
patient som besökts.

5. Namnet på den person på företaget
eller patienten som besökts.

6. Uppgift om antal privat körda mil.

VETERINÄRUTRUSTNING M M
Arbetsredskap som inköpts under
beskattningsåret är avdragsgilla om de
varit nödvändiga för tjänsten.

En ytterligare förutsättning är att
skattefri ersättning inte har lämnats för
att täcka kostnaderna. Beträffande offent-
 liganställda veterinärer brukar skattemyn -
digheten utgå från att huvudmannen
tillhandahåller sådan utrustning.

Här följer en förteckning över sådana

kostnader som kan vara avdragsgilla och
vad som kan vara värt att tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/instrument
som man behöver i verksamheten. Här
gäller att kostnad för dyrare redskap,
över 2 000 kronor och med minst tre års
livslängd, bör fördelas på flera år. Tre till
fem års avskrivning är att rekommendera.
Exempel på sådant redskap är en mobil-
telefon eller en dator.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs bland annat
för att förhindra överföring av smitt -
samma sjukdomar är en avdragsgill post,
dock inte om kostnaden avser arbets -
kläder.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel beviljas om
det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

FACKLITTERATUR OCH REPRESEN-
TATION
Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten och
de krävs för att man ska upprätthålla
den på ett tillfredsställande sätt. Böckerna
ska även finnas tillgängliga på arbets -

platsen. Facktidskrifter är i regel avdrags-
 gilla. 

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje
år ger Skatteverket ut rekommendatio-
ner för med vilket högsta belopp per
person och gång man kan beviljas
avdrag. För 2011 är det högsta avdraget
90 kr/person. Den som inte är skattskyl-
dig till moms får öka avdragsramen med
momsen. Avdragsramen gäller för såväl
extern som intern representation. 

För andra måltidsutgifter än lunch,
middag och supé är avdraget högst 60
kronor plus moms per person och tillfälle.

Skälig avdragsgill kostnad för t ex tea-
terbiljett, eller vid extern representation
för greenfee vid golfspel, får anses vara
högst 180 kronor plus moms per person.

FÖRSÄKRINGSPREMIER
Som redan angetts får inte särskilt
avdrag yrkas för premier som erlagts för
frivillig grupplivförsäkring, gruppsjuk-
försäkringen med 90 dagars karens,
olycksfallsförsäkring och barnförsäkring
(kapitalförsäkringar). Avdrag för pen-
sionsförsäkringar får dock yrkas som
tidigare, dock med maximalt 12 000
kronor. 

Saknar man så kallad tjänstepension i
sin anställning får man dock göra ett
större avdrag. Avdraget blir här 12 000
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➤ kronor plus ett tillägg på 35 procent 
av anställningsinkomsten. Tillägget får
uppgå till högst tio prisbasbelopp,
428 000 kronor.

För den som är näringsidkare hänvisas
till ”Skatteregler för enskilda närings -
idkare” (SKV 295). I korthet gäller föl-
jande: Rätt till avdrag med 12 000 kro-
nor plus ett tillägg på 35 procent av 
näringsinkomsten, beräknad före avdrag
för pensionssparande, särskild löneskatt
på detta och före avsättning till egenav-
gifter och dylikt. Tillägget maximeras till
tio prisbasbelopp, 428 000 kronor.

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring 2011,
bör yrka avdrag med 529 respektive 841
kronor (för två respektive fem miljoner
kronor) under den förvärvskälla där
inkomsten redovisats (tjänst eller rörelse).
Detsamma gäller veterinärutrustnings-
försäkringen. Premien för denna försäk-
ring för hela 2011 är 294 respektive 732
respektive 2 706 kronor (för tre respek -
tive sju respektive 24 prisbasbelopp). 

Premien för tjänstegrupplivförsäk-
ring, som gäller för alla stats- och kom-
munaltjänstemän och för flertalet privat -
anställda, betalas av arbetsgivaren och
något avdrag för den i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

ARBETSLÖSAS KOSTNADER
Om man är arbetslös och har fått ersätt-
ning från AEA har man rätt till avdrag
för resor i samband med besök på
arbetsförmedlingen. Man har också rätt
till ersättning för resor och andra utgif-
ter som man haft för att söka lämpliga
arbeten i Sverige. Dessa kostnader ska
dras av som ”övriga utgifter” i ruta 06 
i inkomstdeklarationen. Skatteverket
minskar automatiskt avdraget med 
5 000 kronor.

UTBILDNINGSKOSTNADER
Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning samt fortbild-
ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst. Sådana
kostnader likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en slags
investering. Praxis beträffande kostnader

för yrkesutbildning är helt klart – inget
avdrag. 

För fortbildningskostnader är läget
annorlunda. Med fortbildningskostnader
avses kostnader för sådan utbildning
som en anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kostnaderna
kan gälla deltagande i kurser, studieresor
eller inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller inte
för fortbildningskostnader verkar i 
praktiken bero på i vems huvudsakliga
intresse studierna bedrivs. Har arbets -
givaren betalat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation
gentemot arbetsgivaren genom att bevis-
ta utbildningen. Det är i ”huvudsak i
arbetsgivarens intresse” som den anställde
underkastar sig utbildning. Om den
anställde får reducerad lön har praxis
visat att avdrag för kostnader inte har
medgivits. Har deltagandet skett under
semester eller under kompensations -
ledighet har arbetsgivaren inte möjlighet
att visa intresse genom att utge lön.
Avdragsrätten måste då bedömas utifrån
andra kriterier. Ofta vägras avdrag där-
för att den skattskyldige har svårt att
bevisa ”nödvändigheten” att delta i dessa
situationer. 

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen varit nödvändig för att
behålla arbete och inkomster.

När det gäller bedömningen av av -
drags rätten för en kongressresa undersö-
ker skattemyndigheten om arbetsgivaren
påfordrat deltagande i kongressen, dvs
om deltagandet legat i arbetsgivarens
intresse. Som regel krävs att deltagarna
fått behålla sina löneförmåner från
arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst 30 veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande 
i resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag ifråga-
kommer är i huvudsak kongress/kurs -
avgift, resekostnader, fördyrade levnads-
kostnader (observera att om traktamente
inte utgått medges avdrag med hälften
av normalbeloppet för aktuellt land 
om man inte kan visa en högre faktisk 
kostnad) samt förekommande litteratur-
och materialkostnader. Resekostnadsbi-
drag, eventuella traktamenten och övriga
kost nadsersättningar eller bidrag ska
redovisas som intäkt eller öppet frånräk-
nas kostnaderna. 

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagandet
genom intyg från arbetsgivare, redogö-
relse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv. 

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och
omständigheter! I det fall skattemyndig-
heten bestämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en omfattande
och detaljerad argumentation för att få
en kongresskostnad accepterad som
avdrag.

STUDIEMEDELSAVGIFT
Studiemedelsavgift, dvs indexuppräkning
av studiemedel, är enligt direkt författ-
ningsbestämmelse inte avdragsgill. Inte
heller för räntor på studielån via CSN
medges avdrag.

ARBETSRUM
Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
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Fler djurskyddskontroller
under 2011

❘❙❚ Jordbruksverkets sammanställning av
länsstyrelsernas djurskyddskontroller 2011
visar att antalet kontroller ökat med ca 13
procent till 14 500 under året. Ungefär
hälften av kontrollerna görs till följd av en
anmälan. Omkring hälften av kontrollerna
som görs efter en anmälan är obefogade.
Andelen planerade kontroller utifrån risk-
värdering och slumpmässigt urval har ökat,
enligt verkets pressmeddelande den 8 mars.

Under 2011 ökade antalet föreläggan-

den, dvs beslut om att djurhållaren ska
åtgärda brister i djurhållningen, från 1 441
till 1 531. Antalet omhändertaganden av
djur minskade från 1 115 till 1 022, trots
att alltså fler kontroller genomförts och
antalet anmälningsärenden fortsätter att
vara högt.

Precis som tidigare handlar en stor
andel av kontrollärendena om sällskaps-
djur. Det märks t ex när det gäller om -
händertaganden, där ca 85 procent av
ärendena gällde sällskapsdjur under 2011.
I nästan samtliga fall omhändertogs dju-
ren omedelbart, vilket pekar på akuta
ärenden med mycket dålig djurvälfärd.
Antalet beslut om djurförbud ökade från
186 till 220 i landet under 2011 och 
även här handlar en stor majoritet av

ärendena om sällskapsdjur. I likhet med
tidigare år gäller många djurskyddsären-
den övergivna eller förvildade katter.  ■

gäller i synnerhet om arbetsrummet lig-
ger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”Inkomst av
tjänst” bör samtliga av följande förut-
sättningar vara uppfyllda:

• Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

• Arbetsrummet är så möblerat att 
det inte kan användas som vanligt
bostadsrum.

• Rummet är avskilt från den egna
bostaden.

• Det blir en högre kostnad på grund
av arbetsrummet än utan arbetsrum.

• Arbetsrum för arbetsuppgifterna
som görs hemma saknas på arbets -
platsen.

Om avdrag beviljas för arbetsrummet får
i regel också avdrag göras för möbler och
andra inventarier i rummet. Avdragets

storlek är ett belopp som motsvarar den
faktiska merkostnaden för rummet på
grund av el, värme, hyra, försäkring osv
samt viss del av hyran om det rör sig om
en hyreslägenhet. 

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet och ett
intyg av arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum i bosta-
den. Om nödvändigt bör sådant intyg
införskaffas. 

MOMS FÖR VETERINÄRTJÄNSTER
En skattskyldig med en skattepliktig
omsättning som inte överstiger en mil-
jon kronor ska normalt redovisa mom-
sen i sin självdeklaration. De regler som
gäller i inkomstredovisningen ska då 
i huvudsak även tillämpas avseende
momsredovisningen. Är omsättningen
högre är man tvungen att registrera sig

för moms hos lokala skattemyndigheten.
Fr o m nästa år måste emellertid redo-
visning av moms göras i en momsdekla-
ration.

KONTROLLUPPGIFT
Det är angeläget att noga kontrollera de
uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om
något skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för vikarier att
kontrollera att arbetsgivarna har angett
riktiga belopp när det gäller lönetillägg
och schablonbeskattning av boendekost-
nader.

KVARSKATT
Numera ska arbetsgivaren inte göra
avdrag för eventuell kvarskatt. Det är
den anställde/skattskyldige som själv ska
göra inbetalningen.

TILL SIST
Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av skattemyndigheten i upp till
fem år efter taxeringsåret. Dessutom kan
det bli fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skattetillägg.

För ytterligare fördjupning rekom-
menderas att noga studera antingen
skatteverkets broschyr ”Dags att dekla -
rera” eller ännu hellre broschyren ”Skatte-
regler för privatpersoner”, SKV 330.  ■
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Den 19 januari offentliggjordes EUs
nya djurskyddsstrategi för perioden
2012–2015. Med anledning av
detta arrangerade EU-kommissionen
en internationell konferens kring
strategin i Bryssel den 1–2 mars. 
En huvudperson både i konferensen
och i den vidare utvecklingen av
strategin var och är EU-parlamen-
tarikern Marit Paulsen. Hennes
huvudmål är att införa en europeisk
djurskyddslag.

Den svenska EU-parlamentarikern Marit
Paulsen spelar en viktig roll i dagens arbete
kring djurskydd och djurvälfärd inom
EU. Hon hade en framträdande position
under kommissionens konferens i Bryssel
den 1–2 mars, men bara några dagar
innan värmde hon upp sin argumente -
ring på SLU i Uppsala. Det var forsk-
ningsprogrammet ”Framtidens djurhälsa
och djurvälfärd” som bjudit in henne och
vars åhörare fick en försmak av den kom-
mande EU-politiken.

På Ultuna konstaterade Marit Paulsen
att det finns få EU-parlamentariker som
är intresserade av djuromsorgsfrågor, och
att hennes förslag därför kan få stort
genomslag. Hennes mål är en gemensam
europeisk ramlag enligt samma modell
som den europeiska livsmedelslagen. Det
personliga ansvaret för varje del av djur-
hållningen är då en grundprincip, enligt
Marit Paulsen. Djurägaren eller djurhan-
teraren ska bara ansvara för de moment
som han/hon själv kan påverka. Idag
finns 23 EU-direktiv eller förordningar
om djurskydd, vilket gör regelverket svår -

överskådligt. Det måste bli en klar och
tydlig lagtext som är lätt att hitta och lätt
att förstå, menade Paulsen.

VISION OM EN RAMLAG
På frågan om en bindande EU-lag för
alla medlemsländer inte skulle sänka
nivån på dagens svenska lagstiftning, såg
hon inte den risken. En ramlag måste
utformas så generellt att den höjer rib-
ban för alla medlemsländer men inte blir
begränsande för dem som vill gå längre,
ansåg Marit Paulsen. Hon hänvisade
åter till EUs livsmedelslag som samlar
alla de tidigare spridda reglerna utan att
sänka nivån för något medlemsland.

Dock höll hon med om att en gemen-
sam EU-lag kan komma att medföra
försämringar för enskilda länder inom
de områden som lagen reglerar och där
något EU-land idag har striktare regler.

På plats i Bryssel upprepade Marit
Paulsen sin vision om en europeisk ram-
lag för djurskydd och det personliga
ansvaret för djurägaren. Det skulle ge en
rättvisare konkurrenssituation inom EU
och skulle dessutom glädja Astrid Lind-
gren i sin himmel, trodde hon. Ram -
lagen ska innehålla gemensamma princi-
per och definitioner som en basnivå, för
att sedan kunna byggas på med mer 
specifika direktiv om värphöns, mjölk-

Marit Paulsen vill ha europeisk
djurskyddslag
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Marit Paulsens mål är en gemensam europeisk ramlag enligt samma modell som den 
europeiska livsmedelslagen.
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kor eller annat. Det är min dröm, och
förhoppningsvis får jag uppleva den
innan jag åter träffar Astrid Lindgren,
avslutade Marit Paulsen.

DANSKA AMBITIONER
Värd för mötet i Bryssel var Danmark,
som är ordförandeland i EU fram till
halvårsskiftet. Den danska jordbruksmi-
nistern Mette Gjerskov höll med Marit
Paulsen om att politikerna måste sätta
en minimistandard för djurskydd i alla
medlemsländer. Allt fler konsumenter
vill ha mat som är miljövänlig och djur-
vänlig, underströk ministern. Danmark
arbetar därför för att få in djurskydd i den
europeiska jordbrukspolitiken (CAP), i
form av stödpengar inom landsbygdsut-
vecklingsprogrammet. Detta skulle kunna
finansiera ett bättre djurskydd, hoppa-
des Mette Gjerskov.

Hon underströk vidare det faktum
att en miljon EU-medborgare skrivit på
ett upprop om att maximera transport -
tiden för djur inom EU till åtta timmar.
Detta är en viktig signal till politikerna
att göra något åt alla de långa djurtrans-
porter som går genom EU varje dag,
betonade ministern. Till att börja med
måste vi se till att de regler som redan
finns efterlevs och kontrolleras, sade
hon.

