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❘❙❚ ledare

Onyanserade klagomål
över höga veterinärpriser

I HAR HÖRT det förut, men det tycks vara ett aldrig sinande debatt-
 ämne: klagomålen över de ”höga” veterinärpriserna i Sverige. Nu senast

har en svensk landslagsryttarinna startat ett upprop mot höga veterinär-
priser på Facebook. Tidningen Expressen var inte sen att haka på med en lång
krönika i ämnet i början av oktober.

I Facebookuppropet skriver dressyrryttarinnan att hon haft en häst på djur-
sjukhus i sex dagar i Belgien med omfattande undersökningar av hjärtat. Fak-
turan slutade ”bara” på 5 000 kr och hon gissar att vid en liknande vistelse i
Sverige skulle hon få sätta en nolla bakom slutnotan.

Till att börja med är det lätt att dra slutsatser om man okritiskt jämför 
äpplen med päron. Belgien har ett system där veterinärerna får upp till 50
procent av sin förtjänst genom försäljning av läkemedel, medan svenska vete-
rinärer inte får sälja mediciner med vinst. Detta är bra för att hålla tillbaka
antibiotikaresistensen men gör att all vinst måste komma från betalning för
kompetens och utfört arbete.

Branschorganisationen Svensk Djursjukvård har i sin kommentar till Face-
bookuppropet vidare påpekat att den svenska lönebilden, arbetsmiljölagstift-
ningen och kraven på utbildningsnivå och behörighet hos all personal utgör
stora kostnadsposter. Företagen tillhandahåller de varor och tjänster som kun-
den efterfrågar och till det pris som kunden är beredd att betala, precis som
inom vilken annan fri marknad som helst. Följaktligen finns det även inom
djursjukvården ett varierat utbud från lågkostnadsalternativ med relativt sett
enkla lösningar till högkostnadsalternativ med mycket hög standard tillgäng-
lig dygnet runt, året runt.

Diskussionen om att veterinärer överutnyttjar djurförsäkringssystemet för
egen vinning dyker också upp så fort de höga veterinärpriserna kommer på
tal. Sanningen är att de flesta veterinärer är mycket medvetna om försäkrings -
systemets stora betydelse för en hållbar och högkvalitativ djursjukvård. Efter-
som inget skattefinansierat stöd betalas ut till någon annan klinisk verksam-
het än distriktsveterinärerna, är bärkraftiga djurförsäkringar en förutsättning
för ekonomisk kontinuitet hos vårdgivarna. Man sågar inte av den gren man
sitter på och suger därför inte heller ut djurförsäkringsbolagen.

Dagens djurägare ställer många gånger samma krav på djurens sjukvård
som på sin egen. Veterinärkåren har hörsammat deras önskemål och vi har i
Sverige satsat på toppmodern utrustning och klinikveterinärer med mycket
hög kompetens. Dessa högutbildade specialister arbetar för löner som läkare
med motsvarande kvalifikationer skulle fnysa åt.

Så de som klagar över höga veterinärkostnader borde veta att veterinär -
kåren fortfarande ”sponsrar” varje sjukbesök genom återhållsamma löner. De
borde också reflektera över vilka högkvalitativa tjänster de 
får för sina pengar jämfört med t ex hantverkare med oklar 
utbildningsnivå som kostar ungefär lika mycket per timme. 
Men när såg vi ett Facebookupprop mot höga hantverkar-
kostnader senast?

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF

V

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 3



SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 4



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  13 • 2013 5

❘❙❚ innehåll

w w w. n ex t 2 ve t . s e   te l .  0 411 - 5 5  57  3 0   fa x .  0 411 - 5 5  57  31  i n fo @ n ex t 2 ve t . s e

–din nya leverantör av förbrukningsvaror och utrustning
Johnny Bohman 0411-55 57 30, Lars Olsson 070 -21 20 113, Peter Svenningsson 0708-55 84 59

❘❙❚ ledare AV J BECK-FRIIS

Onyanserade klagomål över höga veterinärpriser 3

❘❙❚ reportage  AV S FREDRIKSSON

Eva Wattrang – föreläsare på årets Veterinärkongress
”Jag blev helt fängslad av immunologi” 6

