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❘❙❚ ledare

Vart är vi på väg?

VERIGES VETERINÄRFÖRBUND har vid sitt senaste fullmäktige-
möte tagit beslut om ett vägval då det gäller organisationens ekonomi.
Arbetet kan ses som en översyn av våra kostnader, men nödvändiga för-

ändringar vid en rekonstruktion kan även ge möjligheter att påverka förbun-
dets framtida mål och arbetsinriktning.

Förbundets styrelse skickade nyligen ut en enkät som ger varje medlem
möjlighet att lämna sin syn på SVFs arbete. Enkätens syfte är att höra med-
lemmarnas åsikter om veterinärförbundets framtid. Dessa åsikter är viktiga, 
ja direkt avgörande, i styrelsens arbete med den kommande förändringen.
Det är också angeläget att föreningsdemokratins återkopplingar fungerar bra
eftersom det annars kan upplevas som en lång väg mellan medlem och före-
ningsbeslut.

Om man ser till andra fack- och intresseorganisationer är vårt veterinär-
förbund en blygsam enhet när det gäller antal medlemmar. Inte heller vårt
kansli kan kallas för en stor arbetsplats. Trots det utförs en betydande mängd
arbetsuppgifter – vilka över tid har utvecklats och stärkts. Utan att öka perso-
nalstyrkan har kansliets kompetens ökat bland annat inom ledning, ekonomi,
förhandlingsstöd och arbetsmiljöfrågor. Vår lilla organisation står i nuläget
bra rustad när det blåser kalla vindar på den veterinära arbetsmarknaden.

Trots det står den osäkra framtiden strax runt hörnet. Det borde ge orga-
nisationens medlemmar anledning att fundera över vilka de mer långsiktiga
frågorna är. Och hur vi förtroendevalda ska hantera dem. Vad kommer att
hända med vår arbetsmarknad, hur säkra är spådomarna från prognosmakarna
med deras 20–30-årsperspektiv? Är vi på ett sluttande plan eller kommer vår
grundutbildning att efterfrågas lika mycket i framtiden som idag? Stärker
veterinären sin yrkesroll inom nuvarande eller helst fler nya arbetsområden?
På vilket sätt ska vår organisation påverka och hantera veterinära yrkesfrågor
i samhället? Eller hantera arbetsgivar-/arbetstagarrollen i förhandlingar som
kommer att ske med olika motparter? 

Oavsett vilka svar man har på dessa frågor krävs det en stabil organisato-
risk plattform med en stark ekonomisk grund för att kunna föra veterinär -
kårens talan. Det är den plattformen som förbundsstyrelsen håller på att säkra
nu, på ett direkt uppdrag av fullmäktige.

Mycket är redan på plats med det finns en del kvar att göra. Den viktigaste
delen är dock att dialogen mellan styrelsen och medlemmarna fortsätter att
vara levande. För att det ska finnas produktion värd namnet 
i veterinärförbundets verksamhet måste det finnas en aktiv 
medlemskår. Hör av dig om vår gemensamma framtid så 
snart som möjligt. Använd enkäten till att börja med.

LARS-ERIK STABERG

ledamot i förbundsstyrelsen

S
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Perfekt uppladdning inför hösten

Juniorkurs för blivande
nötpraktiker

Cecilia Ekeberg, veterinärstudent i årskursen
”Veterator”, utnyttjade en del av sin ferie till
att lära sig mer om nöt. 
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Sista veckan i augusti samlades svenska,
norska och danska veterinärer och
veterinärstudenter på södra Jylland
för en juniorkurs med nöt som tema.
Utbildningen är ett årligt återkom-
mande arrangemang i Boehringer-
Ingelheims regi och parallellt hålls
även juniorkurs för dem som är inrik-
tade på grispraktik. Tufft tempo,
intressanta föreläsningar och givande
besättningsbesök är en kort samman-
fattning av vad Cecilia Ekeberg, fjärde -
årsstudent på veterinärprogrammet,
upplevde på nötkursen.

Redan av programmet kunde man se att det
skulle bli en spännande och lärorik kurs med
föreläsningar, seminarium, besättningsbesök,
gruppövningar, diskussioner och roliga utflyk-
ter. Det visade sig stämma. Så snart vi inkvar -
terat oss i Skærbæk Feriecenter, beläget ca tre
timmars bussresa från Köpenhamn, drog kurs-
ledaren Thomas Manske och hans team igång
och vi delades i olika grupper för de kommande
övningarna. 

Första dagen på en utbildning är alla alltid
lite avvaktande. Men den första uppgiften, att
lista de 15 saker som en nötveterinär måste ha
med sig i bilen, gjorde att diskussionerna snart
gick varma. Att mobiltelefon var givet höll alla
grupper med om, men i en grupp hakade det
upp sig kring nödvändigheten av att ha pann-
lampa. Övningen var en bra uppvärmning.

Vi diskuterade också en del kring hur olika
typer av bönder eller andra inblandade kan
tänka sig förhålla sig till oss när vi är ute i fält
och pratade om hur man på bästa sätt kan
kommunicera för att uppnå det man vill åstad-
komma tillsammans. Vi drog slutsatsen att
”entreprenören” kanske måste bemötas annor-
lunda än ”traditionalisten”.

Fokus på djurvälfärd. Becky Whay, University
of Bristol, inledde dagen med att föreläsa om
djurvälfärd och om hur man på ett bra sätt kan
kommunicera för att nå ut med forskningsin-

formation. Det har t ex visat sig att information
i små grupper av djurägare där man kan jäm -
föra sina erfarenheter och produktionsresultat
lyckas betydligt bättre än breda anonyma enkä-
ter och presentationer av lika anonyma resultat.
Begreppet djurvälfärd visade sig ha många
dimensioner när vi fördjupade oss i vad det
egentligen innebär. Om en ”trevligare” djurhåll-
ning betyder ökat smittryck och fler sjuka djur
– vad väljer man då?

På eftermiddagen gjorde vi tillsammans med
bland andra den danska besättningsveterinären
Ola Rasmussen ett besök på en gård med 500
lösgående kor. Fokus under besättningsbesöket
låg på djurvälfärd, smittskydd och kalvhälsa.
Ola, som haft hand om besättningen länge,
kommenterade en hel del av det vi pratat om
tidigare på dagen gällande kommunikation.
Han hade under flera år försökt få gårdsägaren
att förbättra kalvhälsan genom enkla åtgärder
som bättre rengöring i kalvningsboxarna utan
att få speciellt mycket gehör, medan andra för-
ändringar hade gått lätt att genomföra.

Efter middagen hölls det ett smärtsemina -
rium med den passande titeln ”Pain hurts”.
Men inte bara det, vi fick också veta att smärta
kostar mycket pengar i produktionsbortfall. Att
sätta in smärtlindring i god tid är alltså inte

❘❙❚ reportage

TEXT: CECILIA EKEBERG,
VET STUD, GRANÖ 2465,
760 40 VÄDDÖ.
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Besättningsbesöken var självklara höjdpunkter under kursen. 

Dag ett

Dag två
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bara snällt mot djuren, det är även snällt mot
plånboken.

Nu handlade det om utfodring. Kristina Nils-
son, veterinär och produktionsrådgivare, berät-
tade att bara genom att kunna läsa en foder -
analys på ett korrekt sätt kan man förstå varför
mjölkavkastningen gått ner eller varför det all-
männa hälsoläget försämrats i besättningen.
Därefter berättade några av de veterinärer som
engagerats för att tala om olika ämnen under
kursen och en svensk mjölkproducent om sin
syn på nötveterinären ”då och nu”.

Mer praktik och besättningsbesök. Denna
gång tillsammans med veterinär Anne Brun-
berg som visade hur ett besök kan gå till och
vad man ska studera extra noga. Vi klättrade,
sniffade och undersökte allt hos korna och
deras miljö. Vi fick också en förevisning om
säker kohantering av Jason Pattersson, en äkta
cowboy som arbetat med kor sedan barnsben i
USA, numera bosatt i Småland. Han menade
att det är betydligt vanligare med olyckor i sam-
band med hantering av kor i Sverige än i USA
trots att korna i USA är ”vildare”. Jasons bud-
skap var tydligt, ”gå inte in till djur som inte är
korrekt fixerade och ha alltid en flyktväg”.

Eftermiddagen fortsatte med ett klövsympo-
sium. Det visade sig skilja sig mellan Danmark,
Norge och Sverige i fråga om vilka olika klöv -
lidanden vi har problem med. T ex har man i
Norge betydligt fler korkskruvsklövar än i övriga
länder. Iakttagelserna bygger mer på erfarenhet

än forskning och vad skillnaderna beror på vet
man inte i dagsläget.

Fullmatade med lärdomar fick vi en stunds
avkoppling i form av en busstur till Römö som
har Europas längsta och bredaste sandstrand.
Några hårdingar tog sig ett dopp i det iskalla
havet medan vi andra tittade på med fasa.

För de svenska deltagarna var dagen vikt åt att
följa med en dansk veterinär i hans dagliga
arbete vid en klinik i Boerup. Där arbetar elva
veterinärer med såväl smådjur som häst och
stordjur. Jag fick åka med Aage, en erfaren vete-
rinär med 31 år i yrket. Han berättade att han
trivdes fantastiskt bra med sitt jobb. Vi hann
med sex mjölkbesättningar under dagen och
diagnoserna och behandlingarna var många.
Det var sjuka kalvar med kryptosporidier, kor
med kvarbliven efterbörd, flera mastiter och
några hältor. Framför allt slogs jag av det höga
tempo som Aage höll men trots detta alltid tog
sig tid att prata en stund med lantbrukarna.

På vägen tillbaka till Boerup hann vi också
med att göra en avstickare till en välskött eko-
logisk grisgård.

Efter ”debriefing” och middag var det dags
att ”gå på tur” som våra norska vänner skulle ha
sagt. Målet var Oltidsparken, en typ av by som
visar livet på järnåldern. Här blev det tävlan 
i bågskytte, att hoppa stång, kasta stock och
paddla. Lite ”undervisning” blev det också. Vi
fick se hur järnbruket gick till för 1 000 år
sedan.

Några deltagare 
provade själva ko-komforten. 

Hur man hanterar djur är
viktigt från säkerhetssyn-
punkt. En äkta cowboy 
visade hur man gör. 
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Dag tre

Dag fyra
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Kommunikation stod på schemat. Sigge Birken-
falk, professionell kommunikatör, berättade om
hur vi skulle kunna bli bättre på att nå ut med
vårt budskap. ”Varför hör inte folk vad man
säger och vad kan man göra åt det?” var hans
huvudspår. Istället för att ägna oss åt vertikalt
lärande där man på ett mästrande, lite överord-
nat sätt förkunnar sitt budskap ska vi istället
sträva efter ett horisontellt tankesätt och ”gå
bredvid”, menade Sigge. Det kan man bland
annat göra genom att använda frågeställningar
som ”Hur vet vi det?”, ”Hur menar du då?” för
att ge och få information.

Efter kursavslutning och lunch lämnade vi
Skærbæk. Även om vi bodde i ett feriecenter
var det inte tal om någon lugn semestervecka i

södra Danmark. Tempot under kursen var
högt, innehållet lärorikt och perfekt för studen-
ter eller för de färdigutbildade veterinärer som
ännu inte upptäckt hur roligt det är att jobba
med nöt. Diskussionerna om nötveterinärens
roll idag och i framtiden var mycket intressanta.
Utvecklingen går utan tvekan från att behandla
enstaka individer till en hel besättning. För oss
som ännu inte är klara med vår utbildning är
det förmodligen det senare som kommer att 
bli vår vardag, även om så stora besättningar
som de vi besökte i Danmark är sällsynta här
hemma. Kanske beroende på det beteskrav som
inte finns i Danmark. 

Avslutningsvis: kursen blev en perfekt upp-
laddning för klinikåren som ligger framför mig
och övriga årskurskamrater i höst.  ■

Under klövsymposiet fram-
kom det att det finns skill-
nader mellan de nordiska
länderna gällande vilka
problem man brottas med.

FO
TO

: T
H

O
M

A
S

M
A

N
SK

E

Dag fem

Besök oss gärna på hemsida eller webshop!

www.vetap.se  |  www.swevet.se  |  www.vetgross.se

Tel: 0416 - 258 25Tel: 0771 - 21 55 00 vx
OBS! Nytt nummer

Tel: 0771 - 21 55 00 vx
OBS! Nytt nummer

Er logistik- och inköpspartner av

Läkemedel - Förbrukning - Utrustning
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➤

❘❙❚ vetenskap

Under 2012 har 315 biverkningsrappor-
ter sänts in. I Tabell 1 anges hur rappor-
terna fördelas på djurslag och läkemedels-
grupper (läkemedlen har grupperats
enligt ATCvet-systemet). Det framgår
att de flesta rapporterna rör hund och
därefter följer katt, häst, nöt och gris.
Det finns två rapporter vardera för får
och kanin och en rapport för iller. Tre
rapporter rör reaktioner hos människa. 

De reaktioner som rapporteras oftast
är de som ses vid vaccinationer (grupp
QI). Hos hund och katt finns även ett 

av sevärt antal rapporter för antiparasitära
medel (grupp QP). Hos hund finns
också många rapporter för NSAID
(icke-steroida antiinflammatoriska me -
del) (grupp QM) och flera biverkningar
för dessa preparat finns även rapporte -
rade hos häst, katt och gris.

HÄST
Vaccinationer
Liksom tidigare år hör reaktioner efter
vaccinationer (grupp QI) till de biverk-
ningar som rapporterats oftast hos häst

under 2012 (Figur 1). Biverkningar har
rapporterats hos hästar som vaccinerats
mot hästinfluensa och ibland även mot
tetanus och/eller botulism. Under 2012
anmäldes 21 rapporter om biverkningar,
fördelade på följande sätt: Equilis Pre-
quenza (vaccin mot hästinfluensa) – fem
rapporter, Equilis Prequenza TE (vaccin
mot hästinfluensa och tetanus) – tre rap-
porter, Equip F (vaccin mot hästin -
flu ensa) – tre rapporter, Equip FT (vaccin
mot hästinfluensa och tetanus) – fyra
rapporter, Proteq Flu (vaccin mot häst-
influensa) – en rapport, Proteq Flu TE
(vaccin mot hästinfluensa och tetanus) –
två rapporter, Proteq Flu TE + Botvax B
(vaccin mot hästinfluensa och tetanus +
vaccin mot botulism) – en rapport, Pro-
teq Flu + Proteq Flu TE + Botvax B – en
rapport samt Duvaxyn IE + Botvax B
(vaccin mot hästinfluensa + vaccin mot
botulism) – en rapport. I de flesta fallen

I en serie artiklar beskrivs de biverkningar av läkemedel till djur som har rap-
porterats till Läkemedelsverket under 2012. I föreliggande artikel redogörs
för biverkningarna hos häst, nöt, får och gris. I de kommande artiklarna
redovisas biverkningarna hos hund, katt, iller och kanin samt negativa reak-
tioner som erhållits hos människor som exponerats för veterinärmedicinska
preparat.

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, seniorprofessor, 
PETER EKSTRÖM, leg veterinär, klinisk utredare veterinärmedicin och 

ANNA-KARIN BENGTSSON, leg sjuksköterska, biverkningshandläggare*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2012, del 1

Biverkningar rapporterade hos häst, nöt,
får och gris

Tabell 1. LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR 2012 GRUPPERADE ENLIGT ATCVET-SYSTEMET.

ATCvet-grupp Häst Nöt Får Svin Hund Katt Iller Kanin Människa Summa

QA Matsmältningsorganen 1 2 3
QG Urin- & könsorgan 7 1 8
QH Hormoner 8 6 1 15
QI Immunologiska medel 21 8 2 5 82 23 2 1 144
QJ Infektionssjukdomar 5 1 5 2 13
QL Immunsystemet 2 2
QM Rörelseapparaten 9 2 21 5 38
QN Nervsystemet 5 1 8 2 16
QP Antiparasitära medel 1 2 49 11 2 65
QR Andningsorganen 1 1 2
QS Ögon & öron 6 6
QV Varia 2 1 3
Summa 44 12 2 7 193 51 1 2 3 315
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sågs hos hästarna nedsatt allmäntillstånd
och feber, oftast i kombination med
lokala reaktioner på injektionsplatserna
(ömhet och svullnader som i några fall
utvecklades till bölder) samt stelhet och
ovilja att röra sig och att äta, särskilt från
marken. Reaktionerna har som regel av -
klingat inom ett par dagar till en vecka,
men symtomen var i några fall mer
utdragna. Vaccinationsbiverkningar är
oftast immunmedierade reaktioner,
orsakade av vaccinantigenet eller av
någon annan vaccinkomponent såsom
adjuvans eller konserveringsmedel.

Läkemedel mot infektionssjukdomar
Det finns tre rapporter om hästar som
reagerade akut efter intramuskulära
injektioner av bensylpenicillinprokain

(Penovet vet) (penicillinchock). Reaktio-
nerna inträffade hos en häst efter den
första injektionen, hos en häst efter den
tredje injektionen och hos en häst efter
den sjätte injektionen. Två av hästarna
ramlade strax efter injektionerna omkull
med skakningar, ryckningar och våld-
samma rörelser. Förloppen pågick i ca 20
minuter varefter hästarna återhämtade
sig. En av hästarna blev mycket vinglig,
men lyckades hålla sig på benen och
återhämtade sig efter ca fem minuter. 

Penicillinchock orsakas troligen i de
flesta fallen av prokain som frisätts från
muskeldepån efter den intramuskulära
injektionen av bensylpenicillinprokainet.
Om denna frisättning sker snabbt, vilket
kan ske om injektionen accidentellt
hamnar intravaskulärt, kan man få så

höga halter av prokain i blodet att det
ger CNS-effekter. Det är även möjligt
att penicillinchock kan bero på en ana-
fylaktisk allergireaktion. Bensylpenicil-
lin delen i bensylpenicillinprokain, som
innehåller en betalaktamenhet, har lik-
som ett par metaboliter en affinitet för
proteiner och kan ge komplex (konju-
gat) som kan ge immunisering.

Det finns en rapport där en häst gavs
Ethacillin vet (bensylpenicillinprokain)
intramuskulärt en gång dagligen i tre
dagar och sedan, efter ett uppehåll på
tolv dagar, gavs Ethacillin vet i ytterligare
tre dagar. Hästen blev ca 45 minuter
efter den sista injektionen ostadig och
ramlade omkull och den dog sedan efter
några sekunder. Dödsorsaken är oklar,
men det är möjligt att även detta kan
vara en penicillinchock. I en rapport
meddelas att en häst fick kraftiga lokala
reaktioner på injektionsplatserna efter
upprepade intramuskulära injektioner
av Penovet vet.

NSAID-preparat
Det finns sex rapporter om hästar som
fått NSAID-preparat oralt eller parente-
ralt (grupp QM). Två av dessa rapporter
rör hästar som reagerade akut i omedel-
bar anslutning till intravenösa injektio-
ner av flunixin (Flunixin N-vet i det ena
fallet, Cronyxin vet i det andra fallet).
Den ena hästen ramlade omkull med
kramper som varade under ca en halv
minut, varefter den med svårighet reste
sig. Den andra hästen blev vinglig och
skakig under ett par minuter, men
förblev stående. Det finns i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen ett
20-tal rapporter om hästar som reagerat
akut efter intravenösa injektioner av flu-
nixin. Mekanismen bakom reaktionen
är inte känd. 

Två rapporter rör hästar som fick
Fenylbutazon vet (dospulver). Den ena
hästen (ett svenskt halvblod) behandla-
des för balanopostit (inflammation i
glans penis). Efter två dagars behandling
ville den inte äta och på tredje dagen hit-
tades den död i boxen. Dödsorsaken är
oklar och obduktion genomfördes inte.
Hos den andra hästen (en shetlands -
ponny) som behandlades för fång, sågs
efter tio dagars behandling erosioner på
tungan och i tandköttet och även ödem

FIGUR 1. Liksom tidigare år hör reaktioner efter vaccinationer till de biverkningar som rap-
porterats oftast hos häst under 2012.
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under buken och i ögonlocken. Hästen
slutade äta och beslut togs om avlivning.
Det är känt att NSAID-preparat hos
hästar, liksom hos andra djurslag, kan 
ge ulcerationer och erosioner i slemhin-
nan i gastrointestinalkanalen. Skador på
mun slemhinna hos häst efter NSAID-
behandling finns sedan tidigare i den
svenska biverkningsrapporteringen. Mun-
slemhinnan ska därför inkluderas som
ett mål för de gastrointestinala biverk-
ningarna av NSAID hos häst. 

Det finns två biverkningsrapporter
för hästar som behandlats med Meta -
cam för häst, oral suspension. Den ena
hästen (en islandshäst) behandlades 
med Metacam för en polyartrit och en 
muskelinflammation. Hos hästen sågs
under behandlingen långsamt ett sänkt
allmän tillstånd med minskad aptit,
dehydrering och symtom på magsmär-
tor och efter 16 dagars behandling togs
beslut om avlivning. Vid obduktion sågs
tecken på en kronisk ulcerativ kolit som
antogs kunna vara NSAID-relaterad.
Hos den andra hästen (ett svenskt halv-
blod) som fick Metacam sågs nässelut-
slag över hela kroppen, troligen orsakade
av en allergi. Hästens allmäntillstånd var
inte påverkat.  

Ledreaktioner
Det finns tre rapporter om hästar som
reagerat med svullnad/galla och måttlig
värmeökning i leder efter intraartikulära
injektioner av HY-50 vet (natriumhya-
luronat).

Nervsystemet
Avlivningar
Det finns en rapport om bristande effekt
av avlivningsmedlet Somulose. Hästen
ifråga dog inte efter injektion av den
rekommenderade dosen av Somulose
(0,1 ml/kg intravenöst). Det finns sedan
tidigare flera rapporter om bristande
effekt av detta preparat. Orsaken är
oklar. En möjlighet är att ett litet antal
individer har en lägre känslighet för
Somulose än vad som är vanligt hos de
flesta hästar. En annan orsak kan vara att
om en häst har en försämrad cirkulation,
t ex på grund av en dehydrering, kan
detta medföra att de aktiva komponen-
terna i Somulose (sekobarbital och cinko -
kain) når målorganen (hjärnan respek -

tive hjärtat) så långsamt att dosen inte
blir tillräcklig för eutanasi. 