FRAMGÅNGSRIKA TRANSPORT-
KONTROLLER
Just kontrollen av djurtransporter belys -
tes bra under konferensens andra dag,
när Grethe Troelsen och Niels Arberg
från den danska rikspolisen berättade
hur de danska djurtransportkontrollerna
går till. I ett samarbete mellan polisen
och de veterinära myndigheterna stop-

pas idag ett stort antal djurtransporter
på vägarna i Danmark. De regelbundna
stickprovskontroller som sker sedan ett
år tillbaka har redan genererat en värde-
full statistik för en fortsatt riskbaserad
kontrollverksamhet. Den vanligaste över-
 trädelsen som man ser är överbeläggning
på bilarna, följt av för låg takhöjd för
grisar och otillräcklig ventilation för
flera djurslag. De transportörer som över-
 träder reglerna får straffpoäng som kan
leda till att de förlorar rätten att köra
djur. Polis och veterinärmyndigheter
konstaterar att den skärpta kontrollen på
vägarna är effektiv och har en tydligt
förebyggande effekt.

Under EU-konferensen ventilerades
många angelägna djurvälfärdsfrågor,
både på politisk och på vetenskaplig nivå.
Föreläsarna kom från hela världen och
bland andra höll Bo Algers och Harry
Blockhuis, båda från SLU i Skara, var
sitt uppskattat föredrag. Den intresserade
kan hitta samtliga presentationer och film-
upptagningar från mötet på hem sides -
adressen http://ec.europa.eu/food/ani-
mal/welfare/seminars/index_en.htm

Nu återstår att se vad som blir av alla
vackra ord. Djurskyddsstrategin går till
stor del ut på att EU-länderna ska efter-
leva de existerande reglerna bättre än
idag, vilket kan tyckas vara en självklar-
het även utan ett strategidokument.  ■

Den danska jordbruksministern Mette Gjerskov höll med Marit Paulsen om att politikerna
måste sätta en minimistandard för djurskydd i alla medlemsländer.

De regelbundna stickprovskontrollerna har redan genererat en värdefull statistik för en
fortsatt riskbaserad kontrollverksamhet, sade Grethe Troelsen och Niels Arberg från den
danska rikspolisen.
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Upprop

Intresseförening i veterinär
vårdhygien för smådjurssjukvård

Veterinärförbundet presenterade i
slutet av förra året ett dokument
med riktlinjer för infektionskontroll
inom smådjurssjukvården. Som en
uppföljning planerar nu ett antal
smådjursveterinärer att starta en
intresseförening i vårdhygien för
smådjurssjukvården. Föreningen 
ska vända sig till både veterinärer
och djursjukskötare. 

SVS publicerade i november 2011
dokumentet ”SVFs riktlinjer för infek-
tionskontroll inom smådjurssjukvår-
den”. Tanken är att dokumentet ska vara
till hjälp för kliniken eller djursjukhuset
att upprätta fungerande vårdhygienruti-
ner i klinisk praxis. Dokumentet finns
att ladda ner från veterinärförbundets
hemsida, www.svf.se. 

Målet med väl fungerande vårdhygien -
rutiner är att minska vårdrelaterade
infektioner (och därigenom också anti-
biotikaanvändningen) men också att det
ska finnas beredskap vid infektionsut-

brott. Rutinerna bör vara nedskrivna och
kända av all klinisk personal. En fortlö-

pande registrering av t ex postoperativa
infektioner och andra vårdrelaterade

Målsättningen med en vårdhygienförening är bland annat en minskad antibiotikaanvänd-
ning och minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner.

www.drbaddaky.com

Dr. Baddakys skandinaviska
allergiprogram
Vår kompetens – din trygghet
Använder HESKA Allercept – den enda test som utnyttjar  
Fc mastcells receptorn med dess mycket höga specificitet.

Veterinära dermatologer med specialistutbildning 
kommenterar resultaten och kan rådfrågas.

DJURKLINIK SÄLJES
Väletablerad djurklinik i mindre format
belägen i Skaraborgsregionen. Verk-
samheten drivs i trivsam specialinredd
lokal med bra läge. Lämplig för 1 –2
veterinärer.
Utrustning ingår som gör det mesta
möjligt inom smådjurskirurgi och medi-
 cinsk diagnostik. 
Företaget har stabil omsättning och
inarbetad kundkrets sedan flera år
men ytterligare tillväxtpotential finns
för den som är intresserad. Närmare
information lämnas vid besök.
Intresseanmälan med kontaktuppgifter
skickas via mail: rigmor10@gmail.com.
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infektioner samt en egenkontroll avseende
följsamhet av rutinerna är också viktigt
för att kunna göra arbetet målstyrt och
mätbart. Vårdhygienansvarig veterinär
och sköterska bör finnas på varje små -
djursklinik. Dessa bör få kontinuerlig
utbildning i vårdhygien och ha tid avsatt
för t ex kompetensutveckling av perso-
nalen, egenkontroll och insamlande av
relevant data från verksamheten.

INTRESSEFÖRENING I VÅRDHYGIEN
Vid årsskiftet undersöktes intresset av att
starta en intresseförening i vårdhygien 
i smådjurssjukvården bland annat via
Smådjurssektionens sändlista och Face-
bookgruppen ”Veterinärmedicin små -
djur”. Ett 30-tal intresserade har hört av
sig. För att säkerställa att alla kliniker

som vill vara medlemmar i föreningen
ska ha chans att anmäla sig väljer vi nu
att gå ut via veterinärtidningen. Före-
ningen vänder sig till både veterinärer
och djursjukskötare. 

Ett första möte planeras i september
2012. Mötet kommer att hållas i Arlan-
das närområde. Deltagarna bekostar resa
själva. Vår förhoppning är att både vete-
rinär och djursjukskötare deltar från 
kliniken. En styrelse kommer att bildas
under det första mötet.

Målsättning
Målsättningen med vårdhygienföre -
ningen är i korthet:

– Minskad antibiotikaanvändning
och minskad förekomst av vårdrelaterade
infektioner.

– Erfarenhetsutbyte kring vårdhygien-
frågor mellan deltagande kliniker.

– Att diskutera utvalda avsnitt ur
”Riktlinjer för infektionskontroll inom
små djurssjukvården” och i förekomman-
de fall föreslå revision av dokumentet.

Anmälan om intresse för deltagande i
föreningen görs till maria.karls son@djur-
 sjukhuset.se. 

Väl mött!

MARIA KARLSSON

Djursjukhuset Gammelstad 
maria.karlsson@djursjukhuset.se

KATINKA ODHELIUS

Djursjukhuset i Skara
katinkaodhelius@hotmail.com

• Valet 2012 avser:
- Vice ordförande och tre övriga ledamöter 

i förbundsstyrelsen
- vice ordförande i SVS
- Ledamöter samt ersättare i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade kan
nominera kandidater till förtroendeposterna och är
också valbara. Mandatperioden för samtliga poster 
är två år med tillträde den 1 januari 2013.

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post)
och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:
- Namn på den nominerade kandidaten, person-        

nummer och alla kontakt- och adressuppgifter.
- Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses.
- Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att 

hon/han accepterar att kandidera till den aktuella
posten för den gällande mandatperioden.

- Kontaktadresser till den person som står bakom 
nomineringen.

Det finns en särskild nomineringsblankett på veterinär -
förbundets hemsida www.svf.se, Förbundet/Blanketter/
Övriga blanketter. Den går även att beställa via e-post,
office@svf.se, alt. ring kansliet, 08-545 558 20.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan
naturligtvis nomineras för omval om de accepterar det.

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS
kollegium finns publicerade i varje nummer av SVT. 

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda
senast den 1 juli 2012.

Nominera kandidater 
till förtroendeposter senast 1 juli 

Veterinärförbundets medlemmar direktväljer 
vice ordförande och tre övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, 

vice ordförande i SVS samt ledamöter och ersättare i fullmäktige.
Valet sker under hösten men kandidater till posterna 

ska nomineras senast den 1 juli.

Nominering – hur gör man?
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Hästsektionens normgrupp har gjort
en övergripande genomgång av alla
normer för veterinär hästpraktik.
Vissa normer har reviderats, vissa har
slagits samman, en del har strukits
och några nya normer har antagits.
Artikeln presenterar de uppdaterade
normer som gäller 2012.

Hästsektionens normgrupp ska vara en
oberoende grupp bestående av sex legiti-
merade veterinärer med anknytning till
hästsjukvård. Sammansättningen ska vara
så brett förankrad som möjligt i de verk-
samheter som är involverade i veteri  när
hästpraktik. Gruppen ska verka som råd-
 givande i etiska och veterinärmedicin ska
frågor som rör veterinär häst prak tik. 

Frågor av allmänt intresse för häst -
praktiserande veterinärer ska tas upp av
Normgruppen. Gruppen ska däremot
inte ta ställning i enskilda ärenden.

Fråga om en ny norm kan väckas av
enskild veterinär utom eller inom grup-
pen. När gruppen fastställer en norm
ska till grund för beslutet en noggrann
prövning ske så att normen uppfyller
kraven på vetenskap och beprövad erfa-
renhet. En norm är en rekommendation
som inte har någon juridisk förankring.
Vidare är den aldrig slutgiltig utan med
hänsyn till nya vetenskapliga rön eller
lagstiftning kan den kontinuerligt komma
att omprövas.

Den Normgrupp som valdes vid Häst -
sektionens årsmöte i Stockholm 2011
består av Johan Bröjer, Åsa Frykman,
Karin Holm Roethlisberg, Charlie Lind-
berg, Ulrika Norell och Nils Ronéus
(ordförande). Gruppen har under året
gjort en översyn av samtliga hittills
antagna normer. Detta har lett till att
vissa normer har reviderats, ett antal
normer inom samma område har slagits
samman till en mer omfattande norm
och ett antal normer som är inaktuella
eller som regleras av veterinära instruk-
tioner och/eller lagstiftning har strukits.
Dessutom har några nya normer antagits.

Här följer de normer som för tillfället
antagits av normgruppen, listade i den
prioritetsordning gruppen förespråkar.

AKTUELLA NORMER 2012 
Diagnostik vid ortopediska sjuk-
domar (antagen 2012)
All behandling av ortopediska sjukdomar
bör föregås av en noggrann undersökning,
såsom rörelsekontroll och hältutredning.
När medicinteknisk utrustning, t ex
röntgen, ultraljud, scintigrafi eller MRI
används, ska veterinären vara väl förtro-
gen med metoden.

Ledpunktion och ledbehandling 
vid ortopediska sjukdomar 
(antagen 2012)
Vid punktion av synovial kavitet såsom
led, senskida eller bursa, ska sträng asep-
tik eftersträvas. Detta innebär att punk-
tionsstället bör klippas väl med rengjord
sax. Om hårremmens beskaffenhet möj-
liggör en adekvat desinfektion av punk-
tionsstället är klippning undantagsvis

inte nödvändig. Den som utför punktio-
nen ska efter handtvätt använda sterila
handskar. Kanyler, injektionssprutor och
eventuella andra utensilier ska vara sterila.
I de fall en injektion utförs ska den 
sterila lösningen som injiceras tas ur 
en obruten förpackning. När anatomin
tilllåter bör bandage anbringas över
punktionsstället efter avslutad åtgärd,
alternativt kan plåsterspray användas.

Huvudregeln vid intraartikulär be -
handling av aseptisk ledsjukdom är att
sjukdomen bör ha lokaliserats till den
aktuella leden, eller i förekommande fall
senskida eller bursa, med hjälp av en dia-
gnostisk anestesi. Undantag från denna
regel föreligger då diagnostisk anestesi är
ogenomförbar, vid återbesök där ombe-
handling efter tidigare anestesi sker eller
då sjukdomsproblemet är dubbelsidigt
och ena extremiteten har bedövats.

Avseende val av preparat för intra -
synovialt bruk kan rekommendationen
från Läkemedelsverkets expertmöte 2010,
supplement 1, årgång 21, avseende medi-
 cinsk behandling vid aseptisk/trauma-
tisk artrit hos häst tills vidare anses som
norm. Detta innebär bland annat att med
den kunskap som finns för närvarande
kan varken Calcitonin eller dimetylsul-

Hästsektionens normgrupp  

Nya eller uppdaterade normer
för veterinär hästpraktik

från sektionerna

ÅSA FRYKMAN, leg veterinär, 
NILS RONÉUS, leg veterinär, VMD*
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foxid (DMSO) anses uppfylla kraven 
på vetenskap eller beprövad erfarenhet
för intraartikulär behandling. Avseende
IRAP (Interleukin Receptor Antagonist
Protein) och Tildren (Tiludronat), finns
vissa vetenskapliga studier och erfaren-
heter som visar på positivt behandlings-
resultat, men Normgruppen anser att det
ännu inte finns tillräcklig vetenskaplig
dokumentation för att utforma en norm
avseende dessa preparat. Medicintekniska
produkter som IRAP, framställda i egen
regi, är inte att betrakta som läkemedel.
Det är viktigt att känna till att detta
innebär att man som behandlande vete-
rinär är fullt ansvarig för produktens
innehåll och renhet.

Pentosanpolysulfat i form av Cartro -
phen vet (i Sverige endast registrerat till
hund) har i Sverige använts på häst
enligt kaskadprincipen. Normgruppen
anser att när Pentosan Equine som är
registrerat för bruk på häst finns till-
gängligt, är detta lämpligare att välja.

Isoleringsrutiner och behandling vid
utbrott av kvarka (antagen 2001)
Med kvarka avses här kliniskt misstänkt
streptokocksjukdom av kvarkaliknande

natur där befarad eller konstaterad smitt-
samhet bör föranleda åtgärder. Van  liga
agens är Streptococcus equi, S zoo epidemi -
cus samt S equisimilis.

Stall med sjuk häst ska hållas isolerat
tills minst 20 dygn har förflutit från det

att ingen häst längre visar smittförande
symtom, såsom purulent näsflöde, fistu-
lerande abscess eller feber.

Om sjuka hästar har flyttats till isole -
ringsstall, ska det stall varifrån hästarna
flyttades hållas isolerat i minst tio dygn
under förutsättning att inga kvarvarande
hästar insjuknar. Samma regel gäller stall
dit eventuellt kliniskt friska hästar flyttas.

När primärfallet är uppdagat ska
kropps temperaturen på alla hästar kon-
trolleras dagligen under hela isolerings -
tiden. För att bryta eventuell fortsatt
spridning och hindra klinisk manifesta-
tion av sjukdomen är det lämpligt att
sätta in penicillinbehandling omedelbart
på de hästar som visar en temperatur -
stegring. Att penicillinbehandla hästar
med utvecklad klinisk kvarka i en absce-
derande fas kan konservera tillståndet
och riskera en fördröjning av läknings-
förloppet. I vissa fall kan dock hästens
allmäntillstånd påkalla en intensivbe-
handling där antibiotikaterapi kan vara
en del av övrig behandling. 

Granulocytär anaplasmos hos häst
(fd ehrlichios) (antagen 2012)
Anaplasma phagocytophilum ger en fäs-
ting  buren infektion som oftast förlöper
utan symtom (subkliniskt) hos hästar.