❘❙❚ vetenskap – granskade artiklar
Bekämpning av leishmanios hos hundar i Norden
AV M CLAESON, L ROBERTSON OCH N SØLI 11

En fall-kontrollstudie 
Samband mellan bandmaskinfektion och kolik hos 
hästar i Sverige AV H BACK, A NYMAN OCH E OSTERMAN LIND 19

❘❙❚ vetenskap
Läkemedelsbiverkningar hos djur 2012, del 2
Biverkningar rapporterade hos hund
AV H TJÄLVE, P EKSTRÖM OCH A-K BENGTSSON 25

❘❙❚ månadens epiztel 33

vilken är din diagnos? 
– Epizootologi 35
– Svar 62

allmänt
Ond bråd död hos våra lantbruksdjur 
– vilka är orsakerna? AV C AROSENIUS 37

Val 2013
Vet du vilka som ska styra ditt förbund? 
Om inte, läs här!  AV S FREDRIKSSON 43

Val 2013 
Kandidater till fullmäktige 49

disputationer
Förbättrad diagnostik vid analys av kvarka 52

❘❙❚ fackliga frågan
Arbetsgivaren har stort ansvar för försäkringsskydd  
AV F RITTER 57

❘❙❚ FVF informerar
Obestånd, konkurs och företagsrekonstruktion  
AV L NORDFORS 59

❘❙❚ insänt
Nödvändigt att antibiotikaförbrukningen sjunker  
AV T JAKOBSSON, G KLINGBERG OCH M WEDIN 60

in memoriam
Till minne av Lars Garmer 64
Bo Pehrson in memoriam 65
Bo Pehrson till minne 66

❘❙❚ från studenterna
Tillsammans är vi starka  AV J-F LUNDIN 69

❘❙❚ noterat
• Svensk ordförande för global veterinärorganisation 35
• 54 miljoner kronor till forskning om djurs välfärd 41
• LRF kritiskt till EU-förslag om ursprungsmärkning 42
• Internetförsäljning av läkemedel, ett växande hot 51
• Sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk 55
• Så mycket halm behöver grisen 72

kongresser & kurser 70

❘❙❚ kåseri
Luffaren som faster- och hundvakt  AV A SANDBERG 73

svensk veterinärlegitimation 74

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 5



6 N U M M E R  13 • 2013 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

”Jag blev helt fängslad
av immunologi”

Eva Wattrang – föreläsare på årets Veterinärkongress

Vaccinationer är en viktig del av den veterinära vardagen. Det menar
Eva Wattrang, en av de föreläsare som under Veterinärkongressens 
plenar session ska ge oss en inblick i infektionsbiologins komplexa värld.
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❘❙❚ reportage

NÄR VETERINÄRTIDNINGEN ringer upp Eva för
att boka en intervju är hon mitt uppe i ett stort
försök som upptar all hennes tid. Det handlar
om kycklingar och kampen mot en encellig
parasit som ställer till stor förtret både för djur
och människor. Fåglarna kan bli sjuka och det
är kostsamt för uppfödarna att hålla infektio-
nen under kontroll.

– Ja, just nu är mitt arbete huvudsakligen
inriktat på koccidier och att få fram ett bra vac-
cin mot koccidios, berättar Eva. 

Hon har varit på Statens veterinärmedicinska
anstalt, SVA, i många år. Först på parasitologen
men efter en del omorganisation tillhör hon nu
en avdelning som sysslar med immunbiologi. 

– Jag ”hamnade” tidigt i den här miljön.
Efter två år på veterinärlinjen sommarjobbade
jag på BMC och blev fast, berättar Eva när vi
vandrar genom SVAs många och långa korri -
dorer. 

Sommarjobbet resulterade i att Eva fortsatte
att forska och studera parallellt. Hon blev vete-
rinär 1993 och VMD 1996. Sedan dess har i
stort sett allt kretsat kring olika typer av infek-
tionsämnen och deras inverkan på immun-
systemet. 

– Det var inte så att jag aktivt valde bort kli-
niskt arbete, jag blev bara så fängslad av det här
området med infektioner, immunsystem och
hela komplexet, berättar Eva.