En annan rapport rör en häst som vid
avlivning med pentobarbitalnatrium
(Pentobarbital for Euthanasia 20 pro-
cent, licenspreparat) dog först efter ett
visst tidsintervall (sent insättande
effekt).

Sederingar
En rapport rör en häst som vid en sede -
ring med detomidin + butorfanol (Equi-
sedan vet + Butador vet) inför en under-
sökning fick en kraftig reaktion med
hjärtarytmi, bleka slemhinnor och
kramper i ben- och ansiktsmuskulatur
(Figur 2). Den återhämtade sig långsamt
efter behandling med bland annat Anti-
sedan vet, kortison och vätska. Hos en
häst som i samband med skoning fick
detomidin (Domosedan vet), sågs en
kraftigare reaktion än förväntat. Hos en
häst som fick Sedalin vet oral gel (ace-
promazin, licenspreparat) i mungipan
sågs dagen därpå en kraftigt hyperemisk
munslemhinna med svullnader och
blödningar.

Övrigt
Hos en häst som avmaskades med Era-
quell vet (ivermektin) sågs efter behand-
lingen under ca fem dagar tecken på
kolik. Hos en häst som fick Ventipulmin
vet granulat (klenbuterol) sågs efter två
dagars behandling perioder med mus-
kelsvaghet och takykardi. En häst som
fick en intramuskulär injektion av Ultra-
san vet fick efter ca tio dagar en hand -
flatestor svullnad på injektionsstället på
halsen.

NÖT
Vaccination mot ringorm
Det finns åtta rapporter om akuta ana-
fylaktiska reaktioner hos kalvar som 
vaccinerats mot ringorm med Bovilis
Ringvac vet, som innehåller försvagade
mikro konidier av Trichophytum verruco-
sum (Figur 3). Sex av kalvarna hittades
döda eller döende en till två timmar
efter vaccinationerna. Flera av kalvarna
hade då de hittades skum i näsborrarna.
Två kalvar rapporterades bli akut mycket
dåliga, men de överlevde. Obduktion,
som utfördes på en av kalvarna, visade
en akut cirkulationsrubbning med stas

och blödningar i lunga, lever och njure.
Det finns sedan tidigare flera rapporter
om akuta reaktioner och dödsfall hos
nötkreatur som vaccinerats mot ring-
orm. Eftersom ett mycket stort antal
nötkreatur vaccineras årligen mot ring-
orm i Sverige blir incidensen för biverk-
ningarna låg (0,23 rapporter per 10 000
sålda doser). Reaktionerna antas ha en
allergisk genes. Dock är det oklart varför
enstaka djur kan reagera med en så all-
varlig akut anafylaxi. Det ska på pekas att
det i FASS vet och i produktresumén
anges att den injektionslösning som
bereds inför vaccininjektionerna ska
användas inom sex timmar. Det är inte
känt om ett överskridande av detta tids -
intervall innebär en ökad risk för anafy-
laxi, men det rekommenderas ändå att
denna inrådan följs.

Övrigt
Det finns en rapport om en ko som
plötsligt dog ca fyra minuter efter en 
intra muskulär injektion av Penovet vet
(bensylpenicillinprokain). Reaktionen
inträffade den sista dagen av en planerad
femdagarsbehandling. Flera fall av akuta
reaktioner efter intramuskulära injek -
tioner av bensylpenicillinprokain hos
nöt finns sedan tidigare i den svenska
biverkningsrapporteringen. De tänkbara
mekanismerna är desamma som hos
häst, dvs toxicitet av prokain som frisatts
från bensylpenicillinprokainet, eller en
anafylaktisk allergireaktion, troligen rik-
tad mot bensylpenicillindelen av prepa-
ratet.  

I en rapport meddelas att i en grupp
om nio kalvar (ca två månader gamla)
som inför avhorningar sederades med
Narcoxyl vet (xylacin) och därefter
lokalbedövades med Lidokel-Adrenalin
vet (lidokain plus adrenalin, licensprepa-
rat) reagerade fem av djuren med kraftiga
svullnader i huvudet, feber och diarré.
Kalvarna behandlades med meloxikam
och antibiotika, men en kalv dog under
första dygnet och ytterligare två under
det andra dygnet. De andra två kalvarna
som insjuknade återhämtades sig. De
övriga fyra djuren i gruppen var helt
opåverkade. Obduktioner företogs inte.
I en annan rapport meddelas att en kalv
i en grupp om fem djur (ca två månader
gamla) som inför avhorningar lokalbe-
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dövades med Lidokel-Adrenalin vet, efter
ca 15 minuter låg ned och sparkade med
benen och hade svårt att få luft. Kalven
dog kort därefter. De övriga fyra djuren
i gruppen var opåverkade. Inte heller i
detta fall företogs någon obduktion.
Orsakerna bakom de beskrivna reaktio-
nerna är inte känd. Det kan vara fråga
om allergiska reaktioner. Om lidokain
acci dentellt kommer intravaskulärt kan
även cirkulation och nervsystem påver-
kas.

I en rapport meddelas att två kalvar/
ungnöt (ca 200 kg och 300 kg) som av -
maskades med Closamectin vet pour-on
(klosantel plus ivermektin) ca fem dagar
efter behandlingarna blev blinda. Klo-
santel, som har en parasiticid effekt mot
leverflundra och även vissa rund- och
bandmaskar, är en potent urkopplare
(”uncoupler”) av den oxidativa fosfor -

yleringen i mitokondrierna hos para -
siterna. I den oxidativa fosforyleringen
sker en fosforylering av ADP till ATP,
som används i nästan alla sammanhang
då cellerna behöver energi. Klosantel
undertrycker effektivt den oxidativa fos-
foryleringen och då denna process inte
fungerar fås en hämning av parasiternas
energiproduktion. Hos de behandlade
djuren kan man vid överdosering eller
hos känsliga individer se biverkningar,
som är relaterade till denna verknings-
mekanism. Symtom som kan ses är
generell svaghet, hyperventilation, hyper-
termi, aptitförlust och diarré. Sänkt 
synförmåga och ibland blindhet ingår
också i symtombilden. Detta är en
biverkan som anges i FASS vet och i pro-
duktresumén och som kan ses hos en -
staka nötkrea tur som behandlas med
Closamectin vet. 

I en rapport meddelas att i en ko -
besättning om ca 50 djur som behand -
lades med Noromectin Pour-on vet (iver -
mectin) reagerade en av korna med en
kraftig reaktion i huden på ryggen. Först
sågs klåda och huden blev sedan röd 
och sårig. Den blev därefter täckt med
förtorkad hud innan läkning började.
Detta är troligen fråga om en lokal aller-
gisk reaktion. Ivermectin tillhör grup-
pen avermektiner (som är makrocykliska
laktoner). Det finns sedan tidigare en
rapport om en liknande reaktion hos
nötkreatur som behandlats med en
pour-on-lösning innehållande doramek-
tin (Dectomax pour-on vet), som är en
annan avermektin.

FÅR
Det finns två biverkningsrapporter för
får som vaccinerats med Heptavac-P

FIGUR 3. Det finns åtta rapporter om akuta anafylaktiska reaktioner
hos kalvar som vaccinerats mot ringorm.
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FIGUR 2. En rapport rör en häst som vid en sedering med deto-
midin + butorfanol inför en undersökning fick en kraftig reak-
tion med hjärtarytmi, bleka slemhinnor och kramper i ben- och
ansiktsmuskulatur.
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Plus, som är ett kombinerat klostridie-
och pasteurellavaccin till får (licenspre-
parat). I den ena rapporten meddelas att
bland 30 vaccinerade får sågs bölder vid
injektionsställena hos 20 av djuren. I
den andra rapporten anmäls att i en
flock med får som vaccinerades med
Heptavac-P Plus sågs ett nedsatt allmän-
tillstånd hos åtta av djuren. Ett av fåren
dog dagen efter vaccinationen. Ett annat
av fåren aborterade tre lamm sju dagar
efter vaccinationen. 

GRISAR
Vaccinationer
Det finns fem rapporter om biverkningar
hos grisar i samband med vaccinationer.
Två av dessa rör reaktioner hos smågri-
sar som vaccinerats med Ingelvac Circo -
FLEX, som är ett inaktiverat vaccin mot
svincircovirus typ 2 (Figur 4). I den första
rapporten meddelas att alla tio smågri-
sarna i samma kull från en sugga reage-
rade med trötthet, vinglighet, forcerad
andning och kräkningar. Smågrisarna i
tio andra kullar som även vaccinerades
reagerade inte. I den andra rapporten
meddelas att bland totalt 100 vaccinerade
smågrisar reagerade 20 i två kullar med
vinglighet och kräkningar. Fem av gri-
sarna i den ena kullen och tre av grisarna
i den andra kullen dog inom ett par
minuter. Obduktion visade bland annat
blödningar i hjärtmuskulaturen, som
tolkades som tecken på en akut cirkula-
torisk chock. Det finns sedan tidigare
flera svenska rapporter om liknande
biverkningar hos smågrisar efter vacci-
nationer med Ingelvac CircoFLEX.
Även i dessa fall har reaktioner setts hos
grisarna i en del kullar medan i andra
kullar som vaccinerats samtidigt inga
grisar har reagerat. Det är för närvarande
oklart varför bara vissa kullar uppvisar
biverkningar, medan andra kullar, som
vaccineras samtidigt, inte reagerar.

Två rapporter rör reaktioner hos gri-
sar som vaccinerats med Porcilis PCV,
som innehåller subantigenenheter mot
svincircovirus typ 2. I den ena rapporten
meddelas att 50 grisar av totalt 400 vac-
cinerade djur fick svullnader på vaccina-
tionsstället på halsen. Svullnaderna kvar-
stod i ca två veckor. I den andra rapporten
meddelas att 20 vaccinerade grisar
någon dag efter vaccinationerna reagerade

med svullnader på injektionsstället, följt
av ataxi och kramper. 19 av djuren dog
efter ytterligare en till två dagar. En rap-
port rör fem till sex månader gamla liv-
djur som reagerade med slöhet och feber
en till två timmar efter vaccinationer med
ThoroVAX vet, som är ett inaktiverat
vaccin mot Mycoplasma hyopneumoniae.

Övrigt
En rapport rör en sugga som reagerade
med hyperventilation och som därefter
fick hög feber under ca ett dygn efter en
injektion av Romefen vet (ketoprofen). I
en rapport meddelas att bland 93 späd-

grisar som inför kastrationer injicerades
med Uniferon (järn) och Metacam vet
(meloxicam), dog fyra inom två timmar.

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, senior -
professor, Enheten för Läkemedelssäkerhet, 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.
PETER EKSTRÖM, leg veterinär, klinisk utredare
veterinärmedicin, Enheten för Läkemedels -
säkerhet, Läkemedelsverket, Box 26, 
751 03 Uppsala.
ANNA-KARIN BENGTSSON, leg sjuksköterska,
biverkningshandläggare, Enheten för Läke -
medelssäkerhet, Läkemedelsverket, Box 26,
751 03 Uppsala.

FIGUR 4. Två av biverkningsrapporterna rör reaktioner hos smågrisar som vaccinerats mot
svincircovirus typ 2.
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❘❙❚ vetenskap

Älvsborgssjukan hos älg rönte stor
uppmärksamhet under 1980- och
90-talen, men fortfarande finns
inga definitiva svar på frågan om
den underliggande orsaken. En av
teorierna är att symtomen beror på
prionsjukdom hos älgarna. Förfat-
tarna har jämfört priongenen PRNP
hos skandinaviska hjortdjur med
motsvarande gen hos nordameri-
kanska hjortdjur som drabbats av
Chronic Wasting Disease, en ut -
bredd och smittsam prionsjukdom.

INLEDNING 
Under 1980- och 90-talen återfanns i
Sverige ett ökande antal döda älgar,
sjuka älgar eller älgar i dålig fysisk kon-
dition. Ett komplext syndrom beskrevs i
litteraturen och återkommande rappor-
ter gavs om lidande älgar. Sjukdomsbil-
den kom att benämnas Moose Wasting
Syndrome (MWS) eller älvsborgssjukan
och uppvisade en omfattande spridning
i den svenska älgstammen (Figur 1).
Syndromet präglades av störningar i det
centrala nervsystemet, lesioner på slem-
hinnor i mag-tarmkanalen och förtvinade
lymfoida organ (1). Drabbade djur visade
symtom såsom anorexi, utmärgling, svag-
 het och nedsatt syn, orädsla för männi-
skor, cirkulerande gång och diarré. Åt -
skilliga teorier framfördes om orsaken
som t ex förgiftningar, störd koppar/
molybdenbalans alternativt koppar/
zinkbalans, foderbrist, virus- eller prion-
sjukdom (1). Fortfarande finns inga
definitiva svar på den underliggande

orsaken. Idag, med nya metoder finns
möjligheter att eventuellt kunna lösa
den ännu okända bakgrunden till MWS

och/eller de nya sjukdomar hos älg som
för närvarande uppmärksammas i Sverige
(Figur 2).

EUROPEISKT ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM
Den europeiska kommissionen gav
under åren 2006–2010 medlemsländerna
i EU uppgiften att sätta upp ett över-
vakningsprogram som syftade till att
påvisa eventuell förekomst av Chronic
Wasting Disease (CWD) och andra
TSE-sjukdomar hos riskgrupper bland
vilda och farmade hjortdjur inom EU
och Norge (4). Panelen för biologiska
faror (BIOHAZ Panel) ombads därefter
att sammanställa ett vetenskapligt ytt-
rande utifrån tidigare rekommendationer
från den vetenskapliga styrkommittén
(SSC) och den Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet (EFSA). I Europa
inklusive Sverige kunde ingen förekomst
av TSE-positiva hjortdjur påvisas. EFSA
rekommenderade dock att alla europeiska
länder skulle följa upp med att undersöka
genetisk variation i priongenen (PRNP)
hos sina hjortdjur och jämföra med den
variation som förekommer hos nord -
amerikanska hjortdjur där CWD före-
kommer.

PRIONPROTEIN
Prionproteinet (PrP) är ett kroppseget
protein som sitter på nervceller och vita
blodkroppar (2). Dess funktion är inte
helt känd men ett förändrat PrP kan
potentiellt ge upphov till sjukdom. Prion -
sjukdomar kan drabba både människor
och djur och idag finns varken läke me-
del eller vaccin tillgängliga för att bota
eller förhindra dessa sjukdomar. PrP

LOTTA WIK, FilDr i molekylär biovetenskap, 
SOFIA MIKKO, forskare, FilDr i molekylär genetik, 

MARGARETA STÉEN, leg veterinär, VMD, docent i vilda djurs sjukdomar, 
specialistkompetens i livsmedelshygien, Dipl ECAWBM (WSEL), 

TOMMY LINNÉ, professor, MAGNUS SIMONSSON mikrobiolog och 
CARL-GUSTAF THULIN, föreståndare, docent i populationsbiologi*

Älvsborgssjukan hos älg – nya rön

FIGUR 1. Omfattningen av älgar funna med
Moose Wasting Syndrome (MWS) i Sverige
mellan 1985 and 1998. Ju mörkare rött
desto fler fall av MWS. Fram till 1998 rap-
porterades 1361 älgar med sjukdomen.
Många älgar med MWS återfanns i Älvs-
borgs län, särskilt i den södra delen. Bland
de sjuka älgarna övervägde äldre åldersklas-
ser, mortaliteten i MWS kan därför kopplas
till ålder. 
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som kodas av genen PRNP är välkonser-
verad mellan arter vilket i sin tur kan
tyda på en viktig funktion i kroppen.
Prionsjukdomar uppstår då PrP ändrar
form till en olöslig form som kallas
prio  ner (PrPSc). Variationer i amino syra-
 sekvensen hos PrP kan ha avgörande
betydelse för patologi, sjukdomsmottag-
lighet, inkubationstid och möjlighet för
en infektion att spridas mellan arter. 

PRIONSJUKDOM HOS HJORTDJUR 
Chronic Wasting Disease 
Chronic Wasting Disease är en utbredd
och smittsam prionsjukdom hos nord -
amerikanska hjortdjur som åsnehjort
(Odocoileus hemionus), vitsvanshjort
(Odocoileus virginianus), kronhjort (Cer-
vus elaphus canadensis) och älg (Alces alces
med underarter). Sjukdomen be skrevs
första gången 1967 och klassades 1978
som en TSE-sjukdom efter histopatolo-
giska studier av hjärnor (9). Sjukdomen
förekommer i vissa delar av USA och
Kanada men har också uppträtt i Syd -
korea där den introducerades via en
importerad kronhjort från Kanada. Hos
vissa hjortdjur har PrPSc visat sig kunna
ackumuleras i skelettmuskulatur, blod,
saliv, urin och avföring, samt hos asym-
tomatiska djur. Det är okänt hur CWD
uppkommit och hur överföringen sker,
men epidemiologiska data tyder på att

överföringen sker horisontellt och ny -
ligen utförda studier har visat att sjuk-
domen även kan överföras via förorenad
jord och genom hjortsaliv (6). 

Farhågor finns att CWD-prioner kan
komma att korsa artgränserna och inrätta
sig i nya värdar, inklusive människan.
Hittills pekar ändå studier av männi-
skors känslighet för CWD på att risken
är liten (7).

PrP hos älg 
Variationer hos PrP har tidigare visat sig
kunna ha en avgörande betydelse för
individens känslighet för infektion av
PrPSc, inkubationstid innan symtom och
möjlighet för en infektion att spridas
vidare till andra individer inom samma
art eller till andra arter. Författarna till
denna artikel har nyligen visat att PRNP
hos skandinaviska hjortdjur är mycket lik
motsvarande gen hos nord amerikanska
hjortdjur och som där sammankopplas
med en risk att smittas av CWD (8).
Hos den svenska älgen påvisades dess -
utom en unik variation (polymorfi) i
PRNP.

Vår primära fråga är om det finns
något samband mellan varianter av
älgens PrP och hälsotillståndet eller upp-
komsten av sjukdom hos svenska älgar.
Alltsedan 1980-talet har material från
både friska och sjuka älgar samlats in
från olika områden i Sverige. Resultat
från kontrollerat material påvisar ett
möjligt samband mellan en så kallad
”Single Nucleotide Polymorfism” (SNP)
i PRNP hos svenska älgar och MWS
(Figur 3). Den unika SNPn är en muta-
tion från adenin (A) till cytosin (C) i
PRNP vilket resulterar i ett aminosyra-
byte i PrPs position 109. De aktuella
kodonerna AAA och CAA kodar då
istället för de två aminosyrorna lysin (K)

FIGUR 2. Provtagning i näshålan av MWS-sjuk älg under 1980-talet. Idag finns möjligheter
att kunna lösa den ännu okända bakgrunden till MWS i Sverige.

FIGUR 3. Observerad fördelning av genotyper analyserade med SNP-analys av älgar som 
är drabbade av MWS (n=54) och friska älgar (n=86). De olika varianterna av aminosyra -
sekvensens position 109 är homozygot KK, heterozygot KQ och homozygot QQ. Proverna
samlades in under utbrottet av MWS mellan 1991 och 1993.
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och glutamin (Q). Då DNA-prover från
älgar med MWS (prover tagna i sam-
band med MWS-forskningen på 1980-
och 90-talen) genotypades visade det sig
att en signifikant högre andel var A/C
heterozygoter (dvs PrP 109 K/Q) jäm-
fört med friska älgar som i högre fre-
kvens var homozygota C/C (dvs PrP
109 Q/Q) (8). I motsats till de svenska
älgarna är undersökta älgar i Alaska
(Alces alces gigas) och även andra nord -
amerikanska hjortdjur samt andra skan-
dinaviska hjortdjur alla homozygota 109
K/K. 

Att lägga märke till är att prionpro -
teinets kodon 109 ligger i ett positivt
laddat kluster, som är ytterst konserve -
rat mellan olika arter och endast fyra
aminosyror N-terminal från den viktiga
positionen där PrP processas genom 
en klyvning. Humana PrP-sekvensva -
rianter i det här klustret är associerade
med syndromet Gerstmann-Sträussler-
Scheinker (GSS) som är en långsamt
progressiv ärftlig TSE med varierande
penetrans (3). Transgena möss som
spontant utvecklar neurodegenerativa
sjukdomar bär också på mutationer i
samma region (5).

FRAMTIDA STUDIER
EFSA har rekommenderat att experimen -
tella studier bör utföras för att kunna
utvärdera hur mottaglig europeiska hjort -
djur är för CWD och andra TSE-sjuk-
domar. Att öka vår kunskap om hur
varianter i PrP skulle kunna påverka djur-
och folkhälsan är av allmänt intresse då
fyra till fem procent av köttkonsumtio-
nen i Sverige består av kött från vilt, i
huvudsak älg och rådjur. En ökad för -
ståelse för dynamiska processer och
genetisk diversitet i PrP hos vilda hjort-
djur är därför en mycket angelägen fråga
för livs medelssäkerheten (Figur 4). Ett
sätt är att studera hur PRNP-polymorfin
är spridd i den svenska älgpopulationen
och utröna samband mellan polymorfi,
hälsotillstånd och/eller uppkomst av
sjukdom i den svenska älgstammen. Detta
är en mycket viktig uppgift. I denna
uppgift ingår analyser för att klarlägga
funk tionen av PrP 109-polymorfin hos
den svenska älgen. Det unika provmate-
rial från älgar, sjuka som friska, som vi
samlat in alltsedan 1980-talet kan

användas för såväl genetiska som funk-
tionella studier, med avseende på den
kända polymorfin och samband mellan
genotyp och sjukdom och/eller geogra-
fiskt område. 

Vår förhoppning är att vi genom
genetiska, patologiska, cellulära och
molekylärbiologiska studier kan förklara
om och hur de olika polymorfa varian-
terna av det normala prionproteinet
påverkar den svenska älgens hälsotill-
stånd.

SUMMARY
Moose Wasting Syndrome – an update
In the 1980s and 1990s, an increasing
number of Swedish moose were found
dead, suffering and/or in poor physical
condition. A complex wasting syndrome
was described and there were many
reports of moose suffering from the
syndrome (1). The syndrome was charac -
terized by central nervous disturbances,
lesions of the mucous membranes of the
digestive tract and atrophied lym phoid
organs. Affected animals showed symp-
toms such as anorexia, emaciation,
weak ness, and impaired vision, lack 
of wariness toward man, circling, and 
diarrhoea. The syndrome was named
Moose Wasting Syndrome (MWS). It
showed vast distribution in Sweden

(Figure 1). Still today, there is no defini-
tive answer as to the cause(s) of the
syndrome. 