En preliminär diagnos av akut granu-
locytär anaplasmos hos häst kan ställas

Stall med kvarkasjuk häst ska hållas isolerat intill minst 20 dygn har förflutit från det att
ingen häst längre visar smittförande symtom.  

All behandling av ortopediska sjukdomar bör föregås av en noggrann undersökning,
såsom rörelsekontroll och hältutredning.
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➤ på kliniska symtom (feber, apati, inap-
pe tens, eventuellt ödem, ataxi, ikteriska
slemhinnor, typiska blodbildsföränd-
ringar). Diagnosen kan konfirmeras i
akut skede genom påvisande av bakterien
i blodet med PCR (polymerase chain
reaction) eller mikroskopering (inklu-
sionskroppar i neutrofila granulocyter).
Diagnosen kan konfirmeras i efterhand
genom ett positivt parprov för serologi
(negativt prov eller låg titer i första pro-
vet taget i akut skede, följt av en mar-
kant ökning av titer i andra provet taget
efter 10–14 dagar).

Infektionen kan vara självläkande.
Sym tomen vid akut granulocytär anaplas  -
mos kan ofta lindras med antiinflamma-
torisk behandling. Om antimikrobiell
behandling väljs är förstahandsval enligt
litteraturen oxitetracyklin intravenöst.
Bi verkningsrisker ska då beaktas. I Sverige
saknas idag (februari 2012) tetracyklin-
preparat inregistrerade för häst och vid
användning av antibiotikum som regi-
strerats för andra djurslag ska gällande
lagstiftning avseende behandlingsdoku-
mentation och slaktkarens följas. 

Så kallad kronisk granulocytär ana -
plasmos/ehrlichios finns inte definierat
hos häst. Det innebär att inga säkerställda
diagnoskriterier finns och diagnosen kan
inte anses vedertagen. Hos försöksinfek-
terade icke antibiotikabehandlade hästar
har bakterien påvisats, men utan att
symtom sågs. En betydande andel av
svenska hästar hade en positiv anti -
kroppstiter, men koppling kunde inte
påvisas mellan positiv antikroppstiter
och symtom hos hästar. Det saknas evi-
dens för att två eller flera förhöjda titrar
mot anaplasma skulle vara förknippat
med pågående sjukdom eller lidande.
Det saknas vidare evidens för att anti -
biotikabehandling skulle vare sig påverka
den serologiska titern eller påstådda kli-
niska tecken på kronisk anaplasmos/
ehrlichios. 

Observera att vid behandling med
tetracyklin kan andra effekter än den
rent antimikrobiella ge en klinisk för-
bättring, vilket kan vilseleda tolkningen
av diagnos och behandlingsresultat.
Tetracykliner har t ex antiinflammato-
risk effekt och effekter på stödjevävnad,
som förhindrande av nedbrytning av
bindväv och brosk. Sammantaget innebär

detta att det saknas stöd för antibiotika-
behandling mot kronisk anaplasmos/
ehrlichios hos häst. 

Normen skriven i samarbete med Git-
tan Gröndahl, tf statsveterinär och Karin
Bergström, bitr statsveterinär, SVA.

Borrelios hos häst (antagen 2012)
Diagnosen klinisk borrelios finns inte
vetenskapligt säkerställd hos häst, vilket
innebär att inga fastställda diagnoskrite-
rier finns. Man har inte lyckats framkalla
sjukdomen i infektionsförsök. Man kan
därför inte ange vilka symtom man skulle
kunna förvänta sig eller hur den even-
tuella sjukdomen skulle kunna faststäl-
las. Beskrivningar i litteraturen av ”bor-
relios” hos häst saknar nödvändig infor-
mation för att kunna knyta beskrivna
symtom till borrelios. 

Att smittämnet återfinns i fästingar i
Sverige är klart. Att borrelia ofta infekte-
rar hästar i Sverige är också indirekt visat
genom en relativt hög seroprevalens (17
procent) liksom även är visat i många
andra länder.  Smittämnet har påvisats i
hästar vid försöksinfektion, men inga
patologiska förändringar kunde knytas
till fynden. Samband mellan exponering
(seropositivitet) och sjukdomstecken har
inte heller kunnat visas och många friska
hästar är seropositiva.

Att ställa diagnos med påvisande av
antikroppar kan inte anses vara korrekt,
då undersökningar visar att många häs-
tar bär på antikroppar mot borrelia utan
att det kan kopplas till något symtom.
Sammantaget innebär detta att det idag
inte finns stöd för antibiotikabehandling
mot borrelios hos häst. 

Normen skriven i samarbete med Git-
tan Gröndahl, tf statsveterinär och Karin
Bergström, bitr statsveterinär, SVA.

Penicillinbehandling efter tidigare
penicillinchock (antagen 2002 och
reviderad 2012)
Akuta biverkningsreaktioner kan före-
komma efter penicillininjektioner till
häst.

Prokainintoxikation
Vid intramuskulär injektion av bensyl-
penicillinprokain kan reaktionen orsakas
av att injektionen av misstag skett intra-
vasalt. Man kan härigenom få ut mikro-

aggregat av bensylpenicillinprokain i cir-
kulationen där de snabbt kan lösas upp
och ge hög prokainhalt i blodet. Hästen
är känslig för prokain och kan då reagera
på grund av prokainintoxikation. Detta
är sannolikt den vanligaste typen av
biverkningsreaktion.

Allergisk penicillinreaktion
Penicilliner kan i sällsynta fall ge allvar-
liga allergiska reaktioner efter injektion
av både bensylpenicillinprokain och
bensyl penicillinnatrium.

Allergisk prokainreaktion 
Allergisk reaktion mot prokain kan san-
nolikt förekomma men torde vara än
mer ovanligt. Vid de tillfällen en häst
reagerar på bensylpenicillinprokain är
det således högst troligt en prokainin-
toxikation för vilken risken inte ökar vid
en upprepad behandling.

Dock måste man, för att fortsätta
behandlingen med ytterligare penicillin -
injektioner, i möjligaste mån förvissa sig
om att hästen inte är allergisk. Detta kan
också bli aktuellt vid ett framtida sjuk-
domstillfälle där penicillin ska användas.
Om en häst tidigare har reagerat på vat-
tenlösligt bensylpenicillinnatrium kan
man utgå från att det är fråga om en

Akuta biverkningsreaktioner kan före-
komma efter penicillininjektioner till häst.
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allergisk reaktion. I dessa fall är det
kontraindicerat att på nytt tillföra någon
form av penicillinpreparat.

Behandling av övre luftvägsinfek-
tioner (antagen 1998 och reviderad
2012)
De flesta övre luftvägsinfektioner är
virusorsakade och därför inte aktuella
för antibiotikabehandling. 

Vid misstänkt bakteriell infektion i
övre luftvägar är penicillin förstahands -
val. Undantag från grundregeln kan vara
om en provtagning från luftvägarna visar
att infektionsämnet inte är känsligt för
penicillin.

Behandling av huggormsbett på
häst (antagen 2012)
Mängden gift som injiceras i vävnaden
vid ett huggormsbett varierar. En del
huggormsbett är så kallade torra bett av
defensiv karaktär, där ormen inte injicerat
något gift. Mängden gift som injiceras i
vävnaden, bettets lokalisation och patien -
tens känslighet är faktorer som påverkar
hur kraftiga symtom patienten får efter
ett huggormsbett.

En huggormsbiten häst ska hållas i
stillhet, då ökad muskulär aktivitet kan
påskynda giftspridningen från bettstäl-
let. I de fall hästen är biten i mulen, kan
svullnaden leda till en förträngning av
de övre luftvägarna. I extrema fall kan
svullnaden i mulen leda till att inand-
ningen försvåras varvid ett progredierande
ödem i hästens nässlemhinna utvecklas.
I sådana fall kan en kortare tub, placerad
i hästens ena näshåla, skapa fria and-
ningsvägar och förebygga ödem. Om
hästen har en inspiratorisk dyspné ska
trakeotomi utföras. Korrekt tetanuspro-
fylax ska ges, vilken är avhängig hästens
tidigare vaccinationshistoria.

Hypotension i samband med hugg -
ormsbett behandlas med kristalloida
infusionslösningar. Vid behov används
kolloida lösningar. Akut njursvikt före-
byggs genom att upprätthålla diures och
en god cirkulation. I de fall där patien-
ten har dysfagi eller inappetens och till-
hör en ras där hyperlipemi skulle kunna
utvecklas bör behandling med kontinuer -
lig glukosinfusion övervägas. 

Häst har tidigare rutinmässigt be -
handlats med antibiotika vid hugg orms -

bett. Hos människa och hund är infek-
tioner i samband med huggormsbett
ovanliga. Det finns inga vetenskapliga
studier avseende infektionsrisken vid
huggormsbett hos häst. Vid lindrigare
reaktioner är sannolikheten för infektion
liten och behandling med antibiotika i
profylaktiskt syfte bör därför inte sättas
in rutinmässigt. Hos patienter med på -
verkat allmäntillstånd och kraftig svull-
nad med begynnande nekrosbildning är
allmän antibiotikabehandling indicerad. 

Behandling med kortikosteroider vid
ormbett är kontroversiellt. Den initiala
svullnaden i samband med ormbett är
orsakad av giftets cytotoxiska effekter på
endotelet i blodkärlen. Antiinflammato-
risk behandling med kortikosteroider
har därför sannolikt en begränsad effekt
när det gäller att reducera svullnaden vid
bettstället. Trots denna begränsning kan
behandling med kortikosteroider vara av
värde för att minska inflammationen i
samband med huggormsbett.

Huggormsbett är mycket smärtsamt,
framför allt i de fall där det föreligger en
kraftig svullnad. Smärtstillande behand-
ling är därför indicerad. Huggormsgiftet
kan dock orsaka hypotension och koa-
gulationsrubbningar. Behandling med
NSAID under sådana förhållanden är
kontraindicerat. Giftet kan dessutom vara

njurtoxiskt. Behandling med NSAID
bör därför sättas in först då patientens
hydrering och cirkulation är normal
samt då inga grava koagulationsrubb-
ningar föreligger. 

Huggormsgift innehåller kardiotoxiska
komponenter. Det förekommer att häs-
tar utvecklar hjärtarytmier i samband
med huggormsbett. Behandlingen för
dessa arytmier ska ske där så är indicerat. 
Behandling med antiserum (Zagreb anti-
serum) har använts vid behandling av
ormbett hos häst i Sverige. Behandling
med antiserum kan vara av värde men
vare sig dos eller effekt av behandlingen
är utvärderad hos häst. Om behandlingen
har effekt är sannolikt terapisvaret
avhängigt när i förloppet behandlingen
sätts in. I teorin skulle bäst effekt fås
innan svåra symtom på ormbettet hun-
nit utvecklats. Vid upprepad behandling
med antiserum ska risken för anafylak -
tiska reaktioner övervägas.

Avlägsnande av vargtänder 
(antagen 2009 och reviderad 2012) 
Det är motiverat att avlägsna vargtänder
hos hästar när dessa bedöms kunna
inverka negativt på hästens brukbarhet
eller hälsa.

Hästen ska före ingreppet sederas
med detomidin och butorphanol eller

Det är motiverat att avlägsna vargtänder hos hästar när dessa bedöms kunna inverka 
negativt på hästens brukbarhet eller hälsa.  
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➤ motsvarande sedering. Det är lämpligt
att lokalbedöva som komplement till
sederingen speciellt vid större ingrepp,
men i vissa enklare fall är detta inte nöd-
vändigt. 

Vargtänder kan avlägsnas genom att
de lossas med tandhävel, luxator och
extrak tionstång. Speciella vargtandsex-
traktionsset eller cylinderformade ele -
vatorer (Burgess elevator set) ska inte
användas om de inte passar in i den
aktuella vargtandens periodontalspalt,
dvs mellan tand och tandben. Det anses
inte vara lege artis att slå ut vargtanden
med klubba och mejsel. 

Normen skriven i samarbete med Ove
Wattle, universitetslektor, SLU.

Operativa ingrepp i munhålan
(antagen 1998 och reviderad 2012)
Tandextraktioner eller behandling av
bettfel som är så kraftiga att de inte kan
korrigeras med manuell tandslipning är
att betrakta som operativa ingrepp och
får alltså enbart utföras av veterinär eller
av legitimerad djursjukvårdspersonal
under veterinärt överinseende.

Neurektomi vid gaffelbandsskada
(antagen 2011)
Vid frågan om en sk PSL-operation
(fasciotomi/neurektomi) vid gaffelbands-
skador är förenligt med tävlande har
normgruppen kommit fram till att neur -
ektomi i samband med ortopedisk sjuk-
dom inte är förenligt med tävlande.

Caslickoperation (antagen 2002)
Caslickoperation får utföras på veteri-
närmedicinsk indikation. Operationen
är att betrakta som en korrektion av en
anatomiskt medfödd eller förvärvad
funktionell defekt. 

Veterinärmedicinsk indikation är om
stoets slidmynning anatomiskt är så
utformad att det i vila eller rörelse sugs
in luft i vagina. För den arbetande häs-
ten kan detta leda till smärta. För såväl
den arbetande som den icke arbetande
hästen kan defekten innebära att stoet
får en infektion i form av vaginit eller
endometrit.

För ingreppets utförande hänvisas till
befintlig litteratur. Det är veterinärens
ansvar att förvissa sig om att veterinär-
medicinsk indikation föreligger.

Veterinärers upplysningsskyldighet
om karenstid vid behandling av
sporthästar i samband med tävling
(antagen 2012)
Bestämmelser mot dopning av djur vid
tävling finns i djurskyddslagens § 18
(1988:534) och 38 § i djurskydds-
förordningen. Sedan 1 juli 2011 gäller
nya föreskrifter om träning och tävling
med djur (SJVFS 2011:24), saknummer
L 17.

I kapitel 7, Dopning, anges i 1 § att
häst som har tillförts läkemedel eller
annan substans eller har behandlats med
annan metod som kan påverka presta-
tionsförmåga eller temperament inte får
delta i tävling eller tränas för att delta 
i tävling på tävlingsbana inom angiven
karenstid enligt bilaga 2 (SJVFS
2011:24). Här anges begränsningar i an -
vändning av läkemedel, övriga substanser
och ämnen samt otillåtna metoder.

Att känna till och kunna informera
djurägare och sportutövare om djur-
skyddslagens föreskrifter (L 17) och om
vilken behandling djuret har fått är varje
veterinärs skyldighet. Sporternas regler
och uppsatta karenstider, liksom djur-
skyddslagens föreskrifter, är varje utövares
ansvar att följa i samband med träning
och tävling. Att känna till bestämmelserna

rörande läkemedelsbehandling och täv-
ling torde ur ett djurskyddsperspektiv vara
ett gemensamt ansvar för såväl utövare
som behandlande veterinär. 

Normen sammanställd från Peter
Kallings text i Fass vet 2012.