Det finns precis hur mycket som helst att
göra, men enligt Eva går det inte att splittra sig
för mycket om man ska vara effektiv. Hon job-
bar med flera djurslag, men gärna ett i taget.
Efter att ha inlett sin forskarkarriär på gris
under sju år gick hon över till häst under en
period. Genom Animal Health Trust i England
fick hon möjlighet att under ett par år i New-
market fördjupa sig i hästarnas influensaproble-
matik. När forskarassistenttjänsten tog slut
2002 hade hon massor av nya viruskunskaper,
men inga pengar till fortsatt forskning. 

– Det var inte så svårt att få medel till häst-
projekt, men väldigt svårt att få tjänster, kom-
menterar Eva som istället fick dela sin tid mel-
lan SVA och SLU där hon innehade en tjänst
som studierektor under tre år.

NÄR VI SKULLE BOKA intervjutid berättade du
om ett stort försök som du var mitt uppe i.
Berätta!

– Den första rapporten om kycklingars
immunitet mot koccidios publicerades redan
1925. Sedan dess, där jag varit med de senaste
tio åren, har man/vi studerat kycklingarnas
immunsystem. Vi vet att de som blir infekterade
av koccidier och överlever får en mycket bra
immunitet, men vi har fortfarande inte lyckats
kartlägga exakt vad som får T-cellerna att reagera.
Hur känner de av och dödar parasiten?  Det här
är knepigt och det är stor skillnad att jobba
med en parasit som har ett stort genom jämfört
med ett virus eller en bakterie, berättar Eva.

– Jag trivs egentligen inte med att göra för-
sök på djur, men det känns ändå något bättre
att jobba med höns för hönsens skull, än att
använda t ex möss som modell för människor. 

– De som idag arbetar med möss kan titta 
i en katalog för att hitta ett reagens, medan vi –
jag är ju inte ensam precis, laboratorieingenjör
Per Thebo t ex är en nyckelperson i gruppen –
kan få börja på ruta ett när vi ska mäta något.
Vi har dock kommit en bra bit på väg. För 20
år sedan handlade det om att mäta det vi kunde
mäta. Numera mäter vi det vi vill mäta, till -
lägger Eva, något förenklat. 

– Målet när det gäller koccidios är att få fram
ett bra och biverkningsfritt icke levande vaccin.
Ett av flera krav på vaccinet är att det på ett

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Nej, det är inte riktigt
dessa djur som tar Evas tid
i anspråk på SVA. De hon
sysslar med är betydligt
mindre.
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enkelt sätt ska kunna ges till stora besättningar.
Man vaccinerar liksom inte 15 000 kycklingar
en och en.

HUR LÅNGT BORTA är det? 
– Egentligen inte så långt borta. Det finns en

handfull forskargrupper i världen som håller på
med det här och kanske kan man komma i mål
om fem, sex år. Hittills har det inte varit någon
riktig fart på att få fram ett vaccin beroende på
den utbredda användningen av koccidiostatika
i förebyggande syfte. Periodvis har det också

varit lite trögt att få forskningsråden intressera-
de. Det känns som om ämnet inte är tillräckligt
”sexigt”, säger Eva med ett leende.

Personligen tycker hon att allt som har an -
knyt ning till ordet vaccin är det mest intressanta
man kan syssla med. 

– Vaccination är den största framgångssagan
inom medicinen. Man har lyckats utrota sjuk-
domar och man kan räkna på den samhälls-
mässiga vinsten. Men det finns också väldigt
många åsikter om var, när och hur man ska 
vaccinera. Det gäller både inom veterinär- och
humanmedicinen. Är det individen eller popu-
lationen som ska skyddas? En massvaccination
t ex gör att man inte har någon kontrollgrupp
och det kan bli svårt att hantera påstådda
biverkningar. Vad kan man förvänta sig av 
vaccinet? Ger det ett fullständigt skydd eller
bara lindrigare symtom? Stelkrampsvaccin är
en guldstandard i sammanhanget: bra, billigt
och skyddet räcker länge. Så enkelt är det 
sällan. Olika infektionsämnen kräver olika stra-
tegier. 

– Om det föreligger ett hot är alla intresserade
av vaccination. Vaccinets fördelar och nackde-
lar diskuteras livligt i alla tänkbara forum, men
så fort hotet är avvärjt avklingar engagemanget
snabbt, säger Eva.