Following a request from the Euro-
pean Commission, the Panel on Biologi-
cal Hazards (BIO-HAZ Panel) was
asked to deliver a scientific opinion on
the results of the EU survey for Chronic
Wasting Disease (CWD) in cervids (4).
The CWD is an emerging prion disease
of the new worlds cervids. Following
from past recommendations from the
Scientific Steering Committee (SSC)
and EFSA, the European Commission
set up a survey aimed at detecting the
possible presence of CWD and other
TSEs in wild and farmed cervids in the
EU. The survey was carried out mainly
during the years 2006–2010. Despite
that no TSE positive results were found,
one of the recommendations was to
investigate the PRNP genetic diversity
of European cervids to compare with the
variation described in North American
cervid populations.

Recently the authors of this article
reported that the PrP sequence of 
Swedish moose has a high homology to
that of North American cervids (8). A
unique polymorphism in moose PrP
sequence was found at amino acid posi-
tion 109 (K/Q), as a result of an A to C

FIGUR 4. En ökad förståelse för dynamiska processer och genetisk diversitet i PrP hos vilda
hjortdjur är en angelägen fråga för livsmedelssäkerheten. Provtagning i fält av MWS-drab-
bad älg under 1990-talet.
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mutation (AAA/CAA). Genotyping of
this single nucleotide polymorphism
(SNP) demonstrated a difference in the
observed geno type proportions of the
heterozygous A/C and homozygous C/C
variants in moose with MWS compared
to healthy moose. A significantly greater
proportion of A/C heterozygotes was
affected with MWS than moose not 
suffering from MWS (8). 
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❘❙❚ månadens epiztel

SJUKDOMSUTBROTT PÅ VATTENBRUK
Under sommaren inträffade flera sjukdomsut-
brott hos fisk.

KHV (koiherpesvirus)
Det första fallet var ett utbrott av koiherpes -
virus (KHV) hos en djurägare som hade köpt
in koikarpar från Japan. KHV är ett DNA-
virus som drabbar karpar. Viruset upptäcktes
först i Israel 1998. KHV resulterar oftast i hög
dödlighet. 2007 fick Sverige sitt första fall av
KHV och vi har ett antal sjöar med vilda
bestånd av karp som kan hotas om smittan
skulle läcka ut till naturliga vattendrag och
sjöar. Symtom som fiskar kan visa är insjunkna
ögon och gälar med mörkare och ljusare fläckar.
Det är dokumenterat att viruset kan finnas kvar
i koikarpar som överlevt utbrott. De blir då
subkliniska smittbärare som kan föra viruset
vidare och orsaka dödlighet hos karpar som
inte blivit utsatta tidigare. Det finns ingen
behandling mot sjukdomen.

Djurägaren hade tidigt varit i kontakt med
SVA och fått tydlig information om hur han
skulle göra för att hålla fiskarna i karantän. Han
hade fiskarna i fyra olika tråg, eftersom han
hade fått dem i fyra olika grupper. Han såg till
att grupperna hölls åtskilda från varandra
genom att ha skiljevägg mellan trågen så att
vatten inte skulle stänka över och hade fyra

olika pumpar och fyra olika slangar för att fylla
på med nytt vatten. Djurägaren skickade in en
fisk från varje tråg till SVA för analys. SVA kon-
staterade att en fisk var positiv för KHV. Efter-
som KHV är mycket smittsamt ansåg man att
resten av fiskarna i det tråget var positiva och
därmed avlivades de. Efter samråd med SVA

Epizteln handlar denna gång bara om sjukdomar hos

fisk. Tre större sjukdomsutbrott inträffade under som-

maren, både i insjöodling och kustodling av fisk. Texten är sammansatt av Karin

Sannerud, Avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Fiskodling vid kusten. Under
sommaren har tre större
sjukdomsutbrott drabbat
svenskt vattenbruk.
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beslutade Jordbruksverket om ytterligare prov-
tagning av de andra trågen, där resultatet blev
negativt.

BKD (bacterial kidney disease)
Det andra fallet var ett utbrott av BKD (bacte-
rial kidney disease) vid en odling i inlandet.
Sjukdomen orsakas av bakterien Renibacterium
salmoninarum. BKD har hittats både hos vild
och odlad laxfisk sedan 1930-talet och före-
kommer i flera europeiska länder. Symtom på
BKD hos fisk kan vara vätskefyllda blåsor på
huden, blåsor som sträcker sig ner i muskulatu-
ren. Det tydligaste tecknet på BKD är att fisken
har svullna njurar med vita fläckar. 

I Sverige har vi tilläggsgarantier för sjukdo-
men i inlandet vilket innebär att staten vidtar
åtgärder för att begränsa spridningen av sjuk-
domen om man skulle hitta den. Åtgärderna
kan innebära att den infekterade odlingen blir
spärrad, fisken som är sjuk avlivas och anlägg-
ningen saneras. För att få behålla dessa tilläggs-
garantier utför Sverige rutinmässig provtagning
för BKD på alla odlingar som har arter som kan
få sjukdomen.

För den aktuella odlingen lade man restrik-
tioner på anläggningen som består av en kass -
odling och en landbaserad odling. Distriktsve-
terinären kunde under sitt besök konstatera
utbuktande njurar som också var genomsatta
av vita härdar hos fisken. Eftersom Jordbruks-
verket ansåg att kassodlingen var en egen epide -
miologisk enhet tog verket beslut om att avliva
alla fiskar i odlingen, efter samråd med SVA. 
På den landbaserade odlingen har ägaren ett
kläckeri där man föder upp fiskarna. Kläckeriet

får ingående vatten från en bäck 45 meter upp-
ströms och utgående vatten går till sjön där kass -
odlingen finns. Därmed har man tagit prover
också från den landbaserade odlingen.

IPN (infektiös pankreasnekros)
Under sommaren upptäcktes vidare ett sjuk-
domsutbrott av IPN (infektiös pankreasnekros)
på östkusten. IPN är en virussjukdom som
angriper alla laxfiskar. Även ål, gädda m fl kan
bli inflekterade. Sjukdomen förekommer i hela
Europa och orsakar stora problem och ekono-
miska förluster i sättfiskodlingar. Sjukdomen är
kritisk framför allt för laxfiskyngel och orsakar
hög dödlighet. Man kan se mörkfärgning och
uppsvällda bukar hos infekterade laxfiskar med
blödningar i bukfett och inre organ. Det finns
ingen effektiv behandling mot IPN men man
försöker framställa ett vaccin.

Sverige har ett utrotningsprogram på kusten
och ska då bekämpa sjukdomen. Det finns två
serotyper av IPN. Den ena är IPN serotyp sp
som finns med i epizootilagen och är den all-
varliga formen. Sedan finns IPN serotyp ab
som är en anmälningspliktig sjukdom. Inom
EUs regelverk gör man ingen skillnad mellan
dessa två serotyper, därmed ska all form av IPN
bekämpas. 

Odlingen är en kassodling med tre olika
områden för kassarna. Uppfödaren flyttar kas-
sarna mellan områdena beroende på storlek och
årgång på fisken. Detta gör att hela odlingen
anses som en epidemiologisk enhet. IPN upp-
täcktes under en rutinprovtagning. Utredning
pågår för att utreda i vilken omfattning smittan
finns på odlingen.  ■

■ ■  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.

STIFTELSEN 
SVENSK DJURSJUKVÅRD

Stipendier ur Kerstin Orstadius Minnesfond
Härmed utlyses två stipendier på vardera 20 000 kr ur Kerstin 
Orstadius Minnesfond. Stipendiernas ändamål är i första hand 
att stödja vetenskaplig forskning, men även studier, inom  
hundens och kattens dermatologi. 

Skriftlig ansökan skickas till Stiftelsen Svensk Djursjukvård, 
Fondkommittén, Box 22097, 250 23 Helsingborg.  
Ansökan ska ha mottagits senast den 15  
november 2013. Utdelning av stipendier sker  
den 4 december 2013. Mer information finns  
på www.djursjukhus.com. 

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

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

Skriftlig ansökan skickas till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94
Stockholm.
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Vilken är din diagnos? – Hästsjukdomar

En äldre ponny genomgick munhåleunder -
sökning på grund av att hästen luktade illa 
ur munnen. Fallet är beskrivet och tolkat av
Malin Santesson, Universitetsdjursjukhuset 
UDS, Uppsala.

Shetlandsponny, sto, 24 år
ANAMNES: Ett 24-årigt shetlandsponnysto togs till kli-
niken för en rutinkontroll av hästens munhåla efter att
ägaren lagt märke till att hästen luktade illa ur mun-
nen sedan en tid tillbaka. 

KLINISK UNDERSÖKNING: Normalt hull hos hästen.
Normala vitala parametrar.

MUNHÅLEUNDERSÖKNING: Normal bettrelation och
god tuggfunktion. Lindrig karies på första molaren i
vänster och höger underkäke.

Runt andra incisiven (I2) i vänster överkäke sågs
gingivit och gingival retraktion. Hästen hade dess -
utom lindrigt med tandsten på sina incisiver och
canintänder (Figur 1).

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Se Figur 2.

FRÅGA: Utifrån anamnes och undersökningsfynd, vil-
ken är din diagnos?

FIGUR 1. Utseende på överkäkens tänder vid munhåleundersökning
av hästen i fallbeskrivningen.

FIGUR 2. Röntgenundersökning av överkäken
hos hästen i fallbeskrivningen.
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Orustfjord ny generaldirek-
tör för Livsmedelsverket

❘❙❚ Den 1 september blev Stig Orustfjord 
ny generaldirektör för Livsmedelsverket.
Han arbetade innan dess som huvudpro-
jektledare för ett program om framtidens
vård, skola och omsorg, i regi av bland 
andra Svenskt Näringsliv och Almega. 
Tidigare har han varit överdirektör i För -
säkringskassan och biträdande chef för

länsstyrelsen i Stockholm. Stig Orustfjord
har även ett långt engagemang för Aka -
demikerförbundet SSR bakom sig. Sedan
2007 är han ordförande för Svensk Chefs-
förening, föreningen för chefer inom 
Akademikerförbundet SSR. 

– Jag blev väldigt glad, säger Stig Orust-
fjord om utnämningen i en kommentar till
Svensk Chefsförening den 12 augusti.  ■

❘ ❙❚ noterat

En glad chef. Stig Orustfjord är sedan den
1 september ny generaldirektör för Livs -
medelsverket.
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Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen
och SVA offentliggjorde den 11
september ett strategidokument
med gemensamma mål och åtgär-
der för att minska antalet männi-
skor som smittas av salmonella.
Rapporten visar bland annat att få
humanfall kan relateras till svenska
livsmedelsproducerande djur.

Det strategidokument som presentera-
des den 11 september sätter upp mål för
den svenska salmonellakontrollen som
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smitt-
 skyddsinstitutet, Socialstyrelsen och SVA
gemensamt kommit överens om, efter
samråd med näringen. Strategidokumen-
tet ska utvärderas och revideras före ut -
gången av 2018. 

Den övergripande bedömningen visar
att salmonellasituationen i Sverige är
god sett ur ett internationellt perspektiv.
Antalet rapporterade humanfall i Sverige
ligger runt 3 000–4 000 per år och majo-
riteten av dessa fall (ca 75–80 procent)
smittas utomlands. Antalet utlandssmit-
tade från framför allt europeiska länder
minskar vilket sannolikt beror på den
salmonellakontroll som initierats på fjä-
derfä inom EU. Även risken för svenska
resenärer att smittas utanför EU har
minskat, men bara de senaste åren. Sve-
rige bör fortsätta att verka internationellt
för en utökad kontroll av salmonella i
primärproduktionen såväl inom som
utanför EU, skriver myndigheterna.
Vidare behöver det klarläggas om det är
möjligt att genom information till rese-
närer ytterligare minska risken att smittas

utomlands. De inhemska fallen smittas i
regel av införda eller importerade livs-
medel. Därför krävs mera kunskaper om
hur denna smittrisk kan minskas. 

BILLIGARE BEKÄMPNING ÖNSKAS
Studier visar att få humanfall kan relate-
ras till svenska livsmedelsproducerande
djur. Det läggs stora ekonomiska resur-
ser på övervakning, kontroll och be -
kämp ning av salmonella vad gäller foder,
djur och livsmedel i Sverige och i rap-
porten bedöms det finnas utrymme för
att kostnadseffektivisera åtgärderna. Sär -
skilt är sanering av smittade djurbesätt-
ningar kostsamma och insatser bör göras

för att kostnadseffektivisera övervakning
och bekämpning. Myndigheterna anser
också att det finns en bristfällig kunskap
om kretsloppet av salmonella mellan
djur, människor och miljö. Därför bör
studier initieras för att belysa detta
kretslopp, för att få ett bättre underlag
för förebyggande åtgärder och hantering
av smitta. 

Det behövs även förnyade studier om
smittkällor till människor och de behö-
ver upprepas med en viss regelbunden-
het för att belysa eventuella förändringar
i smittkällornas relativa betydelse. För-
nyade studier av detta slag kan dock bara
ske förutsatt att det finns bättre tillgäng-

Myndighetsstrategi för 
bekämpning av salmonella
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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Antalet rapporterade humanfall i Sverige ligger runt 3 000–4 000 per år och majoriteten
av dessa fall (ca 75–80 procent) smittas utomlands. 
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ligt data över salmonellatyper i livsmedel
och att data finns lätt tillgängligt i en
myndighetsgemensam databas, åtgärder
som anses som angelägna enligt strategi-
dokumentet.

MYNDIGHETSGEMENSAMMA MÅL
De myndighetsgemensamma målen är
flera. För det första ska den inhemska in-
cidensen av fall på människa minska jäm-
fört med dagens nivå (8 fall per 100 000
invånare). Detta ska uppnås genom att
redan kända smittkällor (införda/impor-
terade livsmedel) åtgärdas och att andra
viktiga smittkällor identifieras och åtgär-
das. 

För det andra vill myndigheterna att
incidensen av utlandssmittade human-
fall både från EU och utanför EU ska
fortsätta att minska. Detta ska uppnås
genom att Sverige verkar internationellt
för en utökad kontroll av salmonella i
primärproduktionen framför allt inom

EU, men även utanför. Myndigheterna
vill också undersöka om det är möjligt

att genom andra metoder påverka rese-
närers risk att smittas utomlands, t ex
genom informationsinsatser. 

För det tredje ska det nuvarande goda
salmonellaläget inom den inhemska ani-
malieproduktionen bibehållas, dvs foder
ska inte orsaka salmonellainfektion hos
djur, den genomsnittliga andelen djur-
besättningar med salmonella per år ska
inte överstiga 1 per 1 000 nöt- och gris-
besättningar eller 1 per 200 av slaktfågel -
flockar eller 1 per 100 av värphönsflockar
och positiva fynd i den svenska salmo-
nellakontrollen ska inte överstiga dagens
nivå. 

För det fjärde ska övervakning, kon-
troll och preventiva åtgärder gällande
salmonella optimeras och kostnadseffek-
tiviseras. Myndigheterna ska ha en god
och samlad överblick över salmonella -
situationen över tid så att förändringar
kan påvisas, åtgärder vid behov kan sät-
tas in och effekten av insatta åtgärder
kan utvärderas.

ANGELÄGNA ÅTGÄRDER OCH 
PRINCIPER
För att nå målen har en rad angelägna
åtgärder tagits fram. Det handlar t ex
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Myndigheterna anser att det finns en bristfällig kunskap om kretsloppet av salmonella
mellan djur, människor och miljö. 
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SVS Hästsektions vinterkurs och årsmöte
7–8 februari 2014

Södra Berget, Sundsvall

Frisk & svettig 
– träning för hälsa och prestation

6 februari, kväll: 
”Get together-mingel” och aktuella forskningspresentationer

7–8 februari: 
Vinterkursen ”Frisk & svettig – träning för hälsa och prestation”

7 februari: 
Hästsektionens årsmöte och kursmiddag

Anmälan och kursinformation:
Se kursens hemsida www.vinterkurs.se

Vid förfrågningar angående anmälan, resor och boende:
Annika Höglund, HighGrove AB, +46 (0)703-404 606,  

annika@highgroveevents.se

Jobbat dygnet runt?
Läs mer om arbetstid på AVFs hemsida
www.svf.se/sv/AVF under Arbetsmiljö.
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om att förbättra efterlevnaden av rap-
porteringskraven för fynd av salmonella
i livsmedel i företagens egenkontroll, att
verka för åtgärder för att minska riskerna
för salmonellasmitta vid införsel eller

import av livsmedel och att utreda om
det är möjligt att utrota S dublin hos
nötkreatur.

Vid sidan av de angelägna åtgärderna
vill myndigheterna också lägga fast prin-

ciper för hur man ska förhålla sig till sal-
monella i Sverige. Principerna är att: 

– Bedriva salmonellakontrollen i sam-
verkan mellan olika discipliner (one
health) för att uppnå bästa möjliga hälsa
för människor och djur med hänsyn
tagen till miljön. 

– Fortsatt betrakta samtliga salmo -
nellatyper som potentiellt hälsofarliga
såvida inte särskilda riskvärderingar
tyder på annat. 

– Fortsatt arbeta förebyggande inom
hela livsmedelskedjan för att förhindra
introduktion och spridning av smitta. 

– Fortsatt ha aktiv och passiv över-
vakning och bekämpning i hela livsme-
delskedjan. 

– Så långt som möjligt undvika kon-
taminering av miljön med salmonella. 

– Följa kostnaderna för och effekterna
av salmonellakontrollen i hela kedjan för
att kunna mäta kostnadseffektiviteten av
insatta åtgärder. 

– Verka för förbättrad övervakning
och kontroll av salmonella i ett interna-
tionellt perspektiv. 

– Stimulera tvärvetenskaplig samver-
kan mellan berörda myndigheter, uni-
versitet, högskolor och näringen inom
området.  ■
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Det nuvarande goda läget inom den inhemska animalieproduktionen ska bibehållas. Det
innebär bland annat att foder inte ska orsaka salmonellainfektion hos djur.
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Gen för atopisk dermatit
identifierad

❘❙❚ Forskare vid SLU och Uppsala universitet
har visat att genen som kodar för proteinet
plakophilin 2 är inblandad i utvecklandet
av atopisk dermatit (atopiskt eksem) hos
hund. Plakophilin är viktigt för att celler ska
hålla ihop och kan därför påverka hudens
barriärfunktion.

Förändringar i hudbarriären ökar risken
för atopisk dermatit. Huden hos en atopi-
ker blir irriterad av olika allergener, t ex
kvalster och pollen. Irritationen orsakar
hudrodnad och kraftig klåda och ökar 
risken för bakterie- och svampinfektioner.

– Våra nya kunskaper kommer att leda
till bättre behandling av sjuka djur, och vi
planerar att ta fram ett gentest som kan
vara till hjälp för uppfödare i arbetet med

avelsplaneringen, säger Kerstin Bergvall,
SLU, ansvarig för den kliniska diagnosen av
hudsjukdomen.

– En intakt hudbarriär är mycket viktig
för att en hund inte ska utveckla atopisk

dermatit. Resultaten påvisar en gen som
bidrar till sjukdomen, klargör Kerstin Berg-
vall.

Källa: Forskningsnyheter från SLU nr 2
2013. ■

❘ ❙❚ noterat

www.drbaddaky.com

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

Dr. Baddakys skandinaviska allergiprogram
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I 15 år har arbetsgruppen för undervis-
ning i livsmedelsvetenskap och säkerhet
vid tyskspråkiga veterinärutbildningar

mötts årligen i Leipzig för att utbyta
erfarenheter om undervisning, diskutera
kraven på en nyutexaminerad veterinär

(day one skills), framtida utmaningar för
veterinärer (2) och hitta gemensamma
lösningar inom EU. Från 2011 utökades
gruppen med lärare från flera europeiska
länder och det andra mötet ägde rum i
Gent 2012. 

Livsmedelskontrollen inom EU ändras
de närmaste åren från fokus på köttbe-
siktning av enskilda djur till en process
för kontroll av hela livsmedelskedjan

Fokus på mjuka värden inom
veterinärutbildningen
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➤

IVAR VÅGSHOLM, leg veterinär, 
professor i livsmedelssäkerhet, Dipl ECVPH*

Helsingfors var platsen för det tredje mötet mellan veterinära lärare inom livsmedelssäkerhet och hygien i Europa, med deltagare från tolv
länder.

Det tredje europeiska mötet för lärare i veterinär livsmedelshygien och livs-
medelssäkerhet ägde nyligen rum i Helsingfors. I såväl Finland som i andra
EU-länder ägnas allt mer undervisningstid för veterinärstudenter åt ”soft
skills”, mjuka färdigheter: kommunikation med djurägare, kolleger och 
teknisk personal.
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och flera livsmedel. Därför är det fördel-
aktigt med en europeisk samsyn på
utbildningen och veterinärens roll. Ett
resultat av gruppens arbete är en harmo-
niserad kravspecifikation för utbildningen
för att förbereda veterinärer för arbetet
inom livsmedelssäkerhet och veterinär
folkhälsa (1). 

Maj var månaden och Helsingfors 
var platsen för det tredje mötet mellan
veterinära lärare inom livsmedelssäker-
het och -hygien i Europa, med deltagare 
från Finland, Tjeckien, Belgien, Neder-
länderna, Italien, Skottland, Tyskland,
Österrike, Sverige, Estland, Lettland och
Litauen. Värd var professor Hannu Kor-
kela från avdelningen för livsmedels -
hygien och miljöhälsa vid Helsingfors
universitet.

FINSKA MODELLEN
Hannu Korkela presenterade den finska
modellen för livsmedelsäkerhet och hur
veterinärer utbildas och arbetar inom
området. Avdelningen för livsmedels -
hygien och miljöhälsa är en av fyra
avdelningar vid den veterinärmedicinska
fakulteten på Helsingfors universitet. I
avdelningens uppgifter ingår undervis-
ning och forskning inom livsmedels -
säkerhet, miljöskydd (arbetsmiljö, vatten,
miljöövervakning) och utvärdering av
livsmedelskontrollen – hur målen nås
och bäst organiseras. Utbildningen ska
förbereda en karriär inom folkhälsa, livs -
medelssäkerhet, -hygien och miljö skydd,
eftersom en tredjedel av alla finska vete-
rinärer arbetar inom det området. 