Handläggande av akuta frakturer
(antagen 2003) 
En revidering av denna norm pågår.
Normgruppen erinrar tills vidare om 
att djurskyddslagen inte går före grund-
lagen beträffande hantering av annans
egendom.

Allmän anestesi (antagen 2005) 
Vid allmän anestesi i fält krävs att den
behandlande veterinären har god känne-
dom om den anestesiform man använ-
der. Veterinären ska också känna till och
vara förberedd på de biverkningar och
komplikationer som kan inträffa vid vald
anestesi. Före kastning ska djurägaren
tillfrågas om hästen visat några sjukdoms -
symtom som kan påverka anestesin. I
detta skede bör man också informera
om att proceduren inte är riskfri. En
enklare klinisk undersökning ska utföras.

För att säkerställa att de preparat som
hästen ska tillföras intravenöst verkligen
tillförs korrekt ska en till huden för -
ankrad permanentkanyl användas. Via
denna ska också snabbt kunna tillföras
vätska och/eller mediciner under aneste-
sin, t ex om ett blodtrycksfall inträffar.
Antidoter mot använda preparat ska, i
de fall sådana finns, finnas i beredskap.
Vid eventuellt andningsstillestånd ska
veterinären ha en tub i lämplig storlek
till hands för att snabbt kunna intubera
hästen och ge konstgjord andning
genom inblåsning av luft i hästens lungor.
Veterinären ska kunna utföra extratora -
kal hjärtmassage och behandling med
vasoaktiva droger (adrenalin) vid hjärt -
stillestånd. 

Hållande av kroniskt sjuka hästar
(antagen 2002 och reviderad 2012)
Hänsyn ska tas till hästens allmäntill-
stånd, skadeorsak och graden av lidande.
Svårt kroniskt sjuka eller skadade hästar
ska inte hållas vid liv. Individuell be -
dömning ska ske i varje enskilt fall med
hänsyn tagen till alla faktorer som påver-
kar hästens välbefinnande.

Caslickoperation får utföras på veterinär-
medicinsk indikation. Operationen är att
betrakta som en korrektion av en anato-
miskt medfödd eller förvärvad funktionell
defekt.
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Ansvar och skyldigheter mellan
remitterande veterinär och 
remissinstans (antagen 2001) 
Grundregeln vid all undersökning och
behandling av hästar är att den som
utför åtgärden också är ansvarig för att
denna utförs på ett sätt som överens-
stämmer med vetenskap och beprövad
erfarenhet.

När en häst remitteras för undersök-
ning, behandling eller annan åtgärd, ska
den remitterande veterinären utfärda en
remiss. Remissen bör vara skriftlig och
det ska anges vilka undersökningar och
åtgärder den remitterande veterinären
har utfört och resultatet av dessa. Identi-
teten på patienten ska vara så noggrant
angiven att inga förväxlingar kan ske.
Det ska klart framgå vad den remitte-
rande veterinären önskar få utfört.
Väsentligt är också att remitterande
veterinär anger hur denne nås om någon
oklarhet föreligger.

Den mottagande veterinären ska då
patienten är remitterad för en viss åtgärd
övertyga sig om att den föreslagna åtgär-
den är adekvat. Anser mottagande vete-
rinär att i remissen angiven diagnos,
föreslagen behandling eller åtgärd inte är
korrekt är det dennes skyldighet att för-
söka få kontakt med den remitterande

veterinären för att reda ut eventuella
oklarheter. Uppnås inte denna kontakt,
eller i ett akut fall där patientens hälsa
kan riskeras genom att behandlingen
fördröjs, är det den mottagande vete -
rinärens skyldighet att göra en egen
bedömning av patienten. Det är alltid
den mottagande veterinärens ansvar att
tillse att den mest optimala åtgärden
eller behandlingen utförs. När skriftlig
remiss mottagits ska remitterande veteri-
när erhålla skriftligt remissvar. 

Jävsförhållanden som tävlings -
veterinär (antagen 2012)
Jordbruksverkets administrativa medde-
lande till tävlingsveterinärer från 2002-
06-12 med nr 2/02 behandlar denna
fråga utförligt. 

Jäv föreligger vid följande tillfällen:
När banveterinären själv eller någon

närstående äger en häst som ska delta i
tävlingen.

När banveterinären inträder i ett trav-
eller galoppsällskaps styrelse. Här kan det
från allmänhetens och andra berördas
sida uppstå misstanke om att veterinä-
rens opartiskhet är rubbad på grund 
av de situationer som veterinären kan
tänkas ställas inför i sitt uppdrag som
styrelseledamot. Exempelvis skulle den

situationen kunna uppstå att det från
sällskapets synpunkt är angeläget att en
berömd häst startar i ett lopp, och för
det fall att hästen medges starta, fråge-
tecken därefter uppstår om hästen från
djurskyddssynpunkt borde ha medgetts
att starta. Det torde även kunna upp-
komma konflikt mellan djurskyddets
intresse av kostsamma investeringar på
tävlingsbanan och sällskapets intresse av
gott ekonomiskt utbyte.

När banveterinären anställs av den
totalisatoransvariga organisationen, dvs
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG).
Veterinärens uppgifter skulle i ett sådant
fall innebära bland annat tillsyn av en
verksamhet som bedrivs av en organisa-
tion, som äger huvuddelen av aktierna i
hans huvudarbetsgivares bolag.

När banveterinären har eller nyligen
har haft någon av de tävlande hästarna
under behandling, antingen i egen prak-
tik eller där han är anställd. Här skulle
det från allmänhetens och andra berör-

När en häst remitteras för undersökning, behandling eller annan åtgärd, ska den remitte-
rande veterinären utfärda en skriftlig remiss.

Jäv föreligger t ex om banveterinären har
eller nyligen har haft någon av de tävlande
hästarna under behandling, antingen i
egen praktik eller där han är anställd.
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➤ das sida kunna uppstå misstanke om att
veterinären låter en sjuk eller skadad
häst delta i ett lopp för att dölja en
mindre lyckad behandling eller för att
hålla sig väl med hästägaren/kunden.
Om sådan häst startar i ett lopp och en
annan allvarlig konkurrent får startför-
bud, skulle misstanke också kunna upp-
stå om att sådant förbud meddelats till
förmån för den av veterinären behandlade
hästen. Här gäller det därför att veteri-
nären är speciellt uppmärksam i sin
tjänsteutövning, för att motverka att
misstanke om partiskhet uppstår.

Hur ska veterinären handla för att 
undvika jäv?
Denna fråga är reglerad i 12 § förvalt-
ningslagen. De delar som har betydelse
för banveterinärernas handlingssätt har
följande lydelse: ”Den som är jävig får
inte handlägga ärendet. Han får dock
vidta åtgärder som inte någon annan
kan vidta utan olägligt uppskov. Den
som känner till en omständighet som

kan antas utgöra jäv mot honom, ska
självmant ge det till känna.”

Delgivande av journaler kolleger
emellan (antagen 1998 och revi-
derad 2012)
Offentliganställd veterinär är, när en
djurägare så begär, författningsmässigt
skyldig att delge journalen på det ägda
djuret. Denna lagstiftning gäller inte
veterinärer i privat verksamhet. 

Enligt gruppens mening är det oaccep -
tabelt att undanhålla journaluppgifter
för djurets ägare eller annan person, t ex
veterinär, som ägaren begär ska få till-
gång till uppgifterna. Ett undanhållande
kan leda till att djuret skadas, dör eller
utsätts för onödigt lidande. Dessutom
kan det innebära att djurägaren drabbas
ekonomiskt genom att redan genom-
gångna undersökningar upprepas. Det
ligger på den journalförande veterinä-
rens ansvar att förvissa sig om att det är
djurägaren och ingen annan person som
gjort denna begäran. Begäran ska inte

accepteras om den görs via ombud t ex i
form av tränare, hästskötare eller liknande
såvida inte denne kan uppvisa en full-
makt från djurets ägare. Vidare är det
den journalförande veterinärens ansvar
att noga ta reda på vilka personer som
ska få ta del av journalen.

I dagens journalföringsprogram kan
hästens gamla journaler lätt föras över
till en ny ägare. Det är då viktigt att
förre ägarens medgivande för detta
inhämtats. Skulle sådan överföring ske
upprepade gånger måste samtliga tidigare
ägare tillfrågas. Sannolikt undviks risk
för framtida problem om varje häst vid
ägarbyte får en ny journal, så att det
klart framgår vem som ägt hästen vid
tillfälle för en journalanteckning.

*ÅSA FRYKMAN, leg veterinär, Kårarp, 
Sjögestad, 590 48 Vikingstad.
NILS RONÉUS, leg veterinär, VMD, 
specialistkompetens i sjukdomar hos häst, 
Uddnäs Backen 33, 740 10 Almunge.

SvHKS

Kursussponsorer: Arrangør:

Kurset er problemorienteret og tager udgangs-
punkt i respiratoriske sygdoms manifestationer. 
Der vil være stort fokus på den praktiske udred-
ning og halvdelen af kurset er dedikeret til billed-
diagnostik. Denne del af kurset indeholder prak-
tiske workshops, som har til formål at dygtig - 
gøre deltagerne i fortolkning af røntgenbilleder.

FOREDRAGSHOLDERE OG WORKSHOP 
UNDERVISERE

Mike Martin, dyrlæge, specialist i kardiologi fra 
Royal College, England og indehaver af Martin  
Referrals, hvor han til dagligt modtager hunde  
og katte med hjerte og luftvejslidelser.

Fintan McEvoy, dyrlæge, specialist i billeddiag-
nostik fra det Europæiske college og til daglig 
 professor og underviser på Institut for Mindre 
Husdyrs Sygdomme, Københavns Universitet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG 
TILMELDING: 

www.ddd.dk
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2012

kursus, overnatning på Radisson Blu Royal og fæl-
les hyggemiddag på hotellet tirsdag aften).

Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr  afholder forårskursus i København

Diagnostik og behandling af hjerte- og 
lungelidelser hos hund og kat

Den 29. og 30. maj 2012 Radisson Blu Royal i København
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❘❙❚ fackliga frågan

Mycket att vinna på arbetsplats
med kollektivavtal

Om en arbetsgivare
har tecknat 
kollek  tivavtal
med facket 

får de anställda
på arbetsplatsen

en mycket större ekonomisk och
arbetsrättslig trygghet än om kol-
lektivavtal saknas.

FRÅGA
Jag ska söka jobb på en klinik, jag är lite
osäker på om de har kollektivavtal, vilket
jag hört att man ska ha. Vad är skillna-
den på att ha eller inte ha kollektivavtal?
Vad innebär det för mig?

SVAR
Kollektivavtal är det avtal en arbetsgi-
vare skriver själv eller genom sin arbets-
givar organisation med ett fackförbund.
Kollektivavtalet gäller då på den arbets-
platsen oavsett vilket fackförbund de
anställda tillhör.

Lagar som alltid gäller
För alla anställda gäller alltid ett antal
lagar. Det handlar om Lagen om anställ-
ningsskydd (LAS), Diskrimineringslagen
(alltså allt som handlar om jämställdhet
och diskriminering), Föräldraledighets -
lagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen och
Arbetsmiljölagen.

Dessa gäller för alla oavsett om man
är fackligt ansluten eller inte och om
arbetsplatsen har kollektivavtal eller

inte. Jag går här inte in i detalj på vad
lagarna säger.

Reglering med kollektivavtal
På arbetsplats med kollektivavtal är
över tidsersättning och OB-ersättning
reglerad, alltså hur mycket ersättning
man ska ha och vilka tider som det ska
gälla. Restidsersättning är också regle-
rad, alltså de resor man har i tjänsten
utanför ordinarie arbetstid. Vidare regle-
ras eventuell längre semester än den
lagstadgade och ersättningen för den.
Man har rätt till en årlig lönerevision och
olika försäkringar, t ex en sjukförsäkring
som ger ersättning utöver lag stadgad
sjukpenning om man blir långtidssjuk-
skriven. Tjänstepension, det som arbets-
givaren måste betala in för den anställ-
des kommande tjänstepension, finns
bestämt i kollektivavtalet. Där är också
reglerat den föräldralön som arbetsgiva-
ren ska betala utöver föräldrapenningen,
liksom trygghetsavtal vid uppsägning på
grund av arbetsbrist.

Som framgår här är det mesta regle -
rat via kollektivavtalen. I arbetstagarens
anställningsavtal återstår att komma
överens om anställningsform och begyn-
nelselön, plus eventuella andra inte kol-
lektivavtalsreglerade löneförmåner.

Om kollektivavtal saknas
På arbetsplats utan kollektivavtal har man
inte automatiskt rätt till övertidsersätt-
ning, OB-tillägg eller semester utöver
semesterlagen. Man har ingen rätt att ha
lönerevision, vilket innebär att man
kanske inte får mer i lön än den lön som

bestämdes när anställningen började.
Inga försäkringar finns garanterade, för -
utom arbetsskadeförsäkring (TFA) som
alla arbetsgivare alltid är skyldiga att
teckna. Man får ingen tjänstepension,
ingen föräldralön, ingen sjuklön utöver
sjukpenningen och man har inget trygg-
hetsavtal om man blir uppsagd på grund
av arbetsbrist.

Allt detta måste arbetstagare och
arbetsgivare komma överens om/för-
handla vid anställningen och skriva in i
anställningskontraktet, om det ska ingå 
i anställningen.

Arbetstagaren har därför oändligt
mycket att vinna på att ta anställning på
en arbetsplats med kollektivavtal. 

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Föräldralön är inte en garanterad rättighet
för anställda på företag som inte tecknat
kollektivavtal.
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Ortopedicentrum
31 2 4Rätt i steget.

Kurs i hälta, rörelseanalys och ortopedtekniska hjälpmedel.
Onsdagen den 30 maj kl 9.00-16.00 på Blå Stjärnans 
Djursjukhus i Göteborg.

Kursen erbjuder dig som är veterinär, sjukgymnast eller djur-
sjukvårdare en teoretisk och praktisk genomgång av hälta, 
rörelseanalys och ortopedtekniska hjälpmedel till hund och 
katt. Efter kursen kommer du att kunna utföra egna avgjut-
ningar, tillämpa hela Scandi Orthopedics koncept samt se-
naste teorin och praktiken inom hälta och rörelseanalys.

Föreläsare är våra specialister Fredrik Danielsson, Gustaf 
Svensson, Christoffer Johansson och Lina Karlsson.

Kurspriset är 2 950:- exkl. moms och inkluderar lunch  

och fika.

Anmälan till Marianne Ljung-Gustafsson, 
mlg@blastjarnan.se, senast 18 maj 2012.

 

 Gå in på www.blastjarnan.se och 
 www.scandiop.se för mer information 
 alt. maila till lina.karlsson@blastjarnan.se

Föreläsare 
1.  Fredrik Danielsson leg. vet, specialist i kirurgi samt 
 hundens och kattens sjukdomar, European Specialist in 
 Small Animal Surgery, Diplomate ECVS.
2.  Gustaf Svensson leg. vet, Klinikchef kirurgi, Specialkom- 
 petens i hundens och kattens sjukdomar. Inriktning på 
 kirurgi och ortopedi.
3.  Christoffer Johansson leg. Ortopedingenjör.
4.  Lina Karlsson leg. Sjukgymnast med godkännande inom 
 djurens hälso- och sjukvård.