HÄSTINFLUENSA ÄR ETT EXEMPEL på hur
intresset har gått i vågor gällande vaccination
eller inte. Även kravet på vaccination vid 
tävlingar har upphört under långa perioder.

Hästinfluensa tillhör Evas
specialområden. Här framför
en poster i ämnet med ett
fartfyllt fälttävlansekipage,
Eva och ”Styggo”.

Infektionsämnen som detta influensavirus kan stoppas genom vaccination,
men det finns många åsikter om var, när och hur man ska vaccinera. 
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Tills en ny våg av influensa sveper över landet. 
– Influensavirus är alltid svåra att hantera.

Smittämnet ändrar sig lite hela tiden och det 
är svårt att avläsa resultatet av vaccinationen
som skyddar hyggligt mot klinisk sjukdom. De
smittade hästarna verkar bara lite förkylda, men
viruset fortsätter att cirkulera. Det är också
svårt att få ett riktigt bra immunsvar när man
vaccinerar intramuskulärt, det är ju slemhin-
norna man vill åt, förklarar Eva.

Hästägare som hon är blir hon ofta tillfrågad
om nödvändigheten att vaccinera hästarna.
Influensa är inte så brännbart, däremot botu-
lism är ofta på tapeten. De flesta hästägare har
snappat upp att vaccinet inte skyddar mot alla
bakterier som orsakar botulism, utan bara en. 

– Jag brukar ta mig själv som exempel. Om
min häst skulle drabbas trots vaccination, har
jag i alla fall gjort vad jag kan för att skydda
den. Jag kan förstå att man gör en riskbedöm-
ning i förhållande till kostnaderna för att vacci-
nera stora grupper av hästar, men har man en
eller ett par stycken finns det ingen anledning
att låta bli, säger Eva.

DITT EGET HÄSTINTRESSE, hur yttrar sig det?
– Jag har två fullblod, den ena är gammal i

gården, den andra alldeles ny. Jag hämtade
honom på Täby Galopp i september. Jag rider
och tävlar lite. Den äldre, ”Styggo”, var en
besvärlig herre från början men han har blivit
riktigt fin med åren, säger Eva.

– Problemet är att hinna med att träna. 
Periodvis är jag helt uppslukad av jobbet.

TILL SIST, vad förväntar du dig av plenarsessio-
nen på Veterinärkongressen?
- Jag hoppas att deltagarna ska inse att immu-

nologi inte är ”farligt”, till och med roligt, att
de får en aha-upplevelse av typen ”är det så här
det fungerar” och blir hjälpta i sin dagliga gär-
ning på fältet. 

– Jag hoppas också att det blir många frågor
från åhörarna. Inte bara om vaccinationernas
vara eller icke vara, utan mer om området
immunologi. Jag pratar svenska på min föreläs-
ning och den är mycket grundläggande. Min
tanke är att anförandet ska vara en bra grund
för att förstå vad övriga föreläsare pratar om,
även om jag inte är först ut på talarlistan, avslu-
tar Eva. 

Vi ses på kongressen.  ■

”Jag hoppas att jag får många frågor på plenar sessionen.” Eva vill gärna diskutera
mer än vaccina tionernas vara eller icke vara.

VACCINER – LIVE OR
LET DIE är rubriken på
årets plenarsession. För -
utom Eva Wattrang före -
läser Anders Lindberg, f d
smittskyddsläkare, Brian
Perry, University of Oxford,
Tiziana Lembo, University
of Glasgow, Susanna 
Sternberg Lewerin, SLU
och Ulrika Windahl, SVA.

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

Leishmanios är en av de tre mest
betydelsefulla vektorburna hund-
sjukdomarna världen över och en
allvarlig zoonos. På grund av ökat
resande med hund och ökad import
av hundar från drabbade länder 
ses allt fler fall av sjukdomen även 
i Norden. Artikeln sammanfattar 
epidemiologi, behandling och före-
byggande åtgärder utifrån ett nor-
diskt perspektiv.