En viktig bit är ”soft skills”, dvs att
läroplanen inkluderar ledarskap, personal -
hantering och bemötande av medborgare
i pressade situationer, exempelvis vid
myndighetsbeslut. En annan punkt i
utbildningen är den formella roll som
myndighetspersoner har vid kontroller
av livsmedelsföretagare eller djur ägare
eller beslut som berör dessa. Nästan ett
år ägnas åt dessa frågor som obligato -
riska ämnen. Med valfria kurser ägnas
närmare två år åt livsmedelssäkerhet och
miljöskydd, något som troligen är den
mest ambitiösa läroplanen i Europa. 

ÖSTERRIKISKA ALTERNATIVET
Eftersom den europeiska sammanslut-
ningen för veterinärutbildning (Euro-

pean Association of Establishments for
Veterinary Education, EAEVE) kräver att
minst tolv procent av studietiden ska
ägnas åt livsmedelshygien diskuterade
mötet vilka modeller som är lämpliga
och anpassade till nationella behov. 

Ett informativt exempel var revide -
ringen av veterinärutbildningen i Wien,
Österrike. Man prioriterade ned kateder -
undervisning och upp egen inlärning
och tvärvetenskapliga ansatser. Här
betonades också ”soft skills”, mjuka fär-
digheter: kommunikation med djurägare,
kolleger och teknisk personal. Det anses
dessutom viktigt att studenterna får en
grundläggande ekonomisk kunskap för
att hantera ett chefsansvar och driva en
veterinärklinik.

FRAMTIDEN FÖR VETERINÄRER 
Vilken roll bör veterinärer spela fram -
över inom folkhälsa och samhälle?
Nyckelorden för framtiden blir möjligen
både förändring och konvergens, men
också att jobba över disciplingränser och
att ha mjuka färdigheter som förmågan
till samverkan mellan yrkesgrupper och
professioner. Några av frågorna kommer
att diskuteras vidare i Riga april 2014
vid en konferens om veterinära kontrol-

ler. Utgångspunkt för diskussionen
föreslogs vara att veterinärer bidrar till
välfärden i vårt samhälle genom att
skydda folkhälsan och djurens hälsa och
välfärd.

Samhällets behov borde styra priori-
teringar av och inom veterinärutbild-
ningen. Uppfattningen var att frågan
om den framtida rollen för veterinärer
inom livsmedelssäkerhet är för viktig för
att bordläggas nu. Nästa möte blir i
Edinburgh, Skottland, våren 2014.

R e f e r e n s e r

1. Smulders FJ, Buncic S, Fehlhaber K, 
Huey RJ, Korkela H, Prieto M & Stein-
hauserova I. Toward harmonization of
the European food hygiene/veterinary
public health curriculum. J Vet Med
Educ, 2012, 39, 2, 169–179. 

2. Wall PG. Essential veterinary education
in food safety, food hygiene and bio-
security: a global perspective. Rev Sci
Tech, 2009, 28, 2, 493–501.

*IVAR VÅGSHOLM, leg veterinär, professor i
livsmedelssäkerhet, Dipl ECVPH, Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälsa, Fakul -
teten för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7028,
750 07 Uppsala.
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En viktig bit av den finska läroplanen är ”soft skills”, dvs att inkludera ledarskap, personal-
hantering och bemötande av djurägare.
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Digital information om lagerstatus på
apotek 

❘❙❚ Inom mindre än ett år kommer apotekens kunder att
kunna få information om apotekens lagerstatus för ett
givet läkemedel via webbplatserna Fass.se och Sveriges -
apoteksforening.se. Det har LIF och Sveriges Apoteksföre-
ning kommit överens om, enligt ett pressmeddelande den
2 september. De två parterna menar att det är logiskt att
använda en redan etablerad och mycket använd informa-
tionskanal som Fass.se för att också kunna ge kunderna
information om huruvida ett läkemedel är tillgängligt på
ett närbeläget apotek eller måste beställas.

– En samlad lagerstatusfunktion kommer att underlätta
för apotekskunderna – också i de fem procent av fallen
då det läkemedel man söker inte finns tillgängligt i lager,
säger Johan Wallér, VD i Sveriges Apoteksförening. 
Miljontals besökare varje månad använder webbplatsen
Fass.se, och besökarna kommer från både allmänhet och
sjukvårdspersonal. Vi är glada att kunna erbjuda denna
information på Fass, säger Johan Wallér.  ■

❘ ❙❚ noterat

Webbsidan Fass.se kommer inom ett år att kunna ge information om 
apotekens lagerstatus för ett givet läkemedel.

Complete Diagnostic Solutions
För mer information ring 00800 1234 3399 / 020 160 5890
eller besök www.idexx.eu
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I år höll SÄV (Sällskapet Äldre 
Veterinärer) sitt års- och vårmöte i
Värmland. Det var ett allsidigt pro-
gram med bland annat besök på
länsstyrelsen med information av
personal, länsveterinär och av förra
landshövdingen Eva Eriksson, som
talade om sin utredning om ny 
djurskyddslagstiftning. Deltagarna
besökte ett djursjukhus, en trav -
tränare och hästuppfödare samt en
livsmedelsanläggning, som visade
sig vara en kaffefabrik. Mötet 
startade den 29 maj.

BESÖK PÅ LÖFBERGS LILA
Redan på avstånd kände vi att vi var på
rätt väg. Det var den goda kaffedoften
som förde oss till Löfbergs Lila, som har
sin kaffefabrik i Karlstad. Där samlades
vi, veterinärer och anhöriga. Denna
gång, den nionde i ordningen, var 50
personer anmälda till SÄV-mötet.

Helena Eriksson från Löfbergs berät-
tade för oss om kaffe och dess historia.
Redan för flera tusen år sedan fick kaffet
spridning från Etiopien till Turkiet. 
Sverige fick sin första kontakt med det
genom Karl XII, som vistades där en tid.
Märkligt nog såldes kaffet först på apo-
tek eftersom det ”gjorde hjärtat glatt”. I
början på 1700-talet fanns ett 50-tal
kaffehus i Stockholm. På 1800-talet blev
kaffet vår nationaldryck och idag är fak-
tiskt Sverige den största konsumenten i
världen efter Finland.

Kaffetillverkningen
Att odla kaffe är ett hantverk, det mesta

handplockas. Ca 50 miljoner människor
försörjer sig på odlingarna. Kaffe odlas 
i över 70 länder, främst nära ekvatorn.
Största producenten är Brasilien, där -
ifrån kommer över 30 procent, följt av
Vietnam, Colombia, Indonesien och
Etiopien.

Parasiter förekommer och även
mögelsvamp som kan ge okratoxin. Man
använder bekämpningsmedel, men ris-
kerna är inte så stora att de når kärnan.
Stickprov görs regelbundet och ännu har
inga gränsvärden nåtts.

I varje kaffebär finns två (ibland ett)
frön, som vi kallar bönor, innanför ett
lager fruktkött. Mest dricks kaffe på
Arabicabönan men det förekommer

också sammansättningar med Robusta,
som innehåller dubbelt så mycket koffein.
Espresson innehåller faktiskt mindre
mängd koffein än ordinärt kaffe. Det
åtgår en hel buskes skörd för att få ihop
ett kilo kaffe. Men för bästa resultat bör
man inte ta ut mer än tre hekto per
buske.

Att tillvarata kaffebönorna är en
omständlig process. Först ska fruktköttet
avlägsnas antingen manuellt via tvätt-
ning eller maskinellt. Så ska bönorna

SÄVs vårmöte 2013

Bland kaffebönor och hästar 
i Värmland
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ELISABETH RENNERFELT, leg veterinär, sekreterare i SÄV*

Att odla kaffe är ett hantverk, det mesta
handplockas. Ca 50 miljoner människor
försörjer sig på odlingarna.

Emballaget är viktigt, särskilt efter malning.
På Löfbergs förpackas kaffet i lila påsar.
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torkas, vilket kan ske i solen och ta tre
veckor, alternativt ske i torktumlare.  Så
småningom ska det rostas där olika rost-
ningsgrad ger olika smak. Kaffet kan
tappa smak för varje dag om det inte för-
varas mörkt, svalt och lufttätt. Därför är
emballaget så viktigt, det gäller särskilt
efter malning. Anledningen till företags-
namnet ”Löfberg Lila” berodde på att
kaffet förpackades i lila påsar.

Företaget
Löfbergs Lila startades 1906 av tre brö-
der. Det är ett välfungerande familje -
företag som nu är inne på fjärde genera-
tionen. Man har 300 anställda, varav
100 i Karlstad.  Stort fokus har lagts på
kvalitet, företaget omsätter numera 1,5
miljard kronor årligen och är en av värl-
dens största inköpare av ”fair trade”-
kaffe. Man har 16 utvecklingsprojekt
med andra länder och har hjälpt 25 000
kaffeodlare. Det gäller infrastruktur,
utrustning, utbildning, teknisk vägled-
ning och kemikaliehantering. På det sät-
tet har produktionen fördubblats.

”Vi vill ha ett kaffe som smakar gott
och gör gott”, slutade Helena Eriksson.
Att det verkligen smakade gott kunde
alla intyga, när deltagarna serverades
kaffe med kanelbullar.  

LÄNSSTYRELSEN
Nästa dag var det besök på Länsstyrelsen
i Karlstad. Vi hälsades välkomna av
verksamhetschefen Torben Ericson. Han
berättade att det var Axel Oxenstierna
som en gång skapade länsstyrelserna.
Idag har man ett utbrett samarbete mel-
lan de olika länsstyrelserna: gemensam
IT-teknik, löner och till viss del admi-
nistration. Länsstyrelsen har en pådri-
vande roll inom många områden t ex då
det gäller miljö, jämställdhet, arbete mot
narkotika m m. Man handlägger stöd
och bidrag som ska fördelas till lands-
bygden i olika projekt, t ex för att betes-
djur ska hålla landskapet öppet. Stödet
till jordbruket i Värmlands län uppgår
till 400 miljoner per år. Man jobbar med
bredband för landsbygdens överlevnad,
för kultur och för naturskydd, allt från
skydd av skogsområden till enskilda
arter som pilgrimsfalkarnas miljöer och
rovdjur som vargen.

Länsstyrelsen handhar också djur-

skyddsfrågorna och länsveterinärerna är
alltid inblandade i alla större djurskydds -
ärenden.

Vad gör länsveterinärerna?
Länsveterinären Susan Edlund berättade
att hon sedan år 2000 arbetar på länssty-
relsen i Karlstad. Det är mycket skriv-
bordsarbete men ändå varierande, sade
hon. Förr arbetade här bara en veterinär,
men nu fordras det två heltidstjänster.
Arbetsuppgifterna bli fler för varje år
varav djurskyddet utgör ca hälften.

Länsveterinärerna utför vidare kon-
troll av hälsan på husdjuren och på even-
tuell förekomst av smittsamma sjukdo-
mar. Även djurhälsopersonalen kontrol-
leras. Fokus i år ligger på vårdhygien,
med hygienplaner, desinfektion etc, för
att förebygga spridning av resistenta
bakterier. 

Livsmedelskontroll och beredskap
ingår dessutom i länsveterinärens arbete.
Tillsynsobjekten inspekteras oftast i
femårsintervaller och det handlar inte
bara om livsmedelsanläggningar utan
även kontroll av livsmedelsproducerande
djur med seminverksamhet och mjölk-
ning, jakt, fiske, plockning av vilda bär
och svamp. Ibland rör inspektionerna de
djur som visas offentligt såsom djur på
zoo och cirkus.

Tidigare var verksamheten rådgivande
och övervakande med mer eller mindre
kontroller. 2006 kom kontrollförord-
ningen som innebar att övervakning och
samordning kvarstår men att kontroll -
biten har ökat kraftigt.

DJURSKYDDSUTREDNINGEN
SÄV-medlemmarna hade förmånen att
få höra enmansutredaren, förra lands -
hövdingen Eva Eriksson informera om
sin utredning om en ny djurskydds-
lagstiftning i Sverige. Eva Eriksson är
själv bonde och har suttit i Jordbruks-
verkets styrelse. Sommaren 2009 fick
hon uppdraget av jordbruksministern.

Djurskyddslagen är idag baserad på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Mer
ansvar har i Eva Erikssons betänkande
lagts på djurägarna, med fokus på kom-
petens och utbildning för djurens väl-
färd. Hon betonade att med användande
av djur följer moraliska skyldigheter.
Man måste ta hänsyn till djurens behov
så att de ska kunna utföra sina naturliga
beteenden. Avel som medför lidande för
djuren förbjuds. Mottot ska vara ett gott
djurskydd, en god djurhälsa och en god
folkhälsa.

Utredningen presenterades för lands-
bygdsministern i november 2011 men
beslutet om när den nya djurskyddslagen
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Förra landshövdingen Eva Eriksson (till vänster) informerade om sin utredning om en ny
djurskyddslagstiftning i Sverige, här tillsammans med länsveterinären Susan Edlund.
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ska träda i kraft har dröjt. ”Betänkandet
ligger på ministerns bord och tyvärr
tycks det inte hända något mer just nu”,
slutade Eva Eriksson.

DJURSJUKHUSET I KARLSTAD
Efter lunch besökte SÄV-gruppen djur-
sjukhuset i Karlstad och möttes av chef-
veterinärerna Inger Lindroth och Annika
Larsson. De har blivit utsedda till Svea-
lands kvinnliga stjärnskott i tävlingen
Entrepeneur of the Year (se SVT 1/12).
1995 övertog de ett konkursbo tillsam-
mans med två andra veterinärer men
sedan dess har det skett en otrolig för-
vandling av djursjukhuset. Lokalerna är
ombyggda och tillbyggda från 400 m2

till 1 500 m2 , och innehåller nu allt vad
som kan krävas av ett modernt djursjuk-
hus. Här arbetar idag 14 veterinärer för
att kunna hålla dygnet-runt-service.
Omsättningen är nästan 40 miljoner
och man har 16 000 patientbesök/år.
Resurserna är imponerande i form av
veterinärer med specialistkompetens,
avancerad kirurgisk utrustning, en rehab -
avdelning med ”vattentraskare”, TV-
övervakning över burar och rastgårdar 
m m. I det utbyggda väntrummet (sepa-
rat intag för hund och katt) finns dess -
utom en stor butik. 

I april köptes sjukhuset upp av Evi-
densia. Personalen ska nu kunna ägna
sig mer åt det kliniska arbetet.

SÄVS ÅRSMÖTE
På kvällen hölls SÄVs årsmöte. Före-
ningen fick en ny ordförande, Kristina
Narfström, välkänd oftalmolog. Vi hade
denna gång också besök av flera norska
veterinärkolleger. Efter årsmötet berättade
Roar Gudding, aktiv i Norsk Veterinär-
historisk Selskap, om deras förening som
funnits i 30 år och som har täta och
regelbundna möten. Detta sällskap har
en liknande organisation som SÄV, men
med större tyngdpunkt på det veterinär-
historiska. Sverige har inget veterinär -
historiskt sällskap men väl ett råd för vete-
rinärhistorisk och biografisk forskning.

BESÖK PÅ STALL GOOP
Sista dagen besökte vi den välkända trav -
hästanläggningen Stall Goop nära Kil,
där vi möttes av Olle Goop, Sveriges för
närvarande vinstrikaste travtränare och

kusk med runt 6 700 segrar. Han bör -
jade i Rättvik på 1960-talet hos Sören
och Gösta Nordin. 1989 köpte han sin
nuvarande gård på 200 hektar. Han
behövde mycket mark, för han ville att
hästarna skulle vara ute så mycket som
möjligt. Nu är drygt 100 hästar i träning
här. På lönelistan finns 25 personer,
inklusive en gårdskarl och en hovslagare.
Gården är strategiskt belägen med 26
tävlingsbanor på dagsturs avstånd. Även

om tillströmningen av unga människor
som vill arbeta inom travgebitet har
minskat måste tillväxten för Olle Goop
sägas vara god: sonen Björn har redan
närmare 5 000 segrar. 

En förutsättning för att Stall Goop
ska ta emot en häst för träning är att
kunden kan betala och att hästen har
någon talang. Ägaren vill då i gengäld
snabbt få igen pengarna. Hästarna bör-
jar tämjas vid 1,5 års ålder men Olle täv-
lar aldrig med tvååringar som man gör i
Danmark och på kontinenten.

På frågan om det var någon häst som
han särskilt mindes svarade Olle Goop
”Limbo, han vann 50 lopp. Och så Lord
Rappe”. Besöket avslutades med rund-
vandring bland ”hästkändisarna”.

Avslutningsvis gjorde gruppen ett
besök hos kollega Sven Rejnö med hustru
Ingegerd, också hon veterinär, som idag
bedriver travhästuppfödning. De har
fyra fölston som nu gick i hage och lös-
driftshall. Även om hotande moln tor-
nade upp sig kunde vi i solsken avnjuta
en sista måltid innan hemresan. Åter
hade ett vår- och årsmöte gått av stapeln
med nöjda deltagare.

*ELISABETH RENNERFELT, leg veterinär, sekre-
terare i SÄV, Lövdalsvägen 55, 134 41 Saltsjö-Boo.
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Inger Lindroth berättade om Djursjukhuset
i Karlstad för den besökande SÄV-gruppen.

Olle Goop, Sveriges för närvarande vinstrikaste travtränare och kusk, poserar med artikel-
författaren.
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Kursavgifter
Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt nedan. 
Alla belopp är inkl moms. 

Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  3 900 kr
En dag   2 700 kr

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar deltar gratis.

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  6 300 kr
En dag   4 300 kr

Pensionärer/långtidssjukskrivna  i minst 6 månader
Hela mötet  3 000 kr
En dag   2 000 kr

Veterinärstudenter
Hela kongressen  Gratis

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

Frågor kring kongressen
Gå in på förbundets hemsida www.svf.se och klicka på veteri-
närkongressen.

Parkering
Tänk på att det fortfarande är svårt att få parkering nära 
utställningslokalerna. Gå till www.svf.se för att se karta över 
p-platserna.

Tipspromenad

priser!

Mingelkväll
Torsdagen den 7 november, kl 17:00–19:00 
Kongressutställningen

Kom och knyt kontakter 
med kolleger och utställare!

Mingel med lättare förtäring och dryck 
arrangeras i kongressutställningen 
för dem som anmält sig till kongressen.

Tvådagarssession som kurs
I samband med årets Veterinärkongress erbjuder tre SVS-
sektioner sina medlemmar möjlighet att räkna deltagande i 
tvådagarssessionerna som kurs.

under kongressen, eftersom närvaro under hela kurstiden 
är obligatorisk för dem som önskar kursintyg.

Anmälan för att erhålla kursintyg görs i samband med webb-
anmälan till Veterinärkongressen.

Smådjurssektionen
Dermatologi hund och katt

Sektionen för veterinär folkhälsa
Runt jord och bord (Får och getter – små idisslare med stor 
betydelse, Köttets nya kläder – falskhet och fördom samt 
Zoonoser – hot med många ansikten)

Hästsektionen
There and back again – en tävlingshästs historia

Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinärstudenter där man har möjlighet att 
utbyta erfarenheter och information samt att vidareutveckla sina kunskaper genom att delta vid de talrika och 
intressanta programmen som organiseras av respektive sektion inom SVS.

VETERINÄRKONGRESSEN 2013
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Torsdagen den 7 november

Fredagen den 8 november

Torsdag 7 – fredag 8 november
Detaljerat program, se följande sidor.

VETERINÄRKONGRESSEN 2013

Aulan

08.50
Plenarsession
Vacciner – live or let die

10.40
KAFFE

11.15
Plenarsession

13.30 
Smådjurssymposium
Dermatologi, steg I

15.00
KAFFE

15.40–17.10 
Smådjurssymposium

Sal J

13.30
Laboratory animal 
session
Project planning and 
statistics

14.30
KAFFE

15.10–17.10
Laboratory animal 
session

Sal O

12.30
LUNCH med årsmöte för
Sektionen för 
veterinär folkhälsa

13.30
Symposium veterinär
folkhälsa och husdjur
Får och getter – små idiss-
lare med stor betydelse

14.45
KAFFE

15.25–17.10
Symposium veterinär
folkhälsa och husdjur

Stora Hörsalen, Loftet

13.30
Hästsymposium
There and back again 
– en tävlingshästs historia

15.05
KAFFE

15.45
Hästsymposium

Sal L

13.15–17.20
KRUUSE 
Practice Management 
kurs

Aulan

08.30
Smådjurs -
symposium I
Dermatologi, steg I

10.00
KAFFE

10.40
Smådjurs-
symposium I

12.10
LUNCH med
Smådjurssektionens
årsmöte i Sal L

13.40
Smådjurs-
symposium I

15.10
KAFFE

15.40–17.10
Smådjurs-
symposium I

Sal L

08.30
Smådjurs-
symposium II

10.00
KAFFE

10.40
Smådjurs-
symposium II

12.10
LUNCH med 
Smådjurssektionens
årsmöte  

13.40
Smådjurs-
symposium II

15.05
KAFFE

15.35–17.05
Smådjurs-
symposium II

Sal K

08.30
Symposium 
veterinär folkhälsa
Köttets nya kläder 
– falskhet och fördom

09.45
KAFFE

10.25
Symposium 
veterinär folkhälsa

12.25
LUNCH 

13.25 
Symposium 
veterinär folkhälsa
Zoonoser – hot med
många ansikten

14.55
KAFFE

15.35–16.40 
Symposium 
veterinär folkhälsa

Sal J

09.00
Laboratory 
Animal Session
Refinement of experimen-
 tal research using maca-
ques. Large animals and
rabbits in experimental
research: anesthesia and
perioperative care.