Ovanlig fästing hittad 
i Sverige

❘❙❚ SVA artbestämde den 8 mars en för
Sverige ovanlig fästing, som visade sig
vara Dermacentor reticulatus. Denna 
fästing kan sprida besvärliga infektioner
hos ett flertal djurslag enligt Ulrika Forshell,
laboratorieveterinär vid myndigheten. 
Fästingarten kan bland annat infektera
hundar, hästar, stora och små idisslare.
Den kan överföra viktiga smittor hos hund
– främst Babesia canis. Dermacentor
reticulatus är etablerad i såväl Tyskland
som Danmark och har en potential att
öka sitt utbredningsområde till att inne -
fatta Sverige i framtiden.

Den aktuella fästingen upptäcktes av
en hundägare i Dalarna, som hade varit

på resa i nordöstra Frankrike med sina
hundar. Dermacentor reticulatus kan 
inte etablera sig inomhus. SVA rekom-
menderar att djurägare behandlar sina
sällskapsdjur mot utvärtes parasiter vid
resa utomlands.

Källa: pressmeddelande från SVA 
den 8 mars. ■

Framtidens djursjukvård 
ska ses över

❘❙❚ Jordbruksverket fick den 1 mars i upp-
drag av regeringen att se över utvecklingen
av djurens hälso- och sjukvård inom de
närmaste tio åren. I uppdraget ingår att
bedöma vilka krav djurhållningen kommer
att ställa på hälso- och sjukvården i fram-
tiden, vilket resursbehov som kommer att
finnas inom olika yrkeskategorier och hur
många utbildningsplatser som kommer att
behövas för veterinärer och djursjuk vår -
dare. Jordbruksverket ska också undersöka
om det kommer att behövas nya yrkes -
kategorier i framtiden och vilka insatser
som behöver göras för att säkerställa det
eventuella behovet.

Jordbruksverket ska samråda med
andra berörda myndigheter samt univer -
sitet, företag och intresseorganisationer 
i uppdraget från regeringen. Uppdraget 
ska redovisas senast den 1 april 2013.  ■

❘ ❙❚   noterat

Fästingen Dermacentor reticulatus.
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❘❙❚ FVF informerar

Lönerörelsen och behov av löne-
policy

En lönepolicy
underlättar
diskussionerna

för såväl arbetsgivare som arbets-
tagare i de återkommande löneför-
handlingarna. Den blir särskilt viktig
när lönesättningen är individuell och
differentierad, för att på ett tydligt
sätt visa vilka regler och värderingar
som ska gälla i företaget.

En vanlig fråga i dessa dagar handlar om
hur man som företagare ska förhålla sig
till de avtalsförhandlingar som pågår som
bäst mellan arbetsmarknadens parter. 

För det fall företaget är bundet av ett
kollektivavtal/hängavtal återstår det att
avvakta vad parterna inom respektive
bransch kommer överens om. På den
konkurrensutsatta industrisidan har par-

terna redan enats om ett 14 månader
långt avtal till ett värde av tre procent,
och har därigenom satt ”märket”. För
företag som inte är bundna av kollektiv -
avtal/hängavtal rekommenderas att man
följer företagets eventuella lönepolicy,
sneglar på hur kollektivavtal och bransch-
utvecklingen ser ut, analyserar det en -
skilda företagets situation och bedömer
medarbetarnas individuella prestationer.

TYDLIGARE MED LÖNEPOLICY
Vad gäller policydokument finns det 
sällan någon lagregel som innebär en skyl  -
dighet för en arbetsgivare att upprätta en
särskild policy (undantaget skyldigheten
att upprätta en arbetsmiljöpolicy). Skä-
let till att arbetsgivare bör använda sig av
en lönepolicy är att på ett tydligt sätt
visa vilka regler och värderingar som ska
gälla i företaget. 

En lönepolicy bör ta höjd för att löne-

bildning och lönesättning ska medverka
till att målen för företagets verksamhet
uppnås och att verksamheten bedrivs
effektivt och rationellt. En avgörande
förutsättning för en effektiv och funge-
rande verksamhet är att företaget kan
rekrytera, motivera, utveckla och behålla
arbetstagare med sådan kompetens som
behövs på kort och lång sikt. Mot bak-
grund av det ska lönesättningen lämp -
ligen vara individuell och differentierad.
Lönen ska användas som ett instrument
för att premiera medarbetarens presta-
tion och duglighet och särskilt de insat-
ser som förbättrat verksamheten. Löne-
sättningen ska exempelvis grundas på
bedömningar av de utförda arbetsupp-
gifternas svårighetsgrad, medarbetarens
arbetsresultat och bidrag till förbättring
av verksamheten.

Ett samband mellan löneutveckling
och utveckling av arbetsuppgifter och
arbetsprestationer ska finnas och samma
principer för lönesättning ska givetvis
gälla för kvinnor och män, liksom för
yngre och äldre. 

Några andra rekommendationer kopp-
lade till en lönepolicy bygger på att varje
medarbetare ska bedömas utifrån bland
annat resultat, skicklighet, intresse för
och förmåga till utveckling, förmåga att
arbeta självständigt, ta ansvar och visa
omdöme, initiativkraft, samarbets- och
serviceförmåga, förmåga att aktivt be -
skriva, kommunicera och företräda före-
taget och dess verksamhet, förmåga att
stödja sin omgivning och bidra till ett
gott arbetsklimat.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

Lönen ska användas som ett instrument för att premiera medarbetarens prestation och
duglighet och särskilt de insatser som förbättrat verksamheten. 

SVT 5-12 kjell:Layout 1  12-04-03  09.40  Sida 49



50 N U M M E R  5 • 2012 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

❘❙❚ insänt

Trots ett principiellt kuperingsförbud
för grissvansar i EU kuperas idag
rutinmässigt svansarna på de flesta
av EUs 150 miljoner grisar. Insän-
daren kräver att de länder som inte
lever upp till överenskomna regler
ska bötfällas och att bönder som
inte svanskuperar sina grisar ska
premieras.

I den europeiska unionen slaktas mer 
än 150 miljoner grisar årligen (Eurostat
2007). Danmark, Frankrike, Nederlän-
derna, Polen, Portugal, Spanien och
Tyskland svarar för ca 107 miljoner av
dessa grisar. Ca två tredjedelar av alla
grisar hålls på helspaltgolv. Sex procent
av grisarna bedöms ha tillgång till strö
(1). I de flesta EU-länder amputeras
svansen på grisarna regelmässigt för att
undvika eller reducera förekomsten av
svansbitning, en beteendestörning som
lätt utlöses i en karg miljö.

Data från specifika studier om svans-
bitning tyder inte på att det föreligger
större skillnader i förekomst av svans  -
skador i länder som inte svanskuperar
jämfört med EU-länder som tillämpar
svanskupering (1). För närvarande sker
regelmässig svansamputation i alla EU-
länder utom Finland, Litauen och Sve -
rige. Man kuperar heller inte svansarna 
i Norge och Schweiz. Men även i Est-
land, Grekland, Italien, Irland, Lettland, 
Portugal, Spanien och Storbritannien
förekommer i mer än 5 procent av fallen
att man låter grisarna ha svansarna
intakta, dvs att man i dessa fall erbjuder

grisarna miljöer där de ges tillräckligt
med plats, tillräckligt utrymme vid
utfodring och tillräckligt med strömedel
för att inte svansbitning ska utlösas i
någon högre grad (Figur 1). 

FÖRBUD MED UNDANTAG
EU har sedan 2001 i kommissionens
direktiv EC 2001/93, Annex artikel 8,
en bestämmelse om att bland annat svans -
kupering är förbjuden, med undan taget
att det kan utföras om det är bevisat att
skador uppstått till följd av svansbitning
och om andra åtgärder vidtagits för att
förebygga svansbitning. Det nämns sär -
skilt att olämpliga miljöer ska ändras så
att svansbitning förebyggs.

Det är känt att svansbitning hos gris
är multifaktoriellt men också att viktiga
utlösande faktorer är avsaknad av mani-
pulerbart material (kedjor och bollar
fungerar inte), för liten yta per gris, för
liten plats vid fodertråg och olämpligt
foder (1).

Svansbitning är smärtsamt för den

drabbade grisen, men också svansampu-
tation är smärtsam, både i samband med
amputationen men också i och med att
svanstippen blir extremt känslig för
beröring då amputationsneurom upp-
 står. Det är förklaringen till att svans -
amputerade grisar håller undan svansen
när en annan gris försöker ta den i mun-
nen och förklarar varför svansamputa-
tion har viss effekt på förekomst av
svansbitning. Amputationen löser emel-
lertid inte det underliggande problemet,
nämligen att grisen är frustrerad på
grund av att den inte kommer åt resurser
(foder, liggplats, bökmaterial) när den är
motiverad för att äta, vila eller böka.
Den beteendefrustrationen och därmed
associerad stress hjälper ingen svans -
amputation på. EFSA konkluderar i sin
rapport att frustrationen och stressen
innebär en sämre djurvälfärd (1).

REGLERNA EFTERLEVS INTE
Så vad gör då kommissionen åt det fak-
tum att svansamputation rutinmässigt

Inför knorrpeng nu

insänt

FIGUR 1. Andel icke svanskuperade grisar i några olika europeiska länder (1).

SVT 5-12 kjell:Layout 1  12-04-03  09.40  Sida 50



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  5 • 2012 51

används på de flesta av EUs 150 mil -
joner grisar? Vad gör de politiker som
sitter i EU-parlamentet för att se till att
EUs idéer om en fri marknad med lika
regler för alla fungerar? Vi ser nu hur
regler om djurvälfärd inte implemen -
teras t ex när det gäller grisars miljö. 
Sveriges bönder har ofta hävdat att de
vill ha lika regler i EU och att Sverige

inte får gå för långt fram i täten med 
alltför hårda regler. Men i fallet med gri-
sarnas svansar är det inte reglerna det är
fel på utan det är EUs medlemsstaters
respekt för bestämmelserna och efterlev-
naden som fallerar. Här har kommissio-
nen ett stort ansvar att bötfälla de länder
som inte lever upp till överenskomna
regelverk. 

INFÖR SVANSBIDRAG
På EUs konferens om djurvälfärd i Brys-
sel den 29 februari till den 1 mars pre-
senterades bland annat EUs nya strategi
för djurvälfärd. En viktig del av denna
går ut på att med ökande kraft se till att
de regler som EU ställt upp implemen-
teras. I väntan på att EU-kommissionen
agerar frågade jag på EU-konferensen
COPA-COGECAs generalsekreterare
Pekka Pesonen vad han, i egenskap av
ordförande för alla EUs bönder, säger till
de av hans medlemmar som faktiskt lever
upp till bestämmelserna. Bönder som där-
med har en god djurvälfärd i sin upp-
födning men som inte får ett cent mer
för detta. Han hade sorgligt nog inget
riktigt svar på den frågan. Innan de
grisproducenter, svenska eller andra som
faktiskt lever upp till gällande regelverk,
helt försvinner från marknaden måste
EU omedelbart införa ett svansbidrag 
på t ex 100 kronor per gris som levereras
till slakteri med en intakt svans (Figur
2). Så ska EUs jordbruksstöd användas.
Då kommer det till både producenter-
nas och konsumenternas glädje. Då blir
det meningsfullt.

R e f e r e n s
1. EFSA. Scientific report on the risks asso -

ciated with tailbiting in pigs and possible
means to reduce the need for taildocking
considering the different housing and
husbandry systems. The EFSA Journal,
2007, 611, 1–98.

BO ALGERS

leg veterinär, professor, Skara

FIGUR 2. Innan de grisproducenter som faktiskt lever upp till gällande regelverk helt för-
svinner från marknaden måste EU omedelbart införa ett svansbidrag, menar insändaren.

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

Vi tänker besegra cancer. 
Vill du vara med?

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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En hästägare har skickat följande
insändare till veterinärtidningen
efter sina upplevelser i den svenska
hästsjukvården. Han är tacksam
efter en framgångsrik behandling,
men frågar sig varför samma kirur-
giska åkomma hos hästen har så
varierande behandlings alternativ
hos olika vårdgivare.

En av mina hopphästar ändrade sitt
beteende förra våren. Hon tränade och
tävlade ok, men blev alltmera hingstig

och kom inte i brunst. Ett ultraljud 
visade på en grapefruktstor tumör på
vänster äggstock. I stället för tävling var
det operation som gällde för att klara
hästen.

Det första veterinärsjukhuset hade
följande besked: Buköppning och kvali-
ficerad eftervård här hos oss plus 14
dagar i box hemma samt 14 dagar i liten
utehage. 

Jag ringde ett andra veterinärsjukhus.
Där kunde de eventuellt tänka sig ”titt-
hål” – att gå in från flanken. De ville ha
hästen tre dagar före ingreppet för att
avgöra ”titthål” eller bukhinneöppning.
Eftervård upp till nio dagar beroende på
vilket ingrepp som gjordes. Därefter
sjukbox och sjukhage 14 + 14 dagar.

Jag fick då för mig att ringa hästklini-

ken i Jägersro och blev kopplad till vete-
rinär Palle Brink. ”Titthål. Jag tar den på
dan.”

STÅENDE OPERATION
Den 19 maj åkte vi till Jägersro och läm-
nade in hästen. Strax före lunch ringde
det på min mobil. Det stod Jägersro på
displayen och min omedelbara reaktion
var: Nu har det gått snett. I stället säger
en vänlig kvinnoröst. ”Hästen är klar, ni
kan hämta henne.” 

Vi hämtade ut en häst som såg ut 
precis som vanligt, men med ett lodrätt
välsytt snitt på drygt 20 cm i flanken.
Tumören var stor som en honungsme-
lon. 

HEM SAMMA DAG
20 mil hem till stallet. Där väntade 14
dagar i stallbox, plus 14 dagar i liten 
utehage. Inga som helst komplikationer.
Lätt träning startades efter tre veckor
och i september var hästen mogen att
börja tävla så smått igen. I december
gick hon dubbelnolla på den höjd vi
tidigare satt som mål för 2011 – 140 cm.
2012 har också börjat bra. 

Jag har pratat med Palle för att för -
söka förstå. Det han gör är att operera
hästen stående under lokalbedövning
och han går in i flanken för att ta ut
äggstockstumören och äggstocken. Han
ser bukväggsöppningar som onödigt
komplicerade ingrepp och försöker så
långt som möjligt undvika narkos, efter-
som även den innebär risker. Tanken
med stående operation är också att efter-
sträva optimal mobilitet efter ingreppet.

SUND INSTÄLLNING
Vi tyckte det var märkligt att vi skulle
kunna köra hem hästen samma dag.
”Varför inte? Om man ska göra det

Stor skillnad i operationsteknik
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❘❙❚ insänt

insänt

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

endokrinologi, hematologi och cytologi.