Hittills har norra Europa varit förskonat
från många av de parasitära djursjuk -
domar som finns på sydliga breddgrader.
En viktig orsak är att dessa sjukdomar 
är vektorburna och att vektorerna inte 
trivts i vårt kallare klimat. Sveriges grän-
ser var dessutom fram till 1995 stängda
för djur som kom från länder utanför
Norden och mycket få djur fick tillstånd
att passera gränsen utan karantän. EU-
medlemskapet har liberaliserat handeln
mellan länder och klimatet har också
förändrats på ett sätt som bidrar till en
spridning av vektorer. Dagens smådjurs-
veterinärer möter sjukdomar hos våra
husdjur som vi tidigare inte såg, och en
av de viktigaste infektionssjukdomarna
är leishmanios.

EPIDEMIOLOGI
Leishmanios är en av de tre mest be -
tydelsefulla vektorburna hundsjukdo-
marna världen över (18) och en allvarlig
zoonos. Årligen beräknas 2,5 miljoner
hundar drabbas av infektionen enbart i

de södra delarna av Europa (16). Leish-
manios orsakas av en encellig parasit, en
protozo (2). Den art som är av störst kli-
nisk betydelse är Leishmania infantum
(6, 23). De områden i världen där sjuk-
domen varit endemisk har varit begrän-
sade, vilket beror på fåtalet kända vekto-
rer med förmåga att sprida parasiten
från en individ till en annan. Dessa vek-
torer är sandmyggor av arterna Phlebo -
tomus spp (Figur 1) och Lutzomyia spp.
Det är bara honan som suger blod. Para-
siten i form av amastigoter överförs till
myggan vid blodsugning av ett värddjur
och utvecklas i myggans tarm till pro-
mastigoter. Här sker en tvådelning och

promastigoterna vandrar sedan till myg-
gans mundelar med hjälp av en flagell så
att nyinfektion kan ske vid nästa bett
(19).

I Europa finns arter av Phlebotomus
spp främst i Spanien, Portugal, södra
Frankrike, delar av Italien och Grekland.
Sjukdomen är här endemisk. I många
delar av världen där sjukdomen härjar
finns en jämn smittspridning året om.
Smittspridningen i Europa är som störst
från vår till höst eftersom vintrarna
reducerar förekomsten av Phlebotomus
spp (6). 

Sandmyggan är beroende av en speci-
fik miljö för sin överlevnad, den trivs i

MARTIN CLAESON, leg veterinär, klinikveterinär, 
LUCY ROBERTSON, biokemist, professor i parasitologi och 

NILS SØLI, veterinär, professor i farmakologi*

Bekämpning av leishmanios hos hundar 
i Norden

granskad artikel

➤

FIGUR 1. Sandmyggor av arterna Phlebotomus spp är de vanligaste vektorerna vid sprid-
ning av leishmanios i Europa.
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träskområden och vattendrag där ägg-
kläckningen kan ske. Denna miljö ver-
kar nu bryta ny mark i Europa (26) och
en av orsakerna tros vara klimatföränd-
ringar (17). Phlebotomus har tillfälligtvis
påträffats så långt norrut som i norra
Frankrike och södra Tyskland (22). 

Det finns två viktiga epidemiologiska
faktorer vid leishmanios hos hund i
endemiska områden. För det första
medför en stor population av sandmyg-
gor och hundar inom ett område att
sjukdomen sprids mycket snabbt (18).
För det andra är det bara en bråkdel av
de hundar som bär på parasiten som
uppvisar kliniska symtom. Vid epidemio -
logiska studier har man konstaterat att
en betydande andel av populationen är
seropositiv och att en ännu större andel
visar positivt PCR-test. Samtliga i dessa
grupper saknar kliniska symtom (1).

IMMUNRESPONS
Den exakta immunologiska reaktion
som värddjuret sätter igång när dess
immunsystem upptäcker amastigoter är
inte helt klarlagd (4). Man har bland
annat mätt nivåer av immunglobuliner
och har försökt hitta skillnader i
immun respons hos subkliniska hundar
och de som utvecklar symtom. 

Forskarna har på senare tid enats om
att två huvudsakliga immunresponsreak-
tioner kan starta. Förenklat kan man

säga att subkliniska hundar har en domi-
nerande cellulär respons då Th-1-celler
producerar cytokiner såsom interferon
(IFN