10.00
KAFFE

10.40
Laboratory 
Animal Session

12.10
LUNCH med 
Försöksdjurssektionens
årsmöte

13.10
Laboratory 
Animal Session

14.40
KAFFE

15.10–16.40
Laboratory 
Animal Session

Stora Hörsalen, Loftet

08.00
Hästsymposium
There and back again
– en tävlingshästs
historia

10.15
KAFFE

11.00
Hästsymposium

12.45
LUNCH

13.45 
Hästsymposium

15.15
KAFFE

15.45 –16.45
Hästsymposium

Sal O

08.00
Husdjurssymposium
Är du uppdaterad?

10.00
KAFFE

10.40
Husdjurssymposium
Har du rätt fokus?

12.10
LUNCH med 
Husdjurssektionens 
årsmöte

13.10 
Husdjurssymposium
Överlevnad – en livs-
viktig fråga?

14.25
KAFFE

14.55–16.40
Husdjurssymposium
Rätt strategi i juver-
hälsoarbetet 
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Program för Veterinärkongressen 2013
Datum: 7–8 november 2013
Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 7 november 2013

Aulan

Aulan

PLENARSESSION
Vacciner – live or let die

Sal  J

08.50–08.55 VÄLKOMSTHÄLSNING
Torsten Jakobsson, ordförande,
Sveriges Veterinärförbund

Moderator: Torkel Ekman, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–09.30  Mänskliga aspekter på vaccinationer 
– om vinster och risker, individ och 
samhälle, tillit och misstro
Anders Lindberg, fd smittskyddsläkare

09.30–10.10 Meeting the demands for livestock 
vaccines: but for whom? 
A developing country perspective
Brian Perry, University of Edinburgh 

10.10–10.40 Improving public health by vaccination
of animals, rabies as an example
Tiziana Lembo, University of Glasgow

10.40–11.15 K A F F E

11.15–11.45 Vad vaccin verkligen gör
Eva Wattrang, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

11.45–12.00 Sjukdomsbekämpning med vaccination
– räddning eller förbannelse?
Susanna Sternberg Lewerin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

12.00–12.15 Finnes: vaccin – Sökes: sjukdom att
bota
Ulrika Windahl, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

12.15–12.35 Paneldiskussion

SMÅDJURSSYMPOSIUM 
Dermatologi, steg I

Moderator: Robert Cikota, 
Västra Djursjukhuset

13.30–14.15 Vilka verktyg har jag i dermatologi och
hur använder jag dem?
Susanne Åhman, DjurAkuten

14.15–15.00 Vad behöver jag veta om ektoparasiter?
Katarina Varjonen, DjurAkuten och 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.00–15.40 K A F F E

15.40–16.25 Pyodermi – från misstanke till åtgärd I
Kerstin Bergvall, DjurAkuten och 
Sveriges lantbruksuniversitet

16.25–17.10 Pyodermi – från misstanke till åtgärd II
Kerstin Bergvall

LABORATORY ANIMAL SESSION
Project planning and statistics

Chairman: Anders Forslid, 
Lunds Universitet

13.30–14.00 Introduction to planning of animal
experiments
Jann Hau, University of Copenhagen

14.00–14.30 Project planning and animal models
Jann Hau

14.30–15.10 K A F F E

15.10–15.40 Stastistics: How many animals do I
need for my study?
Jann Hau

15.40–16.10 Project planning for behavioral studies
Steven J Schapiro, University of Texas

16.10–17.10 Behavioral studies and statistics:
How many animals are needed?
Steven J Schapiro
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Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

There and back again – en tävlingshästs historia
Moderator: Lena Malmgren

MSD Animal Health

13.30–14.30     Making London 2012 happen: 
biosecurity at the Olympic Games
Josh Slater, Royal Veterinary College, UK

14.35–15.05 Dopningskontroll – nationellt och 
internationellt
Peter Kallings, 
Hästnäringens Nationella Stiftelse

15.05–15.45 K A F F E

15.45–16.30 Health threats to competition horses
from long distance transport
Josh Slater

16.30–17.00 Krishanteringsplaner vid hästtävlingar 
i Sverige
Wiveca Lundh, Svenska Ridsportförbundet

17.00– Avslutande frågor och diskussion

SPONSOR FÖR HÄSTSYMPOSIUM

SPONSOR FÖR SMÅDJURSYMPOSIUM
OCH HUSDJURSSYMPOSIUM

HUVUDSPONSOR

SPONSOR FÖR FÖRSÖKSDJURSYMPOSIUM
SPONSOR FÖR SYMPOSIUM

VETERINÄR FOLKHÄLSA OCH HUSDJUR

Sal  O
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 

och HUSDJUR
Får och getter – små idisslare med stor betydelse

12.30–13.30 L U N C H
och årsmöte med Sektionen 
för veterinär folkhälsa

Moderator: Kristina Dahlborn, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Goodbye rinderpest, hello Peste des
Petits Ruminants (PPR) control: 
is this an opportunity to bring the
neglected small ruminant systems 
into the 21st Century?
Brian Perry, University of Edinburgh

14.15–14.45 Stora leverflundran – en dödlig parasit
på frammarsch
Karin Lindqvist Frisk och Ulrika Rockström,
Svenska Djurhälsovården

14.45–15.25 K A F F E

15.25–15.55 Juverhälsa hos get
Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt och Växa Sverige

15.55–16.25 Mikrobiologisk säkerhet i hantverks-
mässigt gjorda ostar från svenska 
gårdsmejerier
Åsa Rosengren, Livsmedelsverket

16.25–16.55 Småskaligt getmejeri – erfarenhet från
en producent
Kicki Fredriksson, Vallgarns Gårdsmejeri

16.55–17.10 Vaccination mot Schmallenbergvirus 
– erfarenheter så här långt
Agneta Gustafsson, MSD Animal Health

Sal  L

13.15–15.00 Så bygger du ditt varumärke som 
veterinär
Gunilla Wikman, Oatly, Svenska Ridsport-
förbundet och Flyinge

15.15–16.00 Entreprenörskap – från litet till stort
Kristofer Klerfalk, leg apotekare 

16.15–16.45 Resan från ett djursjukhus till en kedja
Marjaana Alaviuhkola, Hallands Djursjukhus

16.50–17.20 Hur Agria arbetar med sociala medier
och digitala kanaler för att skapa 
goda kundrelationer – inspiration för
dig som veterinär
Cecilia Winter, Agria Djurförsäkring 

KRUUSE Practice Management kurs
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Fredagen den 8 november 2013

Aulan

Sal L

SMÅDJURSSYMPOSIUM II

SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Dermatologi, steg I

Moderator: Robert Cikota, 
Västra Djursjukhuset

08.30–09.15 Otologi I
Katarina Varjonen, DjurAkuten och 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.15–10.00 Otologi II
Katarina Varjonen

10.00–10.40 K A F F E

10.40–11.25 Allergisk dermatit I
Kerstin Bergvall, DjurAkuten och 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.25–12.10 Allergisk dermatit II
Kerstin Bergvall

12.10–13.40 L U N C H
med årsmöte i sal L
Smådjurssektionen bjuder på lunch 
vid föranmälan till 
sekreterare@smadjurssektionen.se

13.40–14.25 Malassezia inom dermatologin
Susanne Åhman, DjurAkuten

14.25–15.10 Huden som markör av invärtes sjuk-
domar
Katarina Varjonen

15.10–15.40 K A F F E

15.40–16.25 Vad behöver jag veta om katternas
hud I
Susanne Åhman

16.25–17.10 Vad behöver jag veta om katternas
hud II
Susanne Åhman

Moderator: Lena Pelander, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.30–09.15 Vad vet vi om symmetrisk lupoid 
klokapselavlossning (SLO) hos hund?
Susanne Åhman, DjurAkuten

09.15–10.00 Nya rön inom atopisk dermatit 
Kerstin Bergvall, DjurAkuten och 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.00–10.40 K A F F E

10.40–11.40 Research abstracts

10.40 Effekten av prednisolon hos 
huggormsbitna hundar
Erika Brandeker, Södra Djursjukhuset

10.55 Effect of prostatic fluid on canine 
epididymal sperm quality
Elena Korochkina, 
Sveriges lantbruksuniversitet och 
St Petersburg State Academy of 
Veterinary Medicine, Ryssland

11.10 Serum thymidine kinase activity in 
clinically healthy and diseased cats: 
a potential biomarker for lymphoma 
Henrik von Euler, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.25 Comparison between tracheal ratio 
methods measured by three observers
at three different occasions in English
Bulldogs
Jessica Ingman, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.40–12.10 Tvättar du valpar på din klinik? 
– om illegal införsel av hund till Sverige
Anna Lindgren, Jordbruksverket 

12.10–13.40 L U N C H
med årsmöte
Smådjurssektionen bjuder på lunch 
vid föranmälan till 
sekreterare@smadjurssektionen.se

13.40–14.20 SVS smådjurssektions projekt 
“Riktlinjer för hantering av patienter
inom smådjurssjukvården med särskilt
resistenta bakterier”
Alexandra Vilén, 
Regiondjursjukhuset Helsingborg

14.20–14.25 Diplom till bästa abstract

14.25–14.45 Nya antibiotikaföreskrifterna, D9
Kinfe Girma, Jordbruksverket 

14.45–15.05 Rapport från Normgruppen
Malin Öhlund, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.05–15.35 K A F F E

15.35–16.20 Nya rön inom demodikos
Kerstin Bergvall

16.20–17.05 Vaskuliter och vaskulopatier  
Katarina Varjonen, DjurAkuten och 
Sveriges lantbruksuniversitet  
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Sal  K

Moderator: Anna Brådenmark, 
Uppsala Kommun

08.30–09.00 Fiskens väg från hav till tallrik
Friederike Ziegler, 
Institutet för Livsmedel och Bioteknik

09.00–09.30 Hästköttsskandalen
Rauni Niskanen och Mona-Lisa Dahlbom
Wiedel, Livsmedelsverket

09.30–09.45 Märkning och marknadsföring om
matens effekt för hälsan. Aktuellt om
en EU-förordning som tillämpas sedan
14 december 2012
Anita Laser-Reuterswärd, Livsmedelsverket

09.45–10.25 K A F F E

10.25–10.55 Monsterbiff till middag? – Konsten att
äta kött med gott samvete
Torbjörn Esping, författare

10.55–11.25 Svenskt eller import – hur står sig den
svenska djurvälfärden?
Bo Algers, Sveriges lantbruksuniversitet

11.25–11.55 The increasing complexity of consumer
choices in valuing livestock derived 
products
Brian Perry, University of Edinburgh

11.55–12.25 Debatt samtliga föreläsare

12.25–13.25 L U N C H

Moderator: Hilpi Rautelin, 
Akademiska sjukhuset

13.25–13.55 Bortglömda zoonoser – Cysticercos 
i Mocambique
Johan Lindh, Smittskyddsinstitutet

13.55–14.25 The importance of the zoonotic bacte -
rium Brucella abortus in the milk chain
in Gulu and Soroti regions of Uganda
Kim Rock, Sveriges lantbruksuniversitet

14.25–14.55 Research abstracts

14.25 Toxoplasma gondii hos svenska vildsvin
Camilla Gustafsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.40 One health Sweden
Karin Artursson, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

14.55–15.35 K A F F E

15.35–16.05 Beredskap mot avsiktlig spridning av
zoonotiska smittämnen
Richard Knutsson, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

16.05–16.35 Biologisk brottslighet och forensisk
mikrobiologi
Mats Forsman, 
Totalförsvarets forskningsinstitut

16.35–16.40 Diplom för bästa abstract
Erika Chenais,
Sektionen för veterinär folkhälsa

Zoonoser – hot med många ansikten

SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA
Köttets nya kläder – falskhet och fördom

HUSDJUR – Poster session
Reproductive biotechnologies in alpacas (vicugna
pacos) in Sweden 
Maria Celina Abraham, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Seasonal variation in sperm quality parameters in 
Swedish Red AI bulls  
S. Valeanu, Sveriges lantbruksuniversitet och University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Romania

Kalvutdragaren – en hjälpande hand? 
Maja Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Evaluation of the efficacy of a DIVA subunit vaccine
against Bluetongue virus serotype 8 during a virulent
challenge in cattle  
Jenna Anderson, Sveriges lantbruksuniversitet

Påverkan av insulin under äggcellsmognad in vitro
Denise Laskowski, Sveriges lantbruksuniversitet

Staphylococcus aureus virulence factors in bovine 
mastitis  
Karin Artursson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Introduction of MLADI_TOF in the routine diagnostics
of bovine udder pathogens  
Charlotta Fasth, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Influence of bacterial genotype on outcome of clinical
Staphylococcus aureus mastitis  
Åsa Lundberg, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Eradication Guidelines Streptococcus agalactiae
Håkan Landin, Växa Sverige
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Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

There and back again – en tävlingshästs historia

Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Refinement of experimental research using macaques. Large animals and
rabbits in experimental research: anesthesia and perioperative care.

Moderator: Mats Spångberg, 
Karolinska Institutet

09.00–09.30 Primates in research focusing on 
environmental enrichment using 
macaques and chimpanzees
Steven J Schapiro, University of Texas 
MD Anderson Cancer Center

09.30–10.00 Refinement in studies using macaques
and chimpanzees
Steven J Schapiro

10.00–10.40 K A F F E

Moderator: Åse Roos, Lunds Universitet

10.40–11.10 Planning for survival surgery in large
animals. Challenges to meet post-
operative complications in different 
species, the veterinary perspective
Görel Nyman, Sveriges lantbruks-
universitet

11.10–11.40 Förberedelse av djur, instrument och
utrustning
Anneli Rydén, Sveriges lantbruks-
universitet och VeTA-organisationen

11.40–12.10 Perioperative care in large animal 
survival surgery, the nurse perspective
Anneli Rydén

12.10–13.10 L U N C H
med årsmöte med Försöksdjurs-
sektionen (Råttary)

13.10–13.40 Species specific consideration during
anesthesia using pigs in research
Görel Nyman

13.40–14.10 Species specific consideration during
anesthesia using sheep and goats in
research
Carsten Grøndahl, Copenhagen Zoo

14.10–14.40 Species specific consideration during
anesthesia using dogs and cats in 
research
Carsten Grøndahl

14.40–15.10 K A F F E

15.10–15.40 Specific considerations during anesthe-
sia of rabbits in research
Patricia Hedenqvist, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.40–16.40 Panel discussions of anesthesia in 
laboratory animals
Görel Nyman, Anneli Rydén och 
Patricia Hedenqvist

Moderator: Karin Holm Forsström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–09.00 Aktuella forskningspresentationer

09.00–09.45 Globalisation and global warming:
emerging disease threats to the 
European horse industry from 
international trade and climate change
Josh Slater, Royal Veterinary College, UK

09.45–10.15 Regler och författningar i samband
med transport och tävling
David Slottner, Jordbruksverket

10.15–11.00 K A F F E

11.00–11.45 Veterinär vid fälttävlan, hoppning,
dressyr och körtävling
Anette Graf, Hälsinglands Hästklink

11.45–12.15 Veterinär vid distansritt
Ylva Nelson, Husaby Hästklinik AB

12.15–12.45 Veterinär vid westerntävling
Flemming Winberg, 
Universitetsdjursjukhuset

12.45–13.45 L U N C H

Moderator: Ulrika Lagerquist, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.45–14.15 Veterinärbesiktning vid islandshäst -
tävling
Rebecka Frey, Norsholms djursjukhus

14.15–14.45 Veterinär vid travtävling
Björn Sandgren, Jordbruksverket

14.45–15.15 Veterinär vid galopptävling
Hans Bernhardsson, Distriktsveterinärerna

15.15–15.45 K A F F E

15.45–16.15 Förberedelser och utrustning för en 
tävlingsveterinär
Susann Adehed, Sveriges lantbruks-
universitet

16.15–16.45 Paneldiskussion
Alla föreläsare

SVT 12 2013 KJ final:SVT mall  13-09-30  09.11  Sida 42



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2013 43

Moderator: Lena Stengärde, 
Svenska Djurhälsovården

13.10–13.25 Blödningssyndrom hos kalv – vad var
det som hände?
Karin Persson Waller, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

13.25–13.40 Hög kalvdödlighet i stora besättningar
– sanning eller myt? En uppdatering
om riskfaktorer för kalvdödlighet i
stora mjölkkobesättningar
Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården
och Sveriges lantbruksuniversitet

13.40–13.55 Unga kalvar som dör – vad vet vi om
orsakerna?
Jenny Lundström, Svenska Djurhälso-
vården och Nanna Holst Kjellingbro, 
Eurofins Food & Agro

13.55–14.25 Svenska mjölkkor på liv och död.
Karin Alvåsen och Anki Roth, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.25–14.55 K A F F E

Sal O

Överlevnad – en livsviktig fråga?

14.55–15.25 Kocelltal som underlag i gårdsanalysen
Jørgen Katholm, 
Videncentret for lantbrug, Danmark

15.25–15.40 Samband mellan kofaktorer och juver-
hälsomarkörer
Ann Nyman, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

15.40–15.55 Effekten av vaccination med Startvac®

på två svenska gårdar infekterade med
Staphylococcus aureus
Håkan Landin, Växa Sverige

15.55–16.10 PCR-analys eller bakterieodling?
Ann Nyman

16.10–16.25 Behöver vi bry oss om juvereksem?
Malin Bengtsson, 
Svenska Djurhälsovården

16.25–16.40 Mastit hos dikor – ett hot mot kalvens
tillväxt?
Karin Persson Waller, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Rätt strategi i juverhälsoarbetet 

Moderator: Nils Fall, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–08.30 Schmallenbergvirus – sjukdomsdynamik
mellan första och andra infektionsvågen
Karl Ståhl och Erika Chenais, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

08.30–09.00 Salmonellakontroll på nötkreatur 
– var är vi nu?
Estelle Ågren, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

09.00–09.15 Smittsäkrad besättning, det nya smitt-
skyddsprogrammet
Sofie Andersson, Växa Sverige

09.15–09.30 Ekonomi och biologi – ny funktion i
Signaler Djurvälfärd
Louise Winblad von Walter, Växa Sverige

09.30–09.45 Ny antibiotikapolicy get och får
Katarina Gustafsson, 
Svenska Djurhälsovården

09.45–10.00 Antibiotika – praktiska synpunkter på
nya riktlinjer och föreskrifter
Ylva Persson, Växa Sverige

10.00–10.40 K A F F E

10.40–11.10 Smittskydd och hygien på svenska 
gårdar – vad tycker djurägarna?
Jenny Frössling, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

11.10–11.25 Svenska ekologiska mjölkproducenters
preferenser för olika djurhälso- och
skötselområden
Karin Jonasson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.25–11.40 Mild klinisk mastit – när ringer din
djurägare dig?
Cecilia Wolff, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.40–12.10 Bovine respiratory syncytial virus
(BRSV). What is going on in Norway?
Maria Stokstad, 
Norges Veterinaerhøgskole

12.10–13.10 L U N C H
med Husdjurssektionens årsmöte 

Har du rätt fokus?

HUSDJURSSYMPOSIUM
Är du uppdaterad?

SVT 12 2013 KJ final:SVT mall  13-09-30  09.11  Sida 43



Svenska Distrikts-
veterinärföreningen

DVF
kallar till odniarie

ÅRSMÖTE 2013
Torsdagen den 7 november

Kalmar Nation
Svartmangatan 3, Uppsala.

Årsmöte
kl 19:00

Traditionell årsmötesmiddag 
kl 20:00

Separat kallelse 
kommer att utsändas.

Motioner och övriga frågor 
ska vara styrelsen tillhanda
senast 25 oktober 2013 till 
lars.kristensen@dv.sjv.se.

Nya som gamla medlemmar 
hälsas välkomna!

Styrelsen

SVS 
Husdjurssektion

kallar till

ÅRSMÖTE 2013
Fredagen den 8 november 

kl 12:10–13:10

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Årets examensarbete
Ärtsoppa med tillbehör

Välkommen!

SVS 
Försöksdjurssektion

RÅTTARY
kallar till

ÅRSMÖTE 2013
Fredagen den 8 november

kl 12:10–13:10

Sal J, Undervisningshuset
Ultuna

Kallelse med föredragningslista 
skickas ut till alla medlemmar.

Vi bjuder på lunchsallad och dryck 
till medlem som anmäler sig före 

den 5 november till 
anna.granlund@ki.se.

Välkommen!

SVS
Smådjurssektion

kallar till

ÅRSMÖTE 2013
Fredagen den 8 november 

kl 12:10

Sal L, Undervisningshuset, 
Ultuna

Motioner (senast den 11 oktober) 
och anmälan skickas till

sekreterare@smadjurssektionen.se
Anmälda bjuds på lättare lunch.

Möteshandlingar skickas 
per e-post.

Välkommen!
Styrelsen

SVS
Sektion för

veterinär folkhälsa
kallar till

ÅRSMÖTE 2013
Torsdagen den 7 november

kl 12:30–13:30

Sal O, Undervisningshuset
Ultuna

Motioner och anmälan skickas
senast den 25 oktober till

catrin.vesterlund-carlson@sva.se.

Anmälda bjuds på lättare lunch.

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

Välkommen!

Samling för sällskapets medlemmar:
Torsdagen den 7 november, kl 19:00
Övervåningen i Kalmar nation
Svartmangatan 3, Uppsala

Veterinärkongressens ”Mingelkväll” äger 
rum den 7 november kl 17–19 i utställ-
ningslokalen, undervisningshuset på Ul-
tuna. Deltagande är gratis för sällskapets 
medlemmar och ingen föranmälan krävs. 

Årsmötet börjar direkt efter sam varon på 

Välkomna! Styrelsen

Årsmöte för Svenska Militär veterinärsällskapet 2013

Sveriges 
Veterinärförbund

kallar till

ÅRSMÖTE 2013
Onsdagen den 6 november

kl 17:00
Uppsala Kongress

Vaksala torg 1, Uppsala

(Ingång från Vaksala torg 
och Storgatan)

Kungörelse av kandidater till 
SVS ordföranden, SVF styrelse 

och fullmäkige.

Val av valberedning till närsta års 
förtroendevalda inom SVF.

Parentation.

Välkommen!

MEDLEMSMÖTEN
i samband med Veterinärkongressen 2013
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Efter att veterinär-
tidningen under
en period bom-

barderats med pressmeddelanden
om att ytterligare ett djursjukhus
eller klinik köpts upp av de stora
”drakarna” på marknaden känns
det värt att uppmärksamma den
modiga konstellation som satsar på
en egen, alldeles ny, specialistklinik.
Lördagen den 14 september var det
officiell invigning och öppet hus på
Aros Veterinärcentrum i Västerås.
Veterinärtidningen ringde upp en 
av delägarna, Emma Odensten, för
några minuters pratstund.

Berätta om Aros Veterinärcentrum! 
– Vi är sju veterinärer som  tillsammans

med tre djursjukskötare och två ”respek-
tive” äger kliniken. Allihop känner var -
andra väl sedan tidigare och har också i
olika perioder arbetat tillsammans. Så vi
vet att vi fungerar bra ihop. Kliniken, ca
1 000 kvadratmeter, är inrymd i en fas-
tighet som vi köpt och renoveringen
började vi med i mars. I juli var allt klart
och vi kunde börja ta emot patienter.