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

• Vi har kostnadseffektiva paneler inom serumkemi  -
analyserna.

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

Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset · SLU · Box 7038 · 750 07 Uppsala
Tel 018-671623 · www.universitetsdjursjukhuset.slu.se

SVT 5-12 kjell:Layout 1  12-04-03  14.19  Sida 52



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  5 • 2012 53

någon gång är det ju då. Den är bedövad
inifrån och ut och smärtfri. Och det 
är ni som kan hästen bättre än någon
annan och snabbast ser om det uppstår
komplikationer.” Dessutom lovade Palle
att höger äggstock kommer att börja
fungera normalt igen. Efter tre månader
fick hästen brunst.

Jägersro har vad jag kan förstå ingen
”normal eftervårdsavdelning”. Möjligen
är det detta som drivit på tekniken med
stående operation under lokalbedöv-
ning. Denna ”brist” har i så fall varit till

stor nytta både för hästar och för utveck-
ling av kirurgin.

VIKTIG FRÅGESTÄLLNING
Vi är tacksamma och glada, men jag
tycker detta ställer i alla fall en viktig
fråga. Fungerar inte kunskapsöverföring
inom veterinärkirurgin?

Om inte tycker jag det är väldigt all-
varligt och innebär att våra hästar får
betala med onödigt mycket lidande, 
risker och konvalescenttider. På SLUs
hemsida kan man fortfarande (20 mars

2012) läsa: ”Bukkirurgi. En speciellt
komplicerad form av kirurgi på häst när
buken måste öppnas. Planerad kirurgi i
buken görs t ex vid äggstockstumörer
eller urinstenar”. Slut citat. 

På humansidan remitterar man patien-
ter till andra sjukhus om man inte kan
själv. Det borde veterinärvården göra
också.

GÖRAN ANDERSSON

t-horses
Ryd, Gånghester

SVENSKA
DJURHÄLSOVÅRDEN
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IN MEMORIAM

Lars Reinius – nydanare
och förgrundsfigur inom
livsmedelshygienen

Professor emeritus i livsmedelshygien,
veterinären Lars Reinius, avled i sitt
hemland Finland den 16 januari i en
ålder av 92 år. Detta har där på olika sätt
uppmärksammats bland annat i en runa
av professor Hannu Korkeala. Som ett
uttryck även för de historiskt starka ban-
den mellan de svenska och finska veteri-
närkårerna, bör Lars Renius betydande
livsverk uppmärksammas även i Sverige.

Lars Reinius var troligen den främste
banbrytaren för modern livsmedelshy -
gien i Norden. Efter utbildning i Sverige
grundade och utvecklade han i Finland
den akademiska undervisningen och
forskningen i ämnet. Ett tungt nationellt
engagemang följdes av en internationell
karriär vid FAO/WHO. Vid den svenska
veterinärmedicinens 200-års jubileum i
Skara 1975 blev det också Lars Reinius
som höll högtidsföreläsning över ”Livs-
medelssituationen i världen”. Tillsam-
mans med andra starka nationella före-
trädare som den framlidne professorn

Esko Nurmi, genomförde Lars Reinius
Finlands målinriktade och kraftfulla
satsning på livsmedelshygien. Kanske blev
Finland härigenom först av de nu varande
EU-länderna att ge den veteri när medi -
cinska verksamheten ett signum: ”food
safety – ett övergripande mål”. Genom
starka insatser av nya generationer av

skickliga ämnesföreträdare har denna
utveckling fortsatt och lett till att Finland
sakligt sett varit det naturliga värdlandet
för den europeiska livsmedelsmyndig -
heten EFSA, som dock av politiska skäl
i stället placerades i Italien. Mot denna
bakgrund är det naturligt att samarbetet
med Finland i vetenskapliga och andra
sammanhang inom det veterinära livs-
medelsområdet blivit särskilt värdefullt
för Sverige. 

Lars Reinius upprätthöll även person-
liga kollegiala band med Sverige sedan
tiden på Stutis, en tid som han för sina
vänner alltid beskrev som både glad 
och händelserik. Studierna fick dock
upp repade avbrott på grund av andra
världskriget. Han deltog i alla de tre krig
som då engagerade Finland: vinterkriget
som pågick från december 1939 till mars
1940, fortsättningskriget som började i
juli 1941 och slutade i september 1944
och Lapplandskriget mot tyskarna som
fortsatte till mars 1945. Under perioder
då relativt lugn rådde vid fronten fick
Lars vid sex tillfällen permission för
avläggande av kurser och examina i
Stockholm – ett faktum värt att notera. 

Göran Hugoson och Martin Wierup

Goda råd behöver
inte vara dyra

PTK Rådgivningstjänst ger dig
som är privatanställd med 
tjänste pensionen ITP möjlighet
att ta full kontroll över en viktig
del av din ekonomi och få svar
på frågor som rör pension, 
efterlevande skydd och skydd
vid sjukdom. 

Råden du får är obe ro ende, 
anpassade efter dig och din 
familjesitutation och dess utom
helt gratis.

Gå till http://radgivningstjanst.se
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LÄKEMEDELSMONOGRAFI FRÅN
LÄKEMEDELSVERKET

Procox (emodepsid och toltrazuril)
Antiparasitärt kombinationsläkemedel 
för hund, oral suspension, 
0,9 mg/ml + 18 mg/ml.
Tillståndsinnehavare: 
Bayer Animal Health GmBH.
ATC kod: QP52AX60.

SAMMANFATTNING AV KLINISKA
STUDIER
Procox är ett antiparasitärt kombina-
tionsläkemedel för hund innehållande
emodepsid och toltrazuril och är
avsett att användas i de fall då para-
sitär blandinfektion orsakad av rund-
maskar (Toxocara canis, Uncinaria 
stenocephala, Ancylostoma caninum)
och koccidier (Isospora ohioensis-
komplex, Isospora canis) misstänks
eller har påvisats. Emodepsid är aktivt
mot nematoder och ingår även i ett
sedan tidigare godkänt antiparasitärt

läkemedel till hund i kombination
med prazikvantel (Profender). Toltra-
zuril är aktivt mot koccidier och finns
sedan tidigare registrerat för behand-
ling av nöt, gris och fjäderfä, men
Procox är det första godkända läke-
medlet med toltrazuril för behandling
av hund. Det har en koccidiocid
effekt på Isospora och hindrar där -
igenom förökning samt minskar 
ut söndring av oocystor i faeces.
Detta bidrar till att minska smittsprid-
ningen i omgivningen då infektiösa
oocystor är mycket tåliga och kan
överleva under långa perioder i 
om givande miljö. Behandling med
toltrazuril lindrar inte redan upp -
komna kliniska symtom på sjukdom
(diarré) eftersom dessa orsakats av
parasitens förökning i tarmepitelet,
utan syftet med behandlingen är
främst att hindra vidare smittsprid-
ning genom utsöndring av oocystor
till omgivningen.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Procox är ett antiparasitärt kombi-

nationsmedel och det är det första
läkemedlet godkänt för behandling
av koccidieinfektion hos hund.
Behandlingseffekten och säkerheten
är god, och Procox utgör därmed ett
värdefullt tillskott vid medicinsk be -
handling av hundar där infektion med
Isospora förekommer. Målet med
behandling av Isospora ska vara att
reducera, kontrollera och eventuellt
eliminera infektion och smittsprid-
ning i grupper/kennlar där man har
kända och återkommande problem
med Isospora. För att uppnå detta
krävs förutom medicinsk behandling
även åtgärder i hygien och skötsel -
rutiner för att begränsa miljösmitta,
och dessa åtgärder måste pågå under
lång tid. Under denna period kan
Procox an vändas för att ersätta andra
antiparasitära produkter mot nema-
toder vid ett tillfälle under rutinav-
maskningen av valpar. Det är dock
inte visat att upprepad behandling
med Procox i samma kull/grupp har
ytterligare fördelar utan en behand-
ling är som regel effektiv mot Iso -
spora-infektion.

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på
ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver
en samtals partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar

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

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

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

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

KOLLEGIALT NÄTVERK
veterinärer stödjer veterinärer

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Ilmars Dreimanis Laholm 0430–600 72, 0730 –60 10 08 – imsestina@hotmail.com
Florin Gurban-Marcu Höör 0413–290 49, 073–349 79 98 – florin.gurban@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@telia.com
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SVAR
Besättningsutbrott med flera aborter i sen dräktighet och/
eller för tidiga födslar är typiska symtom då brucellos in tro -
duceras i en oskyddad besättning. Liknande scenarion kan
ses vid infektion med bovint herpesvirus (IBR) som lik-
som brucellos är inkluderat i epizootilagen (se faktaruta)
och vid infektion med BVDV, Campylobacter foetus, 
Chlamydophila, Leptospira spp, Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp, Trichomonas foetus, Coxiella brunetti (Q-
feber) och eventuellt även det nyupptäckta schmallenberg -
viruset, som alla är anmälningspliktiga, samt vid endemiska
sjukdomar som neosporos. Det finns även en rad icke
infektiösa faktorer som kan orsaka aborter: trauma, läke-
medel, stress, förgiftning, foderrealaterade och genetiska
orsaker. I litteraturen anges en ”normal” abortfrekvens i
nötkreatursbesättningar på två till tre procent. Om ande-

len aborter är högre än detta eller om många aborter ses på
kort tid (abortstorm) måste epizootisjukdom misstänkas
och misstanken anmälas (se faktaruta). Eftersom symto-
men är likartade är det inte ovanligt att flera epizootisjuk-
domar utreds samtidigt. 

I det här fallet belades besättningen med restriktioner
(se faktaruta) rörande direktkontakter och blodprover togs
för att kontrollera antikroppar mot Brucella abortus, IBR,
BVD och Leptospira spp. Inga foster fanns tillgängliga för
obduktion. Epizootisjukdomarna kunde liksom de anmäl-
ningspliktiga sjukdomarna uteslutas efter provtagning och
analys, men tyvärr kunde ingen diagnos fastställas. 

Reproduktionsstörningar med aborter är svåra att utreda
och uppklarningsprocenten låg, störst chans att lyckas
ställa en diagnos får man om obduktion utförs så snabbt
som möjligt och om både foster och placenta, gärna flera,
kommer in till laboratoriet (Figur 2). Blodprovstagning
för att kontrollera antikroppsstatus på moderdjuret är ofta
ytterligare en värdefull komponent i utredningen. Även
om diagnos slutgiltigt inte kan ställas är det mycket viktigt
att med hjälp av laboratoriediagnostik utesluta de epizoo-
tiska sjukdomarna som orsak till problemen så att man
kan gå vidare i utredningen.

Då många av de agens som kan orsaka aborter hos idiss-
lare är zoonotiska ska foster, fosterhinnor och flytningar
från moderdjuren alltid hanteras med försiktighet och
basala hygienrutiner som handskar, skyddskläder och
handtvätt iakttas.

Utförlig information om utredningsgången vid problem
med aborter finns på www.sva.se.

KORT OM BRUCELLOS 
Brucellos är en kronisk bakteriell sjukdom som orsakas av
olika species inom genus Brucella. En lång rad djurslag
kan infekteras även om varje species tycks ha en eller ett
par ”huvudvärdar”. Sjukdomen förknippas främst med
aborter och testikelinfektioner hos djur men är också en
mycket allvarlig zoonos. 

Brucellos hos nötkreatur orsakas nästan alltid av Brucella
abortus. Bakterien finns i mycket stor mängd i fostervat-
ten, fosterhinnor och foster från kor som kastat men även
i mjölk, urin och faeces. Smittan kan intas via kontamine-
rat foder, vatten eller mjölk, eller genom penetration av
hud (även intakt) och konjunktiva. Infektionen lokaliseras
först till de lymfknutor som dränerar infektionsporten,
efter en bakteriemi lokaliseras den sedan till olika organ

Vilken är din diagnos? – Svar
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FIGUR 2. För att kunna fastställa orsaken till aborter är
det viktigt att både foster och fosterhinnor skickas in till
obduktion.
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där predilektionsställen är den dräktiga livmodern, juver,
testiklar, accessoriska könskörtlar, lymfknutor och syno -
vialmembran (yttrar sig ofta som prekarpalbursit). Den kan
också lokaliseras till lunga, lever och mjälte där granu -
lomatösa förändringar uppstår. Inkubationstiden är van -
ligen 30–60 dagar. Dräktiga kor som infekteras aborterar
sent i dräktigheten, efter femte månaden. Aborten åtföljs
vanligen av kvarbliven efterbörd och metrit som kan vara
akut, och då leda till septikemi och djurets död, eller kro-
nisk varvid djuren blir tillfälligt infertila. Efterföljande
dräktigheter förlöper i regel normalt, men det förekom-
mer att samma ko aborterar även en andra, eller till och
med tredje gång. Hos icke dräktiga kor lokaliseras infek-
tionen till juvret, och när livmodern sedan blir dräktig
sker spridning dit vid någon av de återkommande bak -
teriemierna. Transplacental överföring med kongenital
infektion som följd förekommer.

Tjurar som infekteras kan få orkit och epididymit då

ena eller båda testiklarna blir kraftigt ansvällda och
ömmande. Svullnaden kvarstår länge och testikeln nekro-
ti seras slutligen. Djuren är sterila under akut stadium men
om angreppet är enkelsidigt kan de åter bli fertila. Infek-
terade tjurar utsöndrar bakterier med sperma och kan
därigenom smitta kor vid betäckning. 

Djur som genomgått infektion blir ofta permanenta
bärare av smittämnet.

Diagnostik
Misstanke om brucellos måste bekräftas med laboratorie-
diagnostik. Bakterien kan isoleras genom odling från organ
från aborterade foster, fosterhinnor, mjölk och sperma.
Ut stryk från provmaterialet kan undersökas mikrosko-
piskt efter färgning, varvid en preliminär diagnos kan 
ställas. Antikroppar i serum bestäms med komplement-
bindningstest, olika agglutinationstekniker eller med
ELISA-tester. Känsligheten är lägre för agglutinationstek-
nikerna än för de två andra, varför ofta flera olika test  -
metoder används parallellt. 

För vidare beskrivning av brucellos hänvisas till
www.sva.se och www.epiwebb.se. 

AKTUELLT SMITTLÄGE 
Brucellos hos nöt (smittsam kastning), orsakad av B abor-
tus, har framgångsrikt bekämpats i Sverige liksom i övriga
Norden, och sjukdomen har inte rapporterats i vårt land
sedan 1957. B abortus är i dagsläget inte heller vanligt
förekommande i Europa men Makedonien, Grekland och
Portugal rapporterar årligen ungefär 100 fall var medan
Portugal, och Italien där det framför allt är vattenbufflar
som är drabbade, rapporterar uppemot 500 fall årligen.

Infektion med Brucella melitensis, som främst ses hos får
och get, har aldrig rapporterats hos djur i Sverige. I Europa
är det samma länder i Medelhavsregionen som har fort-
satta problem även med B melitensis, Spanien rapporterar
flest fall, nästan 800 år 2010. B melitensis har en allvar -
ligare zoonotisk potential än B abortus och risken för
introduktion till Sverige är också större för detta agens då 
risken för olaglig import av får och getter är betydligt större
än för nöt. 