När tog ni beslutet att starta?
– Det är ett beslut som vuxit fram

under lång tid, ibland under stora våndor.
Det är ett stort steg att lämna tryggheten
som anställd och bli egen företagare.
Men det känns uppfriskande att gå mot
strömmen i branschen. Planerna tog
form på allvar vid årsskiftet och i mars
sade vi upp oss från våra jobb. 

Ni kallar er specialistklinik, vad inne-
bär det?

– Av oss sju veterinärer är sex specia-
lister. Tillsammans har vi en bred kom-
petens som täcker in de flesta områden
inom smådjur och vi kan göra det mesta
här så länge patienten inte behöver
intensivvård utan kan gå hem under nat-
ten.

Det finns ju gott om både kliniker och
djursjukhus i regionen. Finns det underlag
för en så stor satsning som den ni gör nu?

– Oh ja, nog finns det underlag. Vi
har gjort rejäl research innan vi tog
beslutet att starta eget. Vi marknadsför
oss som en klinik för hund och katt.
Redan från start har det flutit på bra.

Ni har valt en lite annorlunda ”akut-
lösning”?

– Ja, vi frigör en eller två veterinärer

var je dag som har luft mellan bokning-
arna för att kunna ta emot akutfall
under våra öppettider, måndag till fre-
dag mellan 08.00–17.00. På tisdagar
jobbar vi till 20.00. Vi testar det här ett
tag. Hittills har det fungerat väldigt bra
och djurägarna är tacksamma att slippa
långa väntetider i hopp om att få slinka
in vid en lucka.  

Tar ni extra betalt för akutfall?
– Ja, vi debiterar 300 extra för en akut

tid. I övrigt är det ingen skillnad jämfört
med ett bokat besök. 

Ni har en fin hemsida där bland annat
personalen är presenterad. Alla är lika
klädda och inte efter yrke?

– Nej, på den här kliniken är alla lika
viktiga.

Tack för pratstunden och lycka till med
den modiga satsningen. ■

Några minuter med

Emma Odensten, delägare i nya
Aros Veterinärcentrum
TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

Emma Odensten (i grön klädsel) hade fullt upp när den nya kliniken ordnade öppet hus.

SVT 12 2013 KJ final:SVT mall  13-09-30  09.11  Sida 45



46 N U M M E R  12 • 2013 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Agronom Therese Rehn, Institutio-
nen för husdjurens miljö och hälsa
(HMH), SLU, försvarade den 4 okto-
ber sin avhandling för agronomie
doktorsexamen med titeln ”Best 
of friends? Investigating the dog-
human relationship”. Opponent 
var professor James A Serpell, 
University of Pennsylvania, School
of Veterinary Medicine, USA.

Hundar spelar en viktig roll i männi-
skans liv och vi i deras. Inom forskningen
har man hittills främst fokuserat på de
effekter denna relation har för männi-
skor. Syftet med avhandlingen var att
undersöka hur hundarna uppfattar rela-
tionen och hur man kan mäta det på ett
tillförlitligt sätt.

I den första studien undersöktes om
styrkan av det känslomässiga band som
hunden har till sin ägare kan återspeglas
i ägarens syn på deras relation. För att
värdera hur starkt bunden varje hund
var till sin ägare fick hundarna tillsam-
mans med ägarna genomgå ett beteende -
test, Strange Situation Procedure (SSP).
SSP utförs i en främmande miljö och
består av en kedja olika episoder under
vilka hunden har sällskap med antingen
ägaren, en främling eller är lämnad
ensam i ett rum. Styrkan av hundens
band till sin ägare värderades genom att
titta på hur mycket hundens beteende
skiljde sig när ägaren fanns till hands i
denna milt stressande situation, jämfört
med om denne inte fanns i rummet. 
Det visade sig att ju mer tid ägaren till -
bringade i närheten av sin hund till var-

dags, desto mer fysisk kontakt tog hun-
den vid återförening i beteendetestet. I
motsats till förväntade resultat hittades
inga samband mellan hur starkt ägaren
kände emotionellt för hunden och hur
hunden betedde sig under testet. Där-
med drogs slutsatsen att det är vad äga-
ren gör med hunden som i högre grad
påverkar hur hunden uppfattar relatio-
nen snarare än hur känslomässigt invol-
verad ägaren är i sitt hundägarskap. 

Metoden (SSP) har till viss del ifråga-
satts för sin lämplighet när man tittar på
relationen mellan hund och människa.
Därför undersöktes även SSP som metod
i avhandlingen. Testet är ur sprungligen
utformat för att undersöka bandet mel-
lan unga barn (1–2 år gamla) och deras
föräldrar, men modifierade versioner har

i stor utsträckning använts även för att
studera bandet mellan hund och ägare.
Resultaten visade att SSP troligen inte är
en bra metod att använda för att utvär-
dera detaljer i bandet mellan hund och
människa, utan att fokus istället bör läg-
gas på att observera hundens beteende
vid återförening med ägaren. 

I resten av avhandlingen studerades
därför hur hunden reagerar på återföre-
ning med en person under olika förhål-
landen. Bland annat undersöktes hur
hundar påverkas av att vara separerade
från ägaren under olika tidslängder, med
fokus på hälsningsbeteende vid återföre-
ning. Beteende och hjärtaktivitet obser-
verades hos hundar vid tre olika tillfäl-
len: när de var ensamma hemma i en
halv, två och fyra timmar. Varje separa-
tion följdes av en tiominutersperiod där
det i detalj studerades hur djuren inter -
agerade med sina ägare när de återföre-
nades. Det visade sig att hundarna var
inaktiva större delen av tiden då de var
ensamma (92–97 % av tiden) oberoende
av tidslängd, men i deras beteende då
ägaren kom tillbaka sågs skillnader. Efter
de två längre separationstiderna tog
hundarna initiativ till mer fysisk kon-
takt, viftade mer på svansen, slickade sig
mer om munnen och ruskade mer på
kroppen. Det bekräftades att det spelade
roll hur lång tid de varit ensamma
hemma och detta återspeglades i deras
hälsningsbeteende. 

I den sista studien varierade en person
sitt sätt att ta kontakt med hunden vid
en återförening genom att antingen
både tala till och klappa hunden, att
bara tala till den eller att ignorera den.
För att bättre tolka hundarnas beteende
mättes även hundens kortisol- och oxy-
tocinnivåer. Resultaten visade att åter -
seendet med personen, oavsett hur

Bästa vänner? Samspelet mellan
hund och människa

disputationer

Therese Rehn har i sin avhandling under-
sökt hur hunden uppfattar relationen till
sin ägare.
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denna tog kontakt med hunden, frisatte
oxytocin bland hundarna. Effekten var
dock starkast (varade längre) om perso-
nen initierade både fysisk och verbal
kontakt, vid en jämförelse med de andra
sätten. Vid full kontakt tog hunden även
mest initiativ till fysisk kontakt och
slickade sig mest om munnen. Det be -
dömdes att hundarna mest uppskattade
den typen av återförening som inklude-
rade både fysisk och verbal kontakt. 

Sammanfattningsvis kunde skillnader
påvisas i hur hunden betedde sig vid
återförening med avseende på hur välbe-
kant personen var, hur lång tid de hade
varit åtskilda och på vilket sätt personen
tog kontakt med hunden. Återföreningen
kan fungera som en ögonblicksbild av
relationen, där man kan plocka upp 
viktiga detaljer som återspeglar tidigare
interaktioner mellan hund och ägare.  ■

Utökad veterinär service
kring Lycksele

❘❙❚ Distriktsveterinärerna ökar den veteri -
nära servicen i och kring Lycksele. Den 16
september invigde Jordbruksverkets gene-
raldirektör Leif Denneberg Distriktsveterinä-
rernas nya mottagning. Den nyrenoverade
lokalen ger möjligheter till en ökad beman-
ning av veterinärer. Det möjliggör också
ökad tillgång till veterinärer i beredskap 
för akuta sjukdomsfall på djur. Lycksele-
mottagningen blir navet i ett samarbete
med mottagningarna i Vilhelmina och
Arvidsjaur.

– Vår nya distriktsveterinärmottagning 
är viktig för djurhållningen i området. Det
är roligt att kunna erbjuda våra kunder en
fullt modern smådjursmottagning. Till skill-
nad mot den förra har vi nu bland annat
fler behandlingsrum, en operationsavdel-
ning och modernare teknisk utrustning,
säger klinikchef Monica Ågren.

Den nya mottagningen uppfyller dagens
skärpta hygienkrav och är anpassad för
både rullstolsburna och synskadade. 

Källa: pressmeddelande från Jordbruks-
verket den 16 september. ■

❘ ❙❚ noterat

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

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

Vill du ha receptblock, kontakta N-vet 
Tel:  018-57 24 30/31/34
Fax:  018-57 24 32

Datum för senaste översyn av SPC:2007-01-18
QP54AA01. För ytterligare information, se Fass.se

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

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

info@n-vet.se
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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Hästsektionens normgrupp offentlig-
gjorde i september två nya normer,
om bränning vid ortopediska lidan-
den på häst respektive utfärdande
av begränsade intyg inom det vete-
rinära området.

Hästsektionens normgrupp är en obero-
ende gruppering bestående av sex legiti-
merade veterinärer med anknytning till
hästsjukvård. Sammansättningen är så
brett förankrad som möjligt i de verk-
samheter som är involverade i veterinär
hästpraktik. Gruppen ska verka som råd-
givande i etiska och veterinärmedicinska
frågor som rör veterinär hästpraktik.

Normgruppen offentliggjorde i sep-
tember två nya normer, en av  seende

bränning vid ortopediska lidanden på
häst och en avseende begränsade intyg
inom det veterinära området.

NORM AVSEENDE BRÄNNING VID
ORTOPEDISKA LIDANDEN PÅ HÄST
Då det inte finns några vetenskapliga
belägg för denna behandlingsmetod,
kan den inte rekommenderas i modern
hästsjukvård.

NORM AVSEENDE BEGRÄNSADE
INTYG 
Vid alla typer av intygsskrivning ska
veterinären följa de föreskrifter om upp-
rättande och utfärdande av intyg som
finns i Statens jordbruksverks författ-
ningssamling (SJVFS 1997:126). På
Sveriges Veterinärförbunds hemsida
finns ytterligare tolkning av regler och
förtydliganden avseende intygsskrivning
(www.svf.se/forbundet/stadgar).

Bilddiagnostik
I specialfallet bilddiagnostik kan det
anses korrekt att utfärda ett begränsat
intyg så länge:

– Intygsgiva-
ren har tillräck-
lig kännedom
om det intyget
avser (SJVFS
1997:126, 4 §).

– Hästens identitet undersöks och no -
teras i intyget (SJVFS 1997:126, 11 §).
Röntgenbilder eller motsvarande måste
vara otvetydigt märkta med hästens
identitet, ägarens namn, vilket ben som
undersökts, projektion (där det inte tyd-
ligt framgår) samt datum för undersök-
ningen.

– Bestämmelserna vad avser beskriv-
ning av art och omfattning av undersök-
ningen som utgör underlag för intyget
(SJVFS 1997:126, 10 §) följs. Vad be -
träffar röntgenundersökning ska t ex
anges vilka projektioner som använts och
vilken/vilka specifika frågeställningar
som besvaras i utlåtandet.

– Tidpunkt och plats för undersök-
ningen anges (SJVFS 1997:126, 10 §).

NILS RONEUS

ordförande, Hästsektionens normgrupp

Nya normer från Hästsektionen

Normer om bränning och utfär-
dande av begränsade intyg

från sektionerna

Röntgenbilder eller motsvarande måste
vara otvetydigt märkta med hästens 
identitet, ägarens namn, vilket ben som 
undersökts, projektion samt datum för 
undersökningen. Arkivbild, alla identitets -
uppgifter har tagits bort.

FO
TO

: S
LU

Hästsektionens pris 
till veterinärprogrammets 

bästa examensarbete på häst
SVS Hästsektion har en tävling för bästa examensarbete på djur-
slaget häst. Vinnaren får gratis deltagande i Hästektionens vinter-
kurs inklusive boende och del av resekostnaden. 

För mer information, gå in på SVF hemsida:
www.svf.se/sv/Sallskapet/Hastsektionen 
och klicka på ”Pris till bästa examensarbete”.
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❘❙❚ fackliga frågan

Att gå på intervju
för ett nytt jobb
kan vara nervöst,
men med rätt

föreberedelser
ökar chanserna för

en framgångrik intervju betydligt.

FRÅGA
Jag söker ett nytt jobb och har blivit kal-
lad till intervju. Hur kan jag förbereda
mig och vad bör jag tänka på?

SVAR
Om man inte redan har bildat sig en
uppfattning om arbetsplatsen, se till att
göra det innan intervjun. Hur många
arbetar där, vilka är ägarna och finns det
någon särskild profil eller inriktning på
verksamheten? Det är ovärderligt med
personliga kontakter som med egna ord
beskriver för- och nackdelar. Om man
känner någon som arbetar där kan det
vara värt att kontakta personen och fråga
hur han/hon upplever sitt arbete och om
han/hon kan rekommendera arbetsplat-
sen. Lyckas man inte få fram all infor-
mation kan man skriva ner viktiga frå-
gor och ta med sig till intervjun. Man
bör hålla sig till några få frågor som inte
är för detaljerade, t ex: Finns kollektiv -
avtal? Vilka är arbetstiderna? Arbetar ni
kvällar, nätter och helger? Vilken ersätt-
ning gäller då? Arbetar man mycket
övertid? Får man ta med egen hund? 

Under intervjun är rekryterarens
främsta uppgift att få en helhetsbild av
vem du är och jämföra med kravprofilen
i den vakanta tjänsten. Utgå därför alltid
från kravprofilen i annonsen när du
berättar om dig själv och vad du gjort.

Var gärna lite mer personlig än vad man
kunnat läsa i ditt CV, men håll dig kort
och undvik alltför många detaljer. Var
istället lyhörd för intervjuarens följdfrå-
gor och fyll på med information utifrån
dessa.

Var inte rädd för att framhålla vad du
är bra på eller vad du kan förbättra. Att
berätta om sina styrkor betyder inte att
man skryter. Särskilt kvinnor har en ten-
dens att tona ner sina meriter, kunskaper
och erfarenheter. Rikta in dig på färdig-
heter och erfarenheter som är relevanta
för tjänsten. Ge gärna konkreta exempel,
t ex på när du fått uppskattning för dina
insatser. Och var ärlig med dina dåliga
sidor – det är bättre att vara medveten
om dem än att inte känna till dem.

Även om man är missnöjd med sitt
nuvarande jobb eller chef eller helt
enkelt behöver det sökta jobbet för att
betala sina räkningar – säg inte det. Lyft
istället fram positiva och framåtblickande
anledningar till att du söker dig vidare.
Tala aldrig illa om dina gamla chefer
eller arbetskamrater – det kan få rekryte-
raren att undra om du även skulle prata
illa om det sökta jobbet i efterhand.

I slutet av rekryteringsförfarandet vill
arbetsgivaren ofta ta referenser. Detta är
ett sätt att få utökad information och
bekräftelse på att bilden den sökande
givit stämmer. Fundera på förhand ut
två–fyra passande personer varav minst
en bör vara eller ha varit din chef. Innan
du ger ut kontaktuppgifter till rekrytera-
ren bör du ha kontaktat referenterna och
säkerställt att de vill ställa upp på en
eventuell referenstagning.

Ibland vill rekryteraren redan under
intervjun veta vilket löneläge man kan
acceptera. Om man inte är tvärsäker på
alla förutsättningar bör man undvika att

nämna några siffror men kan svara att
man utgår ifrån att lönen är marknads-
mässig. Om arbetsgivaren vill ha ett kon-
kret löneanspråk kan du artigt be att få
återkomma med detta vid nästa till fälle,
när du vet mer om tjänsten och löne -
läget. För att få en bra uppfattning om
lönenivån kan man göra sökningar på
SACO lönesök via www.svf.se. Kontakta
gärna den fackliga förtroendemannen
(om det finns en sådan) på arbets platsen
och fråga om löneläget. På www.svf.se
finns fler tips för den som söker jobb. 

Hör gärna av dig till veterinärförbun-
dets ombudsmän eller AVFs styrelse om
du har ytterligare frågor.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Att tänka på vid en jobbintervju
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Låg förekomst av salmonella
i Sveriges mjölkbesättningar

❘❙❚ SVA har analyserat tankmjölk för att
undersöka förekomsten av salmonella bland
svenska mjölkkor. Undersökningen omfattar
samtliga mjölkbesättningar i 
Sverige. Resultaten visar att det finns spår
av salmonella hos tre procent av besätt-
ningarna i hela landet. Frekvensen varierar
mellan noll och 17 procent i olika regioner.

– En förekomst på tre procent är bra,
sett i ett internationellt perspektiv. Det är

också glädjande att vi inte ser några tecken
på ökning sedan den förra, begränsade
tankmjölksundersökningen 2007, säger
veterinär Estelle Ågren i ett pressmedde -
lande från SVA den 10 september.

Öland är den region som har flest gårdar
med salmonella, vilket tidigare övervakning
och undersökningar också visat. Men resul-
taten visar på en nedgång med tio procent -
enheter på Öland sedan 2009.

– Resultaten ger inte anledning till några
åtgärder utöver det vanliga från myndighe-
ternas sida. Myndigheterna arbetar fort -
löpande med att utvärdera, anpassa och
förbättra den svenska salmonellakontrollen,
säger Estelle Ågren.  ■

❘ ❙❚ noterat

Salmonellabakterier före-
kommer i få svenska mjölk-
besättningar, visar SVAs
undersökning.

Plegicil vet. 35 mg/ml oral gel för häst
Acepromazin

Trot jänare  
- i ny tappning

Plegicil vet. 35 mg/ml oral gel för häst. Acepromazin 35,00 mg (som acepromazinmaleat) (47,50 mg). Neuroleptika. Indikation: För sedering av hästar. Kontraindikationer: Använd 
inte vid posttraumatisk stress eller hypovolemi. Använd inte till djur som är i ett uppjagat tillstånd. Använd inte till djur som lider av epilepsi. Använd inte till dräktiga eller digivande ston. 
Använd inte till djur som lider av hjärtsvikt. Använd inte till djur som lider av blod-/koaguleringssjukdomar. Använd inte till djur som lider av hypotermi. Använd inte vid känd överkäns-
lighet mot produktens aktiva substans eller något av dess hjälpämnen. Särskilda varningar: Sederingen varar i cirka sex timmar, dock kan den faktiska tiden och djupet av sed-
eringen variera beroende på djurets tillstånd. Att öka den rekommenderade dosen leder till en längre verkningstid och att biverkningarna varar längre, men inte till en högre grad 
av sedering. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: För hingstar indikeras den lägsta dosen i syfte att minimera penisprolaps. Läkemedlet ska användas med försiktighet och 

-
drande effekter. Undvik smärtsamma aktiviteter vid hanteing av sederade djur. Sederade hästar ska förvaras på en lugn plats och man ska så långt det är möjligt undvika sinness-
timulering. Biverkningar: Eftersom acepromazin verkar dämpande på det sympatiska nervsystemet kan blodtrycket falla tillfälligt efter administrering. nhibering av temperaturreglering. 
Följande reversibla förändringar kan påvisas i hemogrammet: - tillfällig minskning av antalet erytrocyter och hemoglobinkoncentrationen; - tillfällig minskning av antalet trombocyter 
och leukocyter. Eftersom acepromazin ökar utsöndringen av prolaktin kan administrering av läkemedlet leda till fertilitetsstörningar. Penisprolaps kan förekomma eftersom retraktor-
musklerna i penis slappnar av. En återgång kan i regel ses inom två till tre timmar. Om så inte sker bör man kontakta en veterinär. En utebliven tillbakadragning är särskilt bekym-

kliniska tecken på aggressivitet och allmän stimulering av det centrala nervsystemet kan förekomma. Prolaps av blinkmembran har även rapporterats som en möjlig biverkning hos häst.  
Datum för översyn av produktresumén: 2013-02-28. Receptbelagt läkemedel. För mer information, gå in på www.fass.se.

Pharmaxim  
042-38 54 50, www.pharmaxim.com
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❘❙❚ FVF informerar

Arbetsmiljö – ett gemensamt ansvar

En god
arbetsmiljö
är något

som alla arbetsplatser eftersträvar.
Arbetsgivare och arbetstagare ska
samverka för att åstadkomma detta
men ytterst är det arbetsgivaren
som är huvudansvarig.

De grundläggande reglerna om arbets -
miljö finns i arbetsmiljölagen, som anger
de yttre ramarna för vad som gäller för
miljön på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket (AV) har uppdra-
get att mer i detalj reglera vad som ska
gälla. Det gör AV genom att i en författ-
ningssamling, AFS, ge ut föreskrifter
som preciserar vilka krav som ska ställas
på arbetsmiljön.

Lagen föreskriver att arbetsmiljön ska
vara tillfredsställande med hänsyn till
arbetets natur och den sociala och tek-
niska utvecklingen i samhället. Arbets-
förhållandena ska anpassas till männi-
skors olika förutsättningar, såväl fysiskt
som psykiskt.

ARBETSGIVAREN HAR HUVUD-
ANSVARET
Arbetsgivare och arbetstagare ska sam-
verka för att åstadkomma en god arbets -
miljö men ytterst är det arbetsgivaren
som är huvudansvarig.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljö-
lagen vidta de åtgärder som behövs för
att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten
är att allt sådant som kan leda till ohälsa
eller olycksfall ska ändras eller ersättas 
så att risken för ohälsa eller olycksfall
undanröjs. Arbetsgivaren ska också be -
akta den särskilda risk för ohälsa och
olycksfall som kan följa av att arbetstaga -

ren utför arbete ensam. Lokaler, maski-
ner, redskap, skyddsutrustning och andra
tekniska anordningar ska underhållas
väl.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljö -
arbete – SAM – preciserar arbetsgivarens
ansvar för arbetsmiljön och omfattar alla
förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med
SAM är att skapa system i företagen som
säkerställer att kraven i arbetsmiljölagen
uppfylls. Ett värdefullt redskap kan
många gånger vara att upprätta en arbets -
miljöpolicy. I företag med minst tio
anställda ska arbetsmiljöpolicyn dessutom
dokumenteras skriftligen.