Brucella suis rapporteras i låg frekvens från flera länder i
Europa samt från en lång rad länder runt om i världen och
har liksom Brucella ovis begränsad zoonotisk potential.

Frekvensen humanfall är tydligt förknippad med före-
komst hos djur, länder med endemisk brucellos hos djur
har också ett stort antal humanfall. Förutom yrkesmässig
hantering av djur vid t ex förlossningar är intag av opastö-
riserade ostar en riskfaktor i många länder i Europa. Det
finns inte vaccin att tillgå för människa.
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Veterinärens skyldigheter vid epizooti-
sjukdom

Brucellos hos livsmedelsproducerande djur är
inkluderat i epizootilagen och som veterinär är
man därför skyldig att anmäla redan misstanke
om sjukdomen till Jordbruksverket och läns -
veterinär. Utöver anmälningsplikten belägger
epizootilagen veterinären med såväl undersök-
ningsplikt som en skyldighet att medverka till
att motverka smittspridning.

Undersökningsplikten innebär att veterinär,
oavsett yrkesinriktning, som får kännedom 
om ett misstänkt fall av epizootisjukdom är
tvungen att själv undersöka djuret, alternativt
se till att det blir undersökt av annan veterinär.

Att motverka smittspridning innebär i prak -
tiken ofta att utfärda en spärrförklaring, dvs
besluta om förbud för djur, djurprodukter,
transporter och människor att lämna eller
komma till gården. Innehållet i en sådan
”spärr” anpassas efter smittämnet och dess
epidemiologi. För brucellos, som smittar både
via direktkontakt, indirekta kontakter (t ex 
faeces eller fostervattenförorenade föremål)
samt via intag av obehandlade mjölkprodukter
kan spärren bli ganska omfattande.
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Distriktsveterinärerna tog
hem jour i norr

❘❙❚ Distriktsveterinärerna vann Jordbruks-
verkets upphandling av veterinär jourbe-
redskap i kommunerna Haparanda, Kalix,
Överkalix och Övertorneå, rapporterade
tidningen ATL den 12 mars. Uppdraget,
som avser djursjukvård kvällar, nätter och
helger gäller i två år med möjlighet till 
förlängning, enligt tilldelningsbeslutet.

Jordbruksverket tillämpade utvärderings-
metoden lägsta pris, vilket innebär att den
anbudsgivare som lämnat det lägsta priset
får kontraktet. Eftersom Distriktsveterinä-

rerna var ensam anbudsgivare och i övrigt
uppfyllde alla krav hade organisationen
inga problem att ta hem upphandlingen,
konstaterade ATL.  ■

Svensk grisavel läggs ner

❘❙❚ Som en följd av att Norsvin sagt upp
sitt samarbete om nordisk avel för att
importera från Holland har Nordic Gene-
tics beslutat att lägga ner den svenska
aveln på Yorkshire. Det holländska avels-
materialet kommer till Sverige via Avels -
poolen.

– Det är med stor sorg vi måste med-
dela att vi lägger ner vår svenska avel på
Yorkshire, men det är en konsekvens av
att Norsvin beslutat att importera avels-

material från Holland. I den nya situa-
tionen söker vi nu de bästa lösningarna
för svenska grisproducenters konkurrens-
förmåga och de berörda avelsbesättning-
arna. Vi har redan flera diskussioner på
gång och kommer att hitta lösningar före
sommaren, säger Carl-Olof Port, vd på
Nordic Genetics i ett pressmeddelande
den 15 mars.

2007 etablerades Nordic Genetics
genom att ett nordiskt avelssamarbete
inleddes mellan Quality Genetics (Sverige),
Finnpig (Finland) och samarbetsavtalet
med Norsvin (Norge), som inleddes 2005,
övertogs av Nordic Genetics. Norsvin har
skött aveln på Lantras, medan Nordic
Genetics har skött aveln på Yorkshire.
Avtalet kom till för att skapa en tillräckligt
stor bas för en nordisk avel.  ■

❘ ❙❚   noterat

Utlysning av stipendium ur Rasehorns stipendiestiftelse
Rasehorns stipendiestiftelse för katter utlyser härmed ett
eller flera stipendier på ett sammanlagt belopp av 25 000
kronor. Medlen delas ut till personer som genom forsk-
ning eller annan verksamhet verkar för förbättrad hälsa
eller välfärd för katten, eller som verkar för ett stärkande
av kattens roll i samhället.

Ansökan om medel ur Rasehorns stipendiestiftelse 
för katter ska ske skriftligen (maskinskriven text, hand -
skrivna ansökningar beaktas inte), med en beskrivning
på maxi malt två A4-sidor över hur stipendiet är tänkt att
användas. En budget för det tilltänkta projektet ska också
redovisas i ansökan. Ansökningar som rör bidrag till 

löpande verksamhet (katthem, djurskydds organisationer
etc) måste åtföljas av minst två referenser till utomstående
personer/organisationer som kan intyga om en seriös
verksamhet.

För den/de stipendiater som erhåller medel, kräver 
stiftel sen en skriftlig redogörelse av projektets genom -
 förande senast ett år efter att medel betalats ut.

Den skriftliga ansökan skickas till Rasehorns stipendie-
 stiftelse för katter, c/o Sveriges Veterinärförbund, Box
12 709, 112 94 Stockholm. Ansökan måste ha inkommit
senast 1 oktober 2012 för att beaktas. Eventuellt beviljade
medel måste hämtas ut innan den 1 januari 2013.
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❘❙❚ krönika

God hälsa och välfärd för djur
och människa

DJURHÄLSA OCH DJURVÄLFÄRD är två centrala områden för
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och här pågår studier 
av friska och sjuka djurs behov, beteenden och kroppsfunk-
tioner.

Genom programmet ”Framtidens djurhälsa och djurväl-
färd” gör SLU en satsning för att aktivt samla och stärka
forskningen inom området. Redan 1775 fick Peter Hernqvist
konungens tillstånd att starta en veterinärinrättning i Skara 
– Sveriges första i sitt slag – och sedan dess har vår uppfatt-
ning om djuren tagit ett stort steg. Då sågs djuren som oskä-
liga varelser som enbart fanns till för människans nytta och
omsorgen om deras hälsa var strikt ekonomisk. Idag ser de
flesta av oss djuren som medvarelser för vilka vi har ett ansvar
också för deras egen skull. Vi vet att djurs och männi-
skors hälsa och välfärd är tätt sammanlänkade och
forskningen vid SLU handlar om djurhälsa och djur-
välfärd i ett brett perspektiv.

Ett forskningsområde som har aktualiserats på
senare år är effekten på människors välbefin-
nande och livskvalitet av att ha djur nära sig.
Att djuren är viktiga för oss i Sverige visas
också av att var tredje invånare har daglig
kontakt med olika sällskapsdjur. Det finns
exempelvis drygt 300 000 hästar i landet
och närmare en miljon hundar. Dju-
ren fyller en social funktion och är
ofta också till praktisk nytta. Inte
minst hälsoaspekten av att röra
på sig tillsammans med sitt
djur får stor betydelse i ett
samhälle där de negativa
kon sekvenserna av ett
stillasittande liv upp-
 märksammas allt
mer. Många finner
också en menings-

full fritid i hund-, katt- och hästägande och inom djursjuk -
vården lägger många djurägare stora summor för att ha friska
husdjur. Studier har dessutom visat att samvaron med sport-
och sällskapsdjur bland annat sänker puls och blodtryck hos
många människor.

Sambandet mellan djurs och människors hälsa har på flera
sätt kommit i fokus på senare tid och forskningen om hur
djuren kan användas inom sjukvården är ett spännande
område som växer i omfattning. En forskargrupp vid SLU i
Skara har specialiserat sig på interaktioner mellan människa
och hund och studerar bland annat effekten av besök av vård-
hundar i äldreboenden. Projektet som har erhållit tre miljo-
ner kronor från KK-stiftelsen är av tvärvetenskaplig natur

och innefattar endokrinologiska, fysiologiska och 
etologiska, sociologiska och socialpsykologiska 

mätningar. Till exempel visar Kerstin Uvnäs-
Moberg, professor vid SLU, i sin forskning att

kontakt med sällskapsdjur leder till ökade
mängder av hormonet oxytocin, vilket
minskar ångest och reducerar utsöndringen
av stresshormonet kortisol hos människa.
Ytterligare studier av hur djur kan bidra
till rehabilitering av patienter med stress-

relaterade diagnoser planeras. 
Genom att satsa på forskning om
god hälsa och välfärd för djur och
människa har SLU en viktig roll
för att främja vetenskaplig kvalitet

och ett samhälleligt nyttiggörande
inom ett växande område.

LISA SENNERBY FORSSE

rektor, SLU
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SVENSKA

v 16

18/4 -12. SEMINARIUM STAPHYLOCOCCUS

AUREUS-MASTIT HOS MJÖLKKOR – NYA RÖN

OCH GAMLA SANNINGAR, Uppsala. 
Arr: SVA. (SVT 2/12)

20–22/4 -12. VETA-DAGARNA OM BL A SMÄRTA

OCH SMÄRTLINDRING PÅ SMÅDJUR OCH HÄST,
Sundsvall. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 1/12)  

v 17

24–27/4 -12. MOCK EXAM GÄLLANDE

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

25/4 -12. CARDIO-WORKSHOP, Södra djur-
sjukhuset, Kungens Kurva. Arr: Kruuse.
(SVT 3/12)

26/4 -12. SYMPOSIUM OM FÄSTINGBURNA

SJUKDOMAR, Stockholm. Arr: Merial.
(SVT 4/12)

26–27/4 -12. GRUNDLÄGGANDE ULTRALJUDS -
KURS BUK SMÅDJUR, Södra djursjukhuset,
Kungens Kurva. Arr: Kruuse. 
(SVT 3/12)

27/4 -12. KURS FELINE ORAL DISEASES, 
Stockholm. Arr: Svenska sällskapet för
Djurtandvård. (SVT 2/12)

v 18

3/5 -12. KURS I KANINSJUKDOMAR,
Sundsvall. Arr: SPUV, SweVet Piab AB.
(SVT 2/12)

4/5 -12. KURS I POSTOPERATIV VÅRD AV DEN

BUKOPERERADE PATIENTEN, Sundsvall. 
Arr: SPUV, SweVet Piab AB. 
(SVT 2/12)

v 19

NY 7/5 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI -
BIOTIKA ANVÄNDNING arrangeras i Sunds vall
av Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se och/eller 
Lotta Pettersson, 08-725 81 39,
lotta.pettersson@svdhv.org 
(se annons i denna tidning)

9–10/5 -12. VÅRKURS 2012 RÅTTARY

– NEW IMAGING TECHNIQUES – WITH SPECIAL

REFERENCE TO LABORATORY ANIMALS, 
Sigtuna. Arr: SVS Försöksdjurssektion.
(SVT 4/12)

NY 11/5 -12. KURS ”HJÄRT/LUNG-RÄDDNING

TILL HUND OCH KATT” arrangeras i Göteborg
av Blå Stjärnan Akademin. 
Info: www.blastjarnan.se 
(se annons i denna tidning)

11/5 -12. KURS I PRAKTISK PATOLOGI AV

EXOTISKA DJUR, Uppsala. Arr: Vexotic 
och SVA. (SVT 4/12)

v 21

NY 24/5 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTI-
BIOTIKAANVÄNDNING arrangeras i Nässjö 
av Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se och/eller 
Lotta Pettersson, 08-725 81 39,
lotta.pettersson@svdhv.org 
(se annons i denna tidning)

24/5-12. LABOKLIN-TOUR: ALLERGY SEMINAR

WITH PROF. HALLIWELL WITH EMPHASIS ON

FOOD INTOLERANCE, Stockholm. 
Arr: LABOKLIN. (SVT 3/12)

25–26/5 -12. KURS SENSKADOR – DIAGNOSTIK,
FORSKNING OCH REHAB, Valdemarsvik. 
Arr: Skalpellen. (SVT 2/12)

v 22

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

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

28/5–1/6 -12. THE 6TH INTERNATIONAL

CONFERENCE ON ADVANCES IN CANINE AND

FELINE GENOMICS AND INHERITED DISEASES,
Visby. (SVT 3/12)

NY 30/5 -12. UTBILDNING I STRATEGISK ANTIBIO-

TIKAANVÄNDNING arrangeras i Kristianstad
av Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se och/eller 
Lotta Pettersson, 08-725 81 39,
lotta.pettersson@svdhv.org 
(se annons i denna tidning)

NY 30/5 -12. KURS RÄTT I STEGET – HÄLTA,
RÖRELSEANALYS OCH ORTOPEDTEKNISKA

HJÄLPMEDEL TILL HUND OCH KATT arrangeras 
i Göteborg av Blå Stjärnan Akademin
och Scandi Orthopedic. Info: 
www.blasjarnan.se, www.scandiop.se 
(se annons i denna tidning)

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

2–3/6 -12. DOG HEALTH WORKSHOP 2012,
Stockholm. Arr:Svenska kennelklubben.
(SVT 3/12) 

v 23

4–9/6 -12. KURS CERTIFIED CANINE REHABILI-
TATION PROGRAMME (CCRP), PART I–III,
Uppsala. Arr: SLU och Dr Beate Egner/
Schloss-Seminar. (SVT 16/11)

v 33

17–19/8 -12. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. (SVT 1/12)

v 34

NY 20–24/8 -12. JUNIORKURS: INSPIRATIONS-
OCH FORTBILDNINGSKURS FÖR NÖTINTRESSERADE

VETERINÄRER arrangeras av Boehringer 
Ingelhem Vetmedica. Info: 

KONGRESSER & KURSER

Alingsås Djurklinik, Skövde Djurklinik och
Smådjurskliniken i Lerum

växer och utökar med en 
SPECIALIST I HUNDENS OCH KATTENS SJUKDOMAR.

Omfattning, placering och ansvarsområde efter överenskommelse med Dig!

Inresserad? 
Kontakta alingsasdjurklinik@hotmail.se
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➤ Thomas Manske, +46 703 42 71 51,
thomas.manske@boehriner-
ingelheim.com, www.bivet.nu 
(se annons i denna tidning)

v 36

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

7–8/9 -12. KURS I GASTROSKOPIUNDERSÖK-
NING, HUND OCH KATT, Djursjukhuset 
Albano, Stockholm. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 2/12) 

14–15/9 -12. KURS I ONKOLOGI (av SJV 
specialistgodkänd kurs), Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

v 39

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

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

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

28–29/9 -12. KURS I LÄKEMEDELSHANTERING

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

v 40

NY 3–5/10 -12. SENIORKURS: INSPIRATIONS-
OCH FORTBILDNINGSKURS FÖR NÖTINTRESSERADE

VETERINÄRER arrangeras av 
Boehringer Ingelhem Vetmedica. 
Info: www.bivet.nu 
(se annons i SVT 4/12)

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

v 41

8–10/10 -12. KURS PERFECTING FELINE

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

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

v 42

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

STEG 1, GRUNDLÄGGANDE BUK (av SJV 
specialistgodkänd kurs), Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/12)

v 43

25–26/10 -12. KURS I ULTRALJUD SMÅDJUR

STEG 2, FÖRDJUPNING BUK (av SJV 
specialistgodkänd kurs), Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 2/12)

v 44

2–3/11 -12 + 18–19/1 -13. KURS I DIAGNOSTIK

OCH BEHANDLING AV HÄLTA, HUND OCH KATT

(av SJV specialistgodkänd kurs),
Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget. 
(SVT 2/12)

v 45

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

v 46

14–16/11 -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

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)

v 49

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)

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 16

NY 18/4 -12. PRIMARY TRIGGERS OF OTITIS

EXTERNA visas kl 20:00 via Dechra 
webinars. Registera och anmäl dig via
dechra.com/timetochange 
(annons i SVT 4/12)

18–22/4 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE I – SACROPELVIC, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/12)

v 17

24/4 -12. SYMPOSIUM OM FÄSTINGBURNA

SJUKDOMAR, Köpenhamn. (SVT 4/12)

25/4 -12. SYMPOSIUM OM FÄSTINGBURNA

SJUKDOMAR, Oslo. (SVT 4/12)

Länsstyrelsen	i	Västra	Götalands	län	söker

Länsveterinär	till	Skara

Läs	mer	om	tjänsten	under	lediga	jobb	på	

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

27/4 -12. SYMPOSIUM OM FÄSTINGBURNA

SJUKDOMAR, Helsingfors. (SVT 4/12)

27–29/4 -12. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
Holar, Island. (SVT 1/12)

v 18

NY 2/5 -12. GOLD STANDARD CASE MANAGE-
MENT OF OTITIS EXTERNA visas kl 20:00 via
Dechra webinars. Registera och anmäl
dig via dechra.com/timetochange 
(annons i SVT 4/12)

v 19–20

13–16/5 -12. VPAT REGIONAL VETERINARY

CONGRESS 2012 (VRVC 2012), Thailand.
(SVT 2/12) 

v 21

22/5-12. LABOKLIN-TOUR: ALLERGY SEMINAR

WITH PROF. HALLIWELL WITH EMPHASIS ON

FOOD INTOLERANCE, Köpenhamn. 
(SVT 3/12)

23/5-12. LABOKLIN-TOUR: ALLERGY

SEMINAR WITH PROF. HALLIWELL WITH

EMPHASIS ON FOOD INTOLERANCE, Oslo.
(SVT 3/12)

NY 23/5 -12. EAR CLEANING – WHAT, WHY,
WHEN AND HOW visas kl 20:00 via Dechra
webinars. Registera och anmäl dig via
dechra.com/timetochange 
(annons i SVT 4/12)

23–27/5 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE II – THORACOLUMBAR, Sittensen,
Tyskland. (SVT 1/12)

v 22

29–30/5 -12. KURS ”DIAGNOSTIC OG

BEHANDLING AF HJERTE- OG LUNGELIDELSER

HOS HUND OG KAT”, Köpenhamn. 
(SVT 4/12)

v 24

13–17/6 -12. NOVAS/IVAS BASIC COURSE

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

14–15/6 -12. COURSE ON MARE GYNAECO-
LOGY AND ARTIFICIAL INSEMINATION, Bremen
och Bakum-Luesche, Tyskland. 
(SVT 15/11)

16–17/6 -12. COURSE ON MANAGING THE LATE

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

v 25–26

24–25/6 -12. EQUINE FOOT DAYS, Cortona,
Italien. (SVT 2/12)

27/6–1/7 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC:
MODULE III – CERVICAL, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/12)

27/6–1/7 -12. SIENACAVALLI – EXPERIENCE AN

EXCITINGLY DIFFERENT WORLD OF HORSE RACING

Virbac är världens största oberoende veterinärläkemedelsföretag. Virbac erbjuder 
en skräddarsydd portfölj av veterinärprodukter och tjänster som kombinerar både kvalitet, 
användarvänlighet och effektivitet. Virbac omsatte internationellt 572 M€ under 2010 och har idag ca 
3000 medarbetare i över 100 länder. I Skandinavien är Virbac direktrepresenterat i både Sverige, Norge 
och Danmark. Virbac Skandinavien utgörs av ett tätt sammanslutet team som arbetar för att utveckla och 
stödja relevanta segment på den skandinaviska djurvårdsmarknaden. Som ambassadörer för djurens 
hälsa och välmående, strävar Virbac kontinuerligt efter att erbjuda effektiva produkter och högkvalitativ 
rådgivning för att främja en korrekt läkemedelsanvändning och en optimerad djurhälsovård.

Säljare
till Göteborg, Malmö samt Stockholm

Till internationellt veterinärläkemedelsföretag på framfart söker vi

Virbac är inne i en stark tillväxtfas och söker nu tre engagerade 

säljare som vill ta ansvar för den svenska marknaden! Som 

säljare blir du Virbacs ansikte utåt och besöker veterinärkliniker, 

djursjukhus och apotek i ditt distrikt för att sälja in och ge rådgivning 

kring dess produkter. Eftersom produktutbudet expanderar och 

utvecklas kontinuerligt, är du med och lanserar nyheter för att 

säkerställa Virbacs ställning som det självklara valet av leverantör. 

Du kommer även att representera Virbac vid både större och mindre 

kongresser, främst inom Sverige, men även utomlands. 

I rollen ingår ca 80 övernattningar per år.

För rätt person erbjuds här goda utvecklingsmöjligheter i en fram-

gångsrik internationell organisation med ett tätt sammanslutet 

säljteam. 

Välkommen att söka tjänsten med CV och personligt brev via www.mercuriurval.se (Göteborg ref. nr. SE-05444, Malmö ref.nr. SE-05445,  
Stockholm ref.nr. SE-05446) senast 29 april.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
TORSTEN JAKOBSSON 070-372 95 10

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
JK LARSSON 0171-15 31 91 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG 073-151 22 50
MARJA TULLBERG 070-627 77 36

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
TONE LINDVÅG 070-260 90 10

Kassör
SHWAN KAREEN 070-798 68 68

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 070-397 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
SUSANNA HULTBERG 0524-233 75

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
TORKEL EKMAN

PATRICIA HEDENQVIST

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

OLLE RYDELL

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
YLVA PERSSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JAN SKIDELL

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
OLLE RYDELL

Sekreterare
ERIKA CHENAIS

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

DURING THE DAYS BEFORE THE WORLD FAMOUS

PALIO DI SIENA, Sienna. (SVT 4/12)

v 29–30

22–27/7 -12. WDA (WILDLIFE DISEASE

ASSOCIATION) AND EWDA (EUROPEAN

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

25–29/7 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE IV – EXTREMITIES, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/12)

v 32–33

12–17/8 -12. 58TH INTERNATIONAL CONGRESS

OF MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY,
Montreal, Kanada. (SVT 4/12)

15–19/8 -12. NOVAS/IVAS BASIC COURSE

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

v 35

31/8–2/9 -12. BSAVA SCOTTISH CONGRESS

2012, Edinburgh, UK. (SVT 2/12)

v 36

4–7/9 -12. 9TH INTERNATIONAL CONGRESS

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

5–9/9 -12. VETERINARY CHIROPRACTIC: 
MODULE V – INTEGRATED, Sittensen, 
Tyskland. (SVT 1/12)

v 37

NY 12–15/9 -12. THE BRITISH EQUINE VETERI-
NARY ASSOCIATION (BEVA) CONGRESS 2012
arrangeras i Birmingham, UK. 
Info: www.beva.org.uk 

v 39

27–29/9 -12. BVA CONGRESS 2012,

Liverpool, UK. (SVT 4/12)

v 41–42

14–17/10 -12. KURS CERTIFIED CANINE REHA-
BILITATION PROGRAMME (CCRP), PART IV–V,
Mallorca, Spanien. (SVT 16/11)

17–21/10 -12. NOVAS/IVAS BASIC COURSE

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

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

v 14, 2013

3–7/4 -13. NOVAS/IVAS BASIC COURSE

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

v 23

8–9/6 -13. NOVAS/IVAS BASIC COURSE ON

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

➤

När du skriver till veterinärtid-
ningen – tänk på att illustrationer 
(= foton, teckningar, grafer, röntgen -
bilder etc) underlättar läsandet
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❘❙❚ kåseri

Kärringa, som kunde stä blo

FÖRSTA GÅNGEN jag hörde talas om kärringa var en tidig för-
sommardag 1964. Det var uppe i skogarna i Hälsingland. Jag
hade gjort min sista tenta och var nybakad veterinär och skulle
vikariera under fjorton dagar i Edsbyn. 

En av de första dagarna kallades jag till en gård djupt inne
i skogarna. Kon hade rivit sig på en taggtråd och fått ett spen-
sår. Jag togs emot av bonden själv. Han var tystlåten och jag
försökte få igång ett samtal. Min kommentar var ”Ja, här
tycks det ha blött en hel del men nu har det slutat”.
Bonden svarade ”Jo, jag ringde te kärringa och ho läste
för koa. Då sluta de o bloa”. Jag blev så paff att jag
under tystnad sydde ihop såret.

Det var gott om taggtråd i hagarna så det blev
många spensår som skulle sys. På många ställen
hade kärringa ringts upp så att såret skulle sluta
blöda.

Just som jag på en av dessa resor skulle åka iväg
kom mor i huset springande och skrek ”Han ska
åka till grannbyn. Där finns ett sto som har pro-
blem med fölningen”. Under tiden på ambulansen
hade jag följt med laborator Odd Knudsen och på ett
stuteri varit med om några fölningar. Hans råd ringde i
öronen, att när det är fölning på gång är det ont om tid. Den
gamla PV:n fick visa vad den gick för på grusvägarna. 

Framme vid gården trampade stoägaren nervöst omkring.
Han tittade misstänksamt på den unge veterinären och spände
ögonen i mig och frågade ”Ä han utlärd?”. Med en så färsk
examen kunde jag ärligt svara ”Jo nog är jag utlärd!”. Som tur
var frågade han inte hur stor erfarenheten av fölningar var!

Det var ett nordsvenskt sto, som hade kraftiga värkar men
inga fosterdelar syntes till. En snabb undersökning visade ett
felläge. Till min stora lättnad lyckades jag lägerätta. Jag vet
inte vem som var mest häpen, stoägaren eller jag, när ett väl-
skapt och levande stoföl drogs ut.

När allt var klart bjöds jag in för att dricka kaffe med dopp.
Stoägaren och jag satt vid köksbordet medan mor i huset som
vanligt stod vid spisen med sin kopp. Då passade jag på att
fråga:

– Jag var på en gård där de hade ett sår, som blött mycket.
De sa att de ringt till Kärringa, som kunde stä blo?

– Jo så är det, sade stoägaren. Det brukar vi också göra. När
jag var grabb hade farsan ett sto med en stor knöl i hasvecket.
Den var stor som ett blomkålshuvud. Veterinären kasta stoet
på gräsmattan och band ihop bena. Farsan fick ligga på huvu-

det. Hästen fick en mask över skallen. Farsan droppa nåt som
lukta f-n och så somna hästen. Veterinären var flink med kni-
ven och snart var knölen borta. Men oj va de bloade. Han fick
inte stopp på bloandet. Då skrek farsan till mig;  Spring in
och ring te kärringa! Mens ho läste blev såret vitt som snö.
Tror du på mig nu?! 

Naturligtvis nickade jag. Visst gjorde jag det!

ÄNDA SEDAN DESS har jag undrat. Finns Kärringa kvar och
fortsätter att stä blo eller kanske en dotter? Har hon kanske
rent av mobil? Man kunde kanske själv få hjälp under blodiga
operationer! Om någon av kollegerna har hennes telefon-
nummer eller om kärringa fortfarande är verksam hör av dig
till mig!

LARS-ERIK KÄNGSTRÖM

fd tf distriksveterinär

PS. Om min amerikanske kollega Dave från Arizona berättat
detta skulle han slutat med ”No bullshit – it really happened!”

ILL
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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 20 NOV 30 OKT 23 OKT

15 11 DEC 20 NOV 13 NOV

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

*Medlemmar i veterinärförbundet har 250 kronor 
i rabatt

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 24 februari till och med den 6 mars 2012 utfärdat
svensk veterinärlegitimation för nedanstående personer:

• Cecilia Björkehag
• Josef Dahlberg
• Monika Erlandsson
• Helena Gustavsson
• Marie Göransson
• Regina Lindberg
• Ulrika Linderoth
• Frida Lodenius
• Ann Mårtensson
• Jana Nitz
• Hanna Nyberg
• Josefin Söder

• Karin Vesterlund
• Anette Åkerlund

PERSONNOTISER

Födelsedagar i maj 2012

BJÖRN GAMMELGÅRD, Djurås, 60 år 
den 1/5
MARIA WINSKOG, Bankeryd, 50 år 
den 3/5
HELENE ALM, Tyresö, 50 år den 4/5
INGER LINDEROTH, Karlstad, 60 år 
den 5/5
STEN-OLOF JACOBSSON, Knivsta, 80 år
den 7/5
OLE FRYKMAN, Aneby, 60 år den 7/5
HANS FUNKE, Eskilstuna, 90 år den 9/5
BO REGNÉR, Gävle, 80 år den 9/5
ELOV LARSSON, Vikingstad, 70 år 
den 15/5
CECILIA HÄSSLER PETTERSSON, Drottning-
holm, 60 år den 16/5
MATS SPÅNGBERG, Uppsala, 60 år 
den 16/5

PEDER WETTERSAND, Härnösand, 60 år
den 16/5
INGER WIKSTRÖM, Solna, 70 år den 19/5
INGELA LIWÅNG, Täby 60 år den 19/5
BERTIL HAMMARBERG, Stockholm, 95 år
den 20/5
LENA NYSTRÖM, Genarp, 50 år 
den 20/5
KHALED AL-FALAHI, Örebro, 50 år 
den 20/5
SOLVEIG NYVOLD, Tösse, 50 år den 21/5
BJÖRN WENNMAN, Rosvik, 75 år 
den 22/5
KARL ERIK HAMMARBERG, Hudiksvall, 
70 år den 26/5
NILS GUNNAR NYSTRÖM, Åled, 80 år 
den 27/5
ANETTE WIHOLM ZANDER, Stockholm, 
50 år den 27/5
INGVAR FRIEDE, Jönköping, 75 år den
29/5
WILBERT BEYER, Järna, 60 år den 29/5
KARIN GRÖNWALL, Falkenberg, 70 år 
den 30/5
EVA HEGER, Dösjebro, 50 år den 30/5

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

Efter genomgången specialistutbildning och godkänd examination enligt SJVFS
2009:83 har Statens Jordbruksverk utfärdat specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar för: 

• Jenni Önneson Jones den 13 mars 2012
• Lis-Marie Johansson den 15 mars 2012
• Charlotta Bjerketorp den 20 mars 2012

SPECIALISTKOMPETENS

Is she having a particularly severe contraction, Doctor?
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