ÄVEN ARBETSTAGAREN HAR ETT
ANSVAR
Arbetstagaren ska medverka i arbetsmil-
jöarbetet och delta i genomförandet av
de åtgärder som behövs för att åstad-
komma en god arbetsmiljö. Arbetstaga-
ren ska följa givna föreskrifter och an -
vända de skyddsanordningar och iaktta
den försiktighet i övrigt som behövs för
att förebygga ohälsa och olycksfall.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna
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Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
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En djurägare anmälde veterinären
XX för fel vid utövande av veterinär -
 yrket i samband med undersökning
och avlivning av en hund, och 
yrkade ersättning för en ny hund.
XX bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE 
Djurägaren kontaktade veterinär XX då
hennes hund varit dålig under en längre
tid. Hon hade varit i kontakt med annan
veterinär några dagar tidigare på grund av
att hunden inte velat gå längre sträckor,
haft bleka slemhinnor i mun, ögon och
öron och haft undertemperatur. Ägaren
ville att XX skulle utföra en ACTH-
stimulering för att utreda om hunden
hade Addisons sjukdom, något som XX
inte ville då han menade att problemet
fanns i huvudet på hunden. Ägaren
berättade för XX att hunden åt bra men
inte drack, att den bara gick ett par meter,
att den kissade dåligt, hade blåvita slem-
hinnor och undertemperatur.

När djurägaren väl kom till veterinär
XX tog han emot dem i en smutsig 
trailer. Ägaren pratade och XX instämde
i allt. Plötsligt tog han tag i hundens
nackskinn och sa att den var uttorkad,
men ägaren var tveksam. XX kopplade
en halv liter Rehydrex med B-vitamin.
Han stack först fel i hundens nacke och
blod sprutade, han grävde med nålen
och stack igen. Därefter kopplade han
på droppet med väldig fart, det tog inte
tio minuter så hade hunden fått en jätte -
bula.

Dagen efter var hunden tröttare, segare

och kissade inte i förhållande till den
vätskemängd den fått. Ägaren kontaktade
XX på nytt och berättade att hunden åt
bra, kissade sämre än innan, var trött
med bleka slemhinnor och undertempe-
ratur. Hon besökte XX och frågade om
både livmoderinflammation och prov
för Addison, men XX sa nej till bägge.
Han rakade hundens högra framben för
att ta prover. Han misslyckades ett par
gånger men grävde och lirkade och så
småningom träffade han rätt. Venen
blev infekterad efter detta. Hunden var
nu skakig och rejält rädd för XX. Ägaren
ringde därefter XX under flera dagar för
att höra om provresultaten.

Fyra dagar senare blev ägaren kontak-
tad av XX. Han meddelade att svar hade
kommit och att hunden hade en grov
infektion. Ägaren frågade om vad det
var för infektion men det visste XX inte.
Han bad dem komma direkt för att
hunden skulle få medicin och bli bra.
Hunden blev mycket rädd vid åsynen av
XX. Han tog en öppen ask Ronaxan 100
mg och tryckte ned en stor tablett i sval-
get på hunden. Därefter kopplade han
subkutant dropp igen, denna gång en
hel liter med något gult preparat i, och
droppet trycktes in ännu fortare än sist.
Ägaren fick med sig den öppnade asken
med tabletter hem, det var 16 tabletter
kvar, och XX sa att infektionen skulle
vända om tre dagar.

Nästa dag var hunden lika dålig som
tidigare men mycket tröttare. Ägaren var
tvungen att väcka hunden och hon fick
bära ut den precis som hon gjort hela
veckan. Hon kände igenom hunden och
tyckte att blåsan var full, vilket hon tidi-
gare påpekat för XX. På kvällen hade
den bara kissat tre gånger.

Följande dag kontaktade hon XX då
hunden var sämre. XX sade i telefon att
det inte fanns något annat att göra än att
ta bort hunden då den inte längre hade
något värdigt liv. Ägaren efterfrågade
röntgen av organen men XX sade att det
inte var någon idé men om hon absolut
ville fick hon ordna det själv. Ägaren tog
beslutet att låta hunden somna in. 

Hon åkte till kliniken och bad XX
förklara hur avlivningen skulle gå till.
Han sa att hunden skulle få en spruta för
att somna och därefter dödssprutan.
Ägaren ville att hunden skulle avlivas
utomhus vilket skulle gå bra men först
var de tvungna att gå in för att sätta
kanylen. De gick fram till bordet och
hon såg inte riktigt vad XX gjorde men
det började spruta blod. Ägaren började
skaka och bad XX bära ut hunden. Han
sa att det inte var någon idé då hunden
snart skulle kollapsa som en trasdocka.
En stark spritdoft fyllde trailern och
hunden började skrika, slingra sig och
försökte hoppa. XX sade att hunden fått
avlivningsvätskan i ådern men att den
sprack och att hunden därför var lite
orolig. Det krävdes en oerhörd kraft att
hålla hunden och skriken av smärta
ökade. XX stack hunden i buken och
skriken blev obeskrivliga. Ägaren var
förtvivlad men vågade inte släppa hun-
den. XX stack den i buken på nytt och
då bröt helvetet ut för hunden. XX slet
ned hunden i sitt knä med ägaren efter,
då hon inte ville släppa taget om hun-
den. Det syntes att XX var uppenbart
skakad. Ägaren satt på golvet och höll
hundens huvud i XXs knä. Han lade
hunden på bordet och den gnydde, men
XX sa att den var medvetslös. Hunden
fick en fjärde spruta i buken och till slut

Ansvarsärende

Felaktig behandling och olämplig
avlivning av hund

ansvarsärende

SVT 12 2013 KJ final:SVT mall  13-09-30  09.11  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  12 • 2013 53

blev det tyst och stilla. Ägaren lånade ett
stetoskop och lyssnade på hundens hjärta
som var dött. Hon har försökt räkna ut
tiden, i förhållande till när de kom och
åkte, och enligt hennes bedömning
pågick det i minst tio, kanske 15 minu-
ter.

XX erbjöd sig att obducera hunden
och föreslog masskremering då det skulle
vara billigast. Ägaren gick med på
obduktion för att få besked.

Några dagar senare ringde XX och
sade att hundens hjärta, livmoder och
urinblåsa var perfekta. Vidare berättade
han om små binjurar och binjurebark.
Allt han beskrev liknade, för en amatör,
Addisons sjukdom. Ägaren påpekade
det och XX svarade att hon var på rätt
spår men att det är fruktansvärt svårt att
behandla den sjukdomen. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
XX blev kontaktad av djurägaren då
hennes hund åt bra men drack dåligt
och hade bleka slemhinnor. XX miss-
tänkte att något kunde vara fel i styr-
systemet och han gav dem en tid kl
09.00 på förmiddagen. Ägaren kom in
med hunden som uppenbart hade ett
kraftigt nedsatt allmäntillstånd.

Djurägaren frågade efter XXs åsikt
avseende Cushing och han försökte för-
klara för henne att behandling av
Cushing lätt kunde resultera i Addison
och att en behandling skulle vara som
att balansera på en knivsegg när utgångs-
läget var en hund med kraftigt nedsatt
allmäntillstånd. XX avrådde även från
remiss till djursjukhus då det bara skulle
förlänga lidandet för hunden. Ett försök
till behandling skulle enligt honom bli
mer av ett experiment än en seriös
behandling. Han uppfattade att progno-
sen för att ge hunden ett värdigt liv var
mycket dålig på grund av det skick hun-
den befann sig i. XX ansåg inte att hun-
den i sitt nedsatta och dehydrerade skick
borde utsättas för en ACTH-belastning.
Han gav 500 ml Rehydrex med Beviplex
för att rehydrera hunden och för att 
stimulera blodbildning då den hade
uppenbara tecken på anemi. Av misstag
hittade han ett kärl när han applicerade
droppet i nacken på hunden.

Nästa dag kom ägaren tillbaka med
hunden då det enligt henne inte förelåg
någon förbättring. När XX skulle ta
prov på hunden var blodtrycket så lågt
att det var svårt att få fram en tydlig ven
varför det tog en stund innan han fick
tillräckligt med blod för en analys.

Fyra dagar senare var XX åter i kon-
takt med djurägaren. Blodprovssvaret
visade en kraftig ökning av leukocyter,
eosinofiler och basofiler vilket tydde 
på en infektion. Då Na/K-värdena samt
kvoten låg inom normala ramar ansåg
XX inte att Addison/Cushing var akut
förestående. Han satte ett nytt subku-
tant dropp 1 000 ml med Beviplex, på
grund av att hunden var dehydrerad
igen. Han satte även in doxycyklin i
form av Ronaxantabletter, då han ansåg
babesios/ehrlichios vara möjliga.

Efter ytterligare två dagar blev XX på
nytt kontaktad av djurägaren då hun-
dens tillstånd inte hade förbättrats. XX
föreslog en röntgen för att se om man
kunde få en förklaring där, men ägaren
tackade nej då hon inte hade medel för
fortsatt utredning. Ägaren föreslog avliv-
ning vilket XX stödde då hunden inte
längre hade någon livskvalitet. På grund
av hundens nedsatta allmäntillstånd för-
sökte han först med intravenös injektion,
men vid injektion av pentobarbitalalko -
hol avlivningsvätska släppte luerfatt-
ningen och avlivningsvätskan spreds
över hunden. XX fortsatte avlivningen
med avlivningsvätska givet intraperito-
nealt. Hundens blodtryck var så lågt att
penetration av ven inte var möjlig utan
att frilägga kärl för ändamålet, vilket
skulle ökat lidandet i onödan. Hunden
reagerade mer än vanligt på avlivnings -
vätskan så XX fick ta tag och hålla hun-
den i sitt knä då djurägaren blev hyste-
risk när hunden rörde sig under den tid
det tog för vätskan att fylla sin funktion.

XX erbjöd djurägaren att obducera
hunden. Vid obduktion kunde en för-
storing av binjurarna konstateras okulärt
vilket kan vara en indikation på att
Cushing var en korrekt hypotes av orsa-
ken till hundens nedsatta allmäntillstånd.
Ingen histopatologisk undersökning
gjordes då djurägaren inte var intresse-
rad av det.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE  
Jordbruksverket överlät den veterinär-
medicinska bedömningen åt ansvars -
nämnden avseende veterinär XX.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Ansvarsnämnden har inte möjlighet att
pröva ersättningsanspråk. Ägarens yr -
kande om ersättning avvisades därför.

Veterinär XX har tagit emot hunden i
en hästtrailer, vilket i sig måste anses
olämpligt. Ansvarsnämnden anser vidare
att XX har gjort en rad felbedömningar.
Han har utfört en undermålig undersök-
ning av hunden och resultatet av det
blodprov som togs tolkade han felaktigt.
Trots hundens tillstånd har han inte
remitterat den vidare till en klinik eller
ett djursjukhus med rätt kompetens och
utrustning. Tvärtom avrådde han djur -
ägaren från detta under åberopande av
att det skulle förlänga hundens lidande.
Först efter åtta dagar rekommenderade
han avlivning av hunden och då utan 
att ha ställt en diagnos. Detta är enligt
ansvars nämndens uppfattning allvarligt. 

Vad beträffar avlivningen av hunden
finner ansvarsnämnden att XX har brustit
i sina skyldigheter även i denna del och
hanterat avlivningen på ett olämpligt
sätt. För att undvika ytterligare lidande
hos hunden hade det varit lämpligt om
den hade sederats. 

Sammantaget finner ansvarsnämnden
att veterinär XX agerat så försumligt i
sin yrkesutövning att han inte kan
undgå en disciplinpåföljd. Det rör sig
om flera allvarliga fel som har förlängt
hundens lidande. Disciplinpåföljden
bestämdes därför till en varning.

JOHAN BECK-FRIIS

Ny adress? Ny e-post? 
Ny arbetsgivare? Nytt namn? 

Meddela oss på förbundskansliet om
du flyttat, bytt arbete, bytt namn
eller fått ny e-postadress. Ring eller
skriv till Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm, 
tel: 08-545 558 20, fax: 545 558 39,
e-post: office@svf.se.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Equine Odontoclastic tooth resorption and hyper-
cementosis (EOTRH). 

EOTRH är en kronisk progressiv tandsjukdom
hos häst som drabbar incisiver och canintänder.
De allra flesta hästar som drabbas är äldre (över 15
år), men fall hos yngre hästar finns beskrivna.
Sjukdomen orsakar smärta och idag finns ingen
behandling. Förloppet kan dock bromsas genom
tandhygieniska åtgärder.

Just denna patient har mycket lindriga begyn-
nande symtom på EOTRH. Runt andra incisiven
i vänster överkäke kan en gingivit med retraktion
av tandköttet ses. Man ser också en måttlig bulbös
svullnad runt tandens intraalveolära del, vilket man
också ser på den andra incisiven i höger överkäke.
På röntgenbilden ses lindriga tecken på EOTRH i
och runt vänster överkäkes andra incisiv (Figur 2).
På tandens intraalveolära del, framför allt apikalt,
kan en bulbös förstoring ses i form av en något mer
röntgentät massa i den delen av tanden. Man kan dess -
utom se en minskad peridontalspalt och ett något mer
röntgentätt alveolarben.

Patologi och etiologi
Makroskopiska och histologiska studier talar för att
EOTRH i första hand involverar tandens intraalveolära
del och dess närliggande peridontium (1). Mycket talar för
att processen startar med en inflammation och/eller
nekros i peridontalligamentet. Inflammationen leder till
en ökad osteoklastaktivitet med övergrepp på dentin och
emalj och med tandresorption som följd. Därefter triggas
en reparationsfas igång med aktivering av cementoblast-
liknande celler, vilket leder till hypercementos. Vid långt
gångna fall ses även en spridning till pulpakaviteten (Figur
3), vilket vissa tror är sekundärt till frakturering av tanden.
Förändringar ses framför allt lingualt/palatinalt och mer
sällan labialt. En och samma tand kan ha områden med
olika långt gången process, dvs på samma tand kan både
resorption och hypercementos ses.

Sjukdomen jämförs ofta med kattens FORL (Feline
Odontoclastic Resorptive lesions) och ett likande syndrom
finns även beskrivet hos människa, MIRR (Multiple Idio-
pathic Toot Resorption). Dock ser man hos häst en större

tendens till hypercementos än vad man ser hos katt och
människa.

Etiologin är idag inte fastställd och många tror att den
är multifaktoriell. En teori är att den åldrande tandens för-
ändrade vinkel och längd skulle orsaka förändrade krafter
på peridontalligamentet och i sin tur orsaka en inflamma-
tion i området. Man diskuterar även ischemisk nekros,
systemisk sjukdom t ex Cushing, hyperparatyreoidism,
idiopatisk sjukdom och ärftlighet som orsak. I de flesta
studier har förändringarna inte börjat subgingivalt utan
djupare ner i tandens intraalveolära del. Det anses tala
emot att orsaken är infektiös t ex sekundär till dålig tand-
hygien, även om tandsten och dålig tandhygien av annan
orsak hos enskilda individer säkert skulle kunna starta en
liknande reaktion. I en nyligen publicerad studie (2) har
man påvisat förekomst av Trepanema och Tannerella spp
hos hästar med EOTRH. En infektiös etiologi av specifikt
agens är därmed inte helt uteslutet.

Symtom
Sjukdomen drabbar vad man vet idag bara insiciver och
canintänder hos äldre hästar (över 15 år). Dock finns det
fall beskrivet hos yngre hästar (3). Vid klinisk undersök-
ning uppvisar hästarna ofta smärta från rostrala mun -

FIGUR 3. Vid långt gångna fall av EOTRH ses även en spridning till
pulpakaviteten. Bilden visar en annan häst än den i fallbeskrivningen. 
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hålan, gingivit med gingivala svullnader och gingival
retraktion. Överrörliga incisiver, tandsten, bulbära svull-
nader apikalt och ulcerationer med djupa tandfickor med
purulent sekret och foderinpackningar är inte heller ovan-
liga. Med tiden ser man även spontana tandfrakturer,
oftast i rotdelen, och tandlossning. Tidigt i processen kan
enda symtom vara lindrig gingivit och bulbära svullnader
apikalt.

Diagnos
Diagnos ställs med hjälp av kliniska symtom och röntgen. 
Hästar med EOTRH har karaktäristiska röntgenföränd-
ringar i den drabbade tandens intraalveolära del och när-
liggande peridontium. Först och främst ser man destruk-
tion av tandens intraalveolära del i form av resorption av
tandens kalcifierade delar. Dessutom ses bulbära försto -
ringar av tanden intraalveolärt. Till dessa karaktäristiska
fynd kommer även minskad peridontalspalt, förändrat
alveolarben och tandfrakturer.

Behandling
Ingen behandling finns idag, men genom hygieniska
åtgärder i form av borttagning av lösa eller frakturerade
tänder, borttagning av tandsten och rensning av foderfickor
kan förloppet bromsas och hästens lidande minskas. 

Prognos
Sjukdomen har ett kroniskt förlopp på ca tre till fyra år
(3). 

R e f e r e n s e r

1. Staszyk C et al. Equine odontoclastic tooth resorption and
hypercementosis. Vet J, 2008, 178, 372–379

2. Sykora S et al. Isolation of Treponema and Tannerella sp
from equine odontoclastic tooth resorption and hyper -
cementosis related periodontal disease. Equine Vet J, 2013.
DOI: 10.1111/evj.12115

3. Wattle O. Hästtandvård delkurs 1–3. Fortbildning i hästens
munhåla. Institutionen för kliniska vetenskaper, Avd för 
diagnostik och stordjur, SLU, Uppsala, 2012.

Olika dödsorsaker hos döda älgar

❘❙❚ SVA fick många rapporter om döda älgar i 
Blekinge, östra Skåne och i södra Stockholms län
under 2012. Enligt en lokal uppskattning skulle över
80 älgar ha dött bara i Blekinge under perioden 
januari till oktober 2012. SVA redovisade därför den
13 september dödsorsaker hos de 52 älgar som
obducerats under perioden juli 2012 till februari
2013.

Undersökningarna tyder på att det inte har dykt
upp något nytt sjukdomssyndrom som dominerande
orsak till dödlighet hos älg. Diagnoserna omfattar
flera olika sjukdomar och dödsorsaker. Nästan hälften
av de undersökta älgarna dog eller var sjuka av en
allmäninfektion orsakad av bakterier eller parasiter,
och i ett fall av virussjukdomen katarralfeber. Kraftiga
parasit angrepp med massförekomst av löpmagsmask
(Ostertagia) och piskmask (Trichuris) i blindtarmen var
ett vanligt fynd. 

Nästan hälften av älgarna var utmärglade. Det är
förväntat att en viss andel sjuka eller gamla älgar är utmärglade
när de hittas döda eller avlivas. Kroniska sjukdomar och nedslitna
tänder hos gamla älgar leder till svältdöd när älgen inte kan föda
sig själv längre. Drygt 20 procent av älgarna var över tio år, där
högre ålder delvis kan bidra till avmagring. Av de 52 älgarna var

fyra utmärglade eller avmagrade älgar där en grundorsak till
utmärglingen inte kunde fastställas. 

Det finns en spridning av diagnoser i både äldre och nuva -
rande undersökning varför ingen enda dödsorsak eller sjukdom
dominerar, enligt SVAs bedömning.  ■

❘ ❙❚ noterat

SVA har inte upptäckt något nytt sjukdomssyndrom
som dominerande orsak till dödlighet hos älg.
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Medlemmarna i kollegiala nätver ket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem
för att ta kontakt och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. 
Vanligt är att veterinärer vänder sig till nätver ket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem
och kri ser, alkohol- eller missbruksproblematik, ut brändhet, mobbning, hot eller an mälan till An svars nämnden
för djurens hälso- och sjuk    vård.

Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av vete ri närer som på ideell grund står till förfogande
för kolleger som behöver en sam tals partner. Sveriges Veterinärförbund har ini tierat verksamheten och stödjer 
nätverket med återkommande utbildning.

Kollegiala nätverket – veterinärer stödjer veterinärer

Eva von Celsing 
Eskilstuna 
Tel: 016–292 93
Mobil: 070-624 92 93
E-post: hvarsta.vet@telia.com

Eva har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Hon har varit anställd vid Djur sjuk huset i Ströms holm under
åtta år, varit zooveterinär på deltid under två år och är nu privat -
prakti serande smådjurs veterinär utanför Eskilstuna sedan 17
år tillbaka. Hon föder också upp strävhåriga taxar och är även
styrelse medlem i Svenska Taxklubben.

Ilmars har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som
distriktsveterinär. Numera är han privat praktiserande med in-
 riktning på animalieproduk tionens djur. Han har varit fackligt
aktiv inom Distriktsveterinär föreningen, varit ledamot i SVFs
styrelse och är fortfarande verksam i flera av SVFs nämnder
och fonder.

Ilmars Dreimanis 
Laholm
Tel: 0430–600 72
Mobil: 0730 –60 10 08
E-post: imsestina@hotmail.com

Florin kom till Sverige 1989 från Rumänien och blev klar med
sin TUVE-utbildning 2002. Han arbetade åtta år som ”privat-
distriktare” i Högby och driver sedan 2011 privat små djurs klinik
i Höör tillsammans med sin son.

Florin Gurban-Marcu 
Höör
Tel: 0413–219 00
Mobil: 073–349 79 98 
E-post: florin.gurban@telia.com

Erik är smådjursveterinär med tyngdpunkt på oftalmo logi och
driver som egen före tagare Arboga djurklinik. Erik har varit chef
i 17 år och har lång erfarenhet från facklig verksamhet, bland
annat som ordförande och styrelseledamot i SVF. Han har
också suttit med i Veterinära Ansvarsnämnden. På fritiden är
natur och segling hans passioner. Körsång och kultur i alla 
former gillas också.

Erik Kjellgren 
Arboga
Tel: 0589–169 78
Tel: 0589–192 80
E-post: kjellgren.erik@gmail.com
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➤

SVENSKA

v 41

11–12/10 -13. KURS RÖNTGENTEKNIK, 
-ANATOMI HUND OCH KATT, GRUND, 
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

11–12/10 -13. KURS ULTRALJUD HÄST,
GRUND, Hudiksvall. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 42

17/10 -13. SEMINARIUM CONTAGIOUS ANIMAL

DISEASES – THE SCIENCE BEHIND TRADE POLICIES

AND REGULATIONS, KSLA i Stockholm.
Arr: Centrum för globala djursjuk-
domar, SLU. Info: www.slu.se/cgd

17–18/10 -13. VÅRDHYGIENDAGAR,
Hotel SAS Radisson Blu Arlandia. 
Arr: Veterinär Vårdhygienförening.
Info: www.vetabolaget.se/html/vardhy-
gienfor__.html, info@vetabolaget.se,
0220-291 30

18–19/10 -13. KURS OM DIABETES MELLITUS

HOS HUND OCH KATT (GODKÄND FÖR SPECIA-
LISTUTBILDNING STEG 1), SLU, Uppsala.
Arr: MSD Animal Health och SLU.
Info: msdah.sweden@merck.com

18–19/10 -13. KURS ULTRALJUD SMÅDJUR,
GRUNDLÄGGANDE BUK (SJV/SVS SPECIALIST-
GODKÄND KURS), Uppsala. 

Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 43

21–22/10 -13. KURSERNA GENERELL FODER-
LAG STIFTING OCH MÄRKNING AV FODER, 
Knivsta. Arr: Sallander Pet Diet, 
Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com

24/10 -13. INSPIRATIONSSEMINARIUM NY SOM

CHEF – LEDA, CHEFA, COACHA, Gävle. 
Arr: SACO. Info: www.saco.se/Kalen-
dariet

24–25/10 -13. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER (SJV/SVS SPECIA-
LISTGOD KÄND KURS), Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

26–27/10 -13. NÄRINGSLÄRA FÖR HUND &
KATT – TILLÄMPAD NÄRINGSLÄRA (DEL 2),
Knivsta. Arr: Sallander Pet Diet, 
Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com

v 45

NY 6/11 -13. FORTBILDNINGSKURS FÖR

AI-VETERINÄRER HUND, SLU Uppsala, 
Arr: Institutionen för Kliniska Veten-
skaper (KV). 
Info: www.slu.se/sv/fakulteter/vh/insti-
tutioner/klin-vet/utbildning/kompetens -
utveckling/

7–8/11 -13. VETERINÄRKONGRESSEN,
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 

Info: Marianne Lundquist, SVF, 
08-545 558 27,
marianne.lundquist@svf.se, www.svf.se

8–9/11 -13. KURS KUNDSERVICE & KOM -
MUNIKATION, FÖRDJUPNING, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

9/11 -13. FÅRKURS, Hagby gård, 
Almunge. Arr: SVS Husdjurssektion. 
Info: ulrika.konig@svdhv.org

v 46

11–12/11 -13. NÄRINGSLÄRA FÖR HUND &
KATT, DEL 3, Knivsta. Arr: Sallander Pet
Diet, Exercise & Health AB. Info:
www.sallanderconsulting.com

13–15/11 -13. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. Info:
www.vetabolaget.se

v 47

21–22/11 -13. KURS GRUNDLÄGGANDE MJUK-
DELSKIRURGI, SMÅDJUR DEL 2, Uppsala. Arr:
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

22/11 -13. INTERNATIONAL COURSE INVESTIGA-
TION & TREATMENT OF NECK CONDITIONS, 
Regionhästsjukhuset Strömsholm. Arr:
VetPD.  Info: www.vetpd.com

v 48

26/11 -13. INSPIRATIONSSEMINARIUM NY SOM

CHEF – LEDA, CHEFA, COACHA, Stockholm.
Arr: SACO. Info: www.saco.se/Kalen-
dariet

KONGRESSER & KURSER

Veterinär med stort intresse för kirurgi sökes
AVA VET är i dagsläget en liten enmansklinik med planer 
på att växa. Att komma in som medarbetare nu innebär 
stora möjligheter att påverka AVA VETs op-avdelning. Ini-
tialt är tjänstgöringsgraden 50 % med möjlighet till framtida 
utökning.

Du behöver inte ha någon specialistkompetens men du 
ska vara självgående, dvs ha viss erfarenhet. Du är positiv, 

Kliniken ligger på västkusten, knappt en mil från Båstad 
och ett stenkast från havet (om du är bra på att kasta sten). 

För tillfället kan vi också erbjuda boende i en tvårums-
lägenhet nära kliniken. Uthyrningen är dock helt separat 
från anställningen på AVA VET. 

Välkommen med din ansökan senast 31 oktober.
Kontakt: Jeanette Särnholm, 0733093093, info@avavet.se  
AVA Veterinärklinik, John Algots väg 6, 312 96 Laholm
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➤ v 49

3–4/12 -13. KURS REKONSTRUKTIV KIRURGI

(HUDREKONSTRUKTION), Halmstad. Arr:
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

5–6/12 -13. KURS ARTROSKOPI HUND, GRUND,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. Info:
www.vetabolaget.se

v 50

12–13/12 -13. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3
(DEL 1), Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 1, 2014

4–5/1 -14. NÄRINGSLÄRA FÖR HUND & KATT

– SAMBAND MELLAN KOST OCH MOTION OCH

VISSA SJUKDOMAR (DEL 3), Knivsta. Arr:
Sallander Pet Diet, Exercise & Health
AB. Info: www.sallanderconsulting.com

v 4

23–24/1 -14. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3
(DEL 2), Göteborg. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 6

NY 7–8/2 -14, SVS HÄSTSEKTIONS VINTER-
KURS FRISK & SVETTIG – TRÄNING FÖR HÄLSA

OCH PRESTATION, Södra Berget, Sundsvall.

Arr: SVS Hästsektion. 
Info: www.vinterkurs.se 
(se annons i denna tidning)

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 38

17–20/9 -13. WORLD VETERINARY CONGRESS,
Prag, Tjeckien. 
Info: www.wvc2013.com/en/home

18–20/9 -13. ETTERUTDANNING: KURS I

AKUTT- OG INTENSIVBEHANDLING, 
Oslo, Norge. Info: www.nvh.no

19–22/9 -13. XVIII INTERNATIONAL

SYMPOSIUM ON PROBLEMS OF LISTERIOSIS

(ISOPOL XVIII), Goa, Indien. 
Info: www.isopol-goa.in

21–23/9 -13. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE DAYS,
Weilerswist- Müggenhausen, Tyskland.

Arr: AgPferd. 
Info: www.agpferd.com

v 40

2/10 -13. EQUINE OPHTHALMOLOGY PRE-
CONGRESS COURSE, 1-DAY PRACTICAL COURSE,
Large Animal Clinic, Üllö, Dora major,
Ungern. Arr: WEVA. 
Info: www.weva2013budapest.com

2–5/10 -13. 19TH FECAVA EUROCONGRESS,
Dublin, Irland. 
Info: www.fecava2013.org

3–5/10 -13. 13TH CONGRESS OF THE WORLD

EQUINE VETERINARY ASSOCIATION (WEVA) 
IN 2013, Budapest, Ungern. 
Info: www.weva2013budapest.com,
weva2013@blaguss-congress.hu

v 41

7–9/10 -13. SENIORKURS 2013 – RECHARGE

THE GOLD COW, Sørup Herregaard, 
Danmark. 
Arr: Boehringer Ingehlheim Vetmedica. 
Info: Christina Nyman 0707 69 15 45,
Thomas Manske 0703 42 71 51

11–12/10 -13. EQUINE DENTISTRY, 
Ansager Dyrehospital, Danmark. 
Arr: Eickemeyer. 
Info: www.eickemeyer.dk

11–13/10 -13. 2ND INTERNATIONAL SMALL

ANIMAL SYMPOSIUM – EAR, NOSE, THROAT

AND TRACHEOBRONCHIAL DISEASE, 
Florens, Italien. Info: www.unisvet.it

11–13/10 -13. EQUINE PHYSIOTHERAPY DAYS:
THE HEAD-NECK AND NECK-CHEST-FORELEGS

MOTION CIRCUITS, Bingen och 
Waldalgesheim, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com

v 42

16–20/10 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE, CERVICAL (MODUL I), Buxtehude,
Tyskland. Arr: BackBone-Academy.
Info: www.backbone-academy.com

17–18/10 -13. INTERNATIONAL COURSE EQUINE

FRONTLIMB LAMENESS DIAGNOSTICS & THERAPY,
nära Helsingfors, Finland. 
Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com

Vi söker en länsveterinär
Vi söker dig som är legitimerad veterinär. Du kommer som en av två 
länsveterinärer ansvara för länsstyrelsens uppgifter inom livsmedel, 
djurskydd, smittskydd och allmänna veterinära frågor.

Sista ansökningsdag är den 22 oktober 2013.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/ledigajobb.

För mer information kontakta enhetschef Mikael Norberg, 0611-34 91 35.

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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18–20/10 -13. EQUINE NEUROLOGIC CASE DAYS,
Weilerswist- Müggenhausen, Tyskland.
Arr: AgPferd. Info: www.agpferd.com

v 43

23–25/10 -13. ETTERUTDANNING – INDRE-
MEDISINSKE UTFORDRINGER HOS KATT, Oslo,
Norge. Arr: Norges veterinærhøgskole.
Info: www.nvh.no

24–26/10 -13. 2ND VETERINARY ORTHO-
PAEDICS AND TRAUMATOLOGY CONGRESS,
Kusadasi, Turkiet. 
Info: www.votder.org

v 44

27–30/10 -13. MALLOREQUINA, Palmanova,
Mallorca.  Arr: Arbeitsgruppe Pferd.
Info: www.agpferd.com

28/10 -13 (STARTDATUM). NEW PART-TIME

MASTER’S PROGRAMME ON COMPANION

ANIMAL CLINICAL SCIENCE (IN ENGLISH), 
University of Copenhagen, Denmark.
Info: www.cacs.ku.dk

1–3/11 -13. SECOND INTERNATIONAL

SYMPOSIUM OF VETERINARY ETHOLOGY, 
Lyon-VetAgroSup, Frankrike. 
Arr: SEEVAD. Info: www.seevad.fr/
formations-congres.php

2–3/11 -13. INTERNATIONAL LARGE ANIMAL

RESCUE CONFERENCE, University of
Adelaide, Australien. 
Info: www.horse.org.au

v 45

NY 6–8/11 -13. NORDIC POULTRY CONFERENCE

2013, Helsingfors, Finland. Info:
www.svenskfagel.se/?p=3591&m=440

NY 7–9/11 -13. PRAKTISKA GRISDAGEN, 
samling Kastrup flygplats, Köpenhamn,
Danmark. Arr: Boehringer Ingelheim
Vetmedica. Info: Sigal Kromann, 
0733-85 32 36, sigal.kromann@boeh -
ringer-ingelheim.com 
(se annons i denna tidning)

8–9/11 -13. DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN

EQUINE MEDICINE, Oslo, Norge. 
Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com

v 47

20–24/11 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE, THORACOLUMBAR (MODUL II),
Buxtehude, Tyskland. 
Arr: BackBone-Academy. 
Info: www.backbone-academy.com

21–22/11 -13. THE LONDON VET SHOW, 
London, UK. Info: www.london-
vetshow.co.uk 

v 48

25–28/11 -13. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE – ENUTRACO 2013
– THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM, 

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

27–29/11 -13. THE FINNISH VETERINARY

ASSOCIATION ANNUAL CONGRESS, 
Helsingfors, Finland. 
Info: www.sell.fi

v 2, 2014

8–12/1 -14. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE, SACROPELVIC (MODUL III), 
Buxtehude, Tyskland. 

Vi söker dig som är veterinär med specialinriktning mjölk- och köttproduktion 
med särskild kompetens inom seminverksamhet och fertilitet. Som person har du lätt 
att samarbeta med andra, är positiv, drivande och serviceinriktad. 

Arbetet omfattar utveckling av tjänster till våra kunder med fokus på förebyggande 
hälsovård samt övervakning av vår seminverksamhet och utbildning av vår fältpersonal. 
Du har stora möjligheter att påverka och utveckla dina arbetsuppgifter.

Välkommen med din ansökan till margareta.helander@radgivarna.nu 
Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober.

För ytterligare information kontakta Vd Margareta Helander 
på telefon 0325-61 86 41eller mobil 070-356 55 30.

Rådgivarna i Sjuhärad finns i ett område med positiv utveck-
ling för mjölkproduktionen. Vi arbetar brett med rådgivning 
och service till lantbrukare och landsbygdsföretagare. 
Vi har ca 650 medlemmar och ett 40-tal medarbetare. 
Huvudkontoret finns på Landsbygdens Rådgivningscentrum, 
Rådde Gård, Länghem med kontor för fältservice i Kinna 
och Ulricehamn. Besök oss gärna på www.radgivarna.nu 

Rådgivarna i Sjuhärad 
söker djurhälsoveterinär
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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 0920-25 36 50 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
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
KARIN DANIELSSON 0707-21 44 56

Kassör
ANNA WALDENSTEN PAMUK 076-109 91 88

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleanter
SUSANNA HULTBERG 0524-233 75
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

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, ADJUNGERAD

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

VERONICA RONDAHL

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
VERONICA RONDAHL

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JAN SKIDELL

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

➤

Kontroll av fårbesättningar
visar stora brister 

❘❙❚ Länsstyrelsen i Uppsala har genomfört
en kontroll av fårbesättningarna inom 
Älvkarlebys, Tierps och Östhammars 
kommuner. Vid 13 av 34 tillfällen hittades
sådana brister att en uppföljande kontroll
måste genomföras. De vanligast förekom-
mande problemen var magra djur och
brister i utfodringen.

– Det är lite förvånande att så pass
många brister påvisades och att det rörde
sig om så grundläggande frågor som bris-
ter i utfodringen och att djuren var för
magra, säger länsveterinär Henrik Ericsson
i en kommentar på länsstyrelsens hemsida
den 17 september. 

– Att bedöma hullet hos ett får är inte 
alltid lätt eftersom ullen döljer kroppen.
Man måste känna efter, till skillnad från
hos nötkreatur där man genast kan se om
djuret är undernärt. Det här är kunskap
som ibland saknas hos djurägarna, säger
Marianne Wennberg, djurskyddshandläg-
gare vid Länsstyrelsens veterinärenhet.

– De brister som upptäcktes vid utfod-
ringen av fåren gällde ofta att djuren fått
för lite foder eller foder av dålig kvalitet.
De flesta djurägare har uppskattat den
kunskap som kontrollerna har gett dem,
säger Marianne Wennberg. 

– Resultatet från fårprojektet visar att
kontrollerna varit väl motiverade och att
det är angeläget att de som startar med
fårskötsel har tillräckliga kunskaper inom
ämnet. Vi överväger att gå vidare och
även titta på andra typer av djurhållning,
som exempelvis kalvuppfödning, med -
delar Henrik Ericsson.  ■

Arr: BackBone-Academy. 
Info: www.backbone-academy.com 

v 7

12–16/2 -14. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE, EXTREMITIES (MODUL IV), 
Buxtehude, Tyskland.
Arr: BackBone-Academy. 
Info: www.backbone-academy.com

16–17/2 -14. 4TH INTERNATIONAL VETERINARY

POULTRY CONGRESS (IVPC2014), Teheran,
Iran. Arr: Veterinary council of I:R Iran
& Iranian veterinary poultry association.
Into: www.ivpc2014.com

v 12

19–23/3 -14. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE, INTEGRATED (MODUL V), 
Buxtehude, Tyskland. 
Arr: BackBone-Academy. 
Info: www.backbone-academy.com

❘ ❙ ❚ noterat
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❘❙❚ kåseri

Veterinäryrkets feminisering 

ATT BLÄDDRA I GAMLA TIDNINGAR är alltid intres-
sant och ibland hittar man guldkorn. För många år
sedan fanns det en spalt på näst sista sidan i tidningen
Trav och Galoppronden med vinjetten ”Ögat mot
hästvärlden”. Den anonyma iakttagaren hade alltid
spännande saker att berätta. I en utgåva från 1989
skriver Ögat bland annat om en notis i veterinär-
tidningen 15/89, ”Veterinäryrkets feminisering”.
Vi kan inte undanhålla våra läsare Ögats knivs-
karpa kommentarer.

Citat: Senast blinkade Ögat fascinerad inför ovan-
stående rubrik och såg i andanom hur maskulina
personer som Rülcker, Nilsson och Lindholm nu -
mera skrudat sig i gröna kjolar inför varje seriös
vaccinering mot hästinfluensa.

Rubriken avsåg självklart något helt annat än
vad den utsade, vilket inte är alldeles ovanligt i tid-
ningsvärlden. Så skrev man i veterinärtidningen:

”Andelen kvinnor på veterinärlinjen har under
de senaste tjugo åren ökat kraftigt, från 20 pro-
cent 1968 till drygt 75 procent 1987. Trots en 
allmän ökning av andelen kvinnor på högskolan
framstår denna utveckling som något av ett uni-
kum, och frågan inställer sig: vad är det som
orsakat denna feminisering av just veterinär -
yrket?”

Ögat, som alltid älskat både djur och kvinnor,
gläder sig omåttligt åt att han numera – när han släpas till
veterinären av glad, pullande boxer eller medföljer väldresse-
rad häst – har mer än 75 procent chans att träffa på en kvinn-
lig veterinär. Det är vad Ögat kallar utveckling och jämlikhet.

Det är egentligen alldeles åt skogen att kvoteringen funge-
rar så till den grad orättvist att männen får behålla 25 procent
av platserna i den svenska veterinärutbildningen.

Dessa nobla feministiska tankar tycks emellertid ha svårt
att vinna anklang utrikes. En god vän till mig i Dalom – som
välvilligt delar med sig av sitt vetande även till en så lättsinnig
verksamhet som Ögats – har fäst uppmärksamheten på en
FN-rapport om kvinnans ställning i den stora, vida världen.
Så säjer de internationella profeterna:

”Vi har räknat ut att kvinnor utför 66 procent av allt arbete
i världen, får 10 procent av världens samlade inkomster och

äger mindre än 1 procent av världens samlade förmögenhet.
Det betyder att männen endast utför 34 procent av arbetet,
får 90 procent av inkomsterna och äger 99 procent av förmö-
genheten.”

Ögat vill inte gärna tro på detta vittnesbörd. Om det är
sant, kommer dock förhållandet snabbt att ändras sedan de
svenska veterinärerna i så stor utsträckning blivit kvinnor. 

Med hänsyn till vad svenska hästpraktiserande medicin-
män debiterar hästägare, som med darrande händer öppnar
varje kuvert av veterinärmedicinskt ursprung, kommer ett
ökat antal kvinnor inom svensk djurvård att snabbt ändra på
FNs nattsvarta ekonomiska kvinnosyn. Ni kvinnor, var frid,
var tröst!

Slut citat.
SUZANNE FREDRIKSSON
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2013
Sverige: 1 210 kronor + moms.
Europa: 1 560 kronor + moms i EU.
Utanför Europa: 1 710 kronor.

Medlemmar i veterinärförbundet har 350 kronor 
i rabatt.

Födelsedagar i november
2013

RIZGAR ALI HASSAN, Visby, 50 år 
den 1/11
EJE COLLINDER, Uppsala, 70 år den 6/11
PAUL MANESTAM, Borgholm, 90 år 
den 7/11
TORSTEN JAKOBSSON, Bankeryd, 60 år
den 11/11
BJÖRN ELVGREN, Motala, 60 år den 12/11
SVEN ERIK SJÖSTRAND, Södertälje, 75 år
den 13/11
ROLF SVEIDE, Skövde, 80 år den 14/11
JOHAN BLIX, Farsta, 60 år den 20/11

DAN GRILL, Gällivare, 50 år den 25/11
RICARDO FEINSTEIN, Uppsala, 60 år 
den 27/11
MARIA ELISABETH OLSSON, Falun, 50 år
den 28/11
RUNE ISRAELSSON, Uppsala, 90 år 
den 30/11
CHRISTER GYLLERUP, Önnestad, 70 år 
den 30/11 

Avlidna
F distriktsveterinär ERIK BORG avled den
13 september 2013. Han föddes 1916 i
Sjöbo, Skåne län och avlade studentexa-
men vid Solbacka läroverk 1937 och
veterinärexamen 1949. Han arbetade
som distriktsveterinär i Ystad och pen-
sionerades 1981.

Den veterinär som inte önskar få sin bemär-
kelsedag publicerad i SVT måste meddela
detta till förbundskansliet eller redak  tionen
senast två månader före födelsedagen. 

PERSONNOTISER

Specialistdjursjukhuset Helsingborg söker:

Chefveterinär Poliklinik/Bilddiagnostik
Vi är ett av Skandinaviens största och mest specialiserade djursjuk-
hus och en viktig remissinstans i södra Sverige. Vår ambition är 
att fortsätta utveckla medarbetare och verksamhet för att kunna 
erbjuda veterinärvård av högsta klass. Du kommer att ingå i både 
ledningsgrupp och chefveterinärteam. Du får möjlighet att kombi-
nera klinisk tjänstgöring med utvecklingsarbete. 

Vi söker dig som har:
• Spetskompetens inom ditt område
• Initiativförmåga, energi och handlingskraft
• Intresse för verksamhetsutveckling 
• Engagemang för människan och medarbetaren
Vid frågor om tjänsten, kontakta chefveterinär Ulrika Dreimanis 
042-600 41 04. Varmt välkommen med din ansökan via mail  
till sjukhuschef Louise Blomqvist senast 2013-11-18,  
louise.blomqvist@djursjukhus.com.
                                                                                                                                   
OM EVIDENSIA DJURSJUKVÅRD:
Evidensia är en ledande djursjukvårdsgrupp med ett 
komplett erbjudande av bas- och specialistvård till 
hundar, katter, hästar och exotiska djur. I Evidensia 
ingår ca 60 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge 
och Finland. Gruppen omsätter över 900 miljoner 
kronor och behandlar varje år fler än 500 000 
patienter. www.evidensia.se
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

NÖTKREATUR
Sugande löss 
Bitande löss 
Stickflugor 
Husflugor 
Lusflugor

FÅR
Sugande löss
Bitande löss
Stora fårlusen
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 Mot löss och flugor hos nötkreatur  
 samt löss hos får

 Noll dagars mjölkkarens hos nötkreatur
 6 -10 veckors duration mot flugor
 För pour-on användning

EKTOPARASITMEDEL FÖR NÖTKREATUR OCH FÅR

DAGS FÖR  
LUSBEHANDLING

L Å G  B E H A N D L I N G S K O S T N A D
En förpackning Blaze vet. 7,5 mg/ml pour-on, 
1 000 ml kostar 1 008 kr*. Vid lusbehandling 
med rekommenderad dosering om 10 ml blir 
behandlingskostnaden 10,08 kr per djur.
* Pris Apoteket AB, sep 2013

Blaze vet. 7,5 mg/ml, pour-on, suspension för nötkreatur och 
får. Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk. Receptbelagt 
läkemedel. Datum för senaste översyn av produktresumén: 
2012-05-23. För mer info: www.fass.se. 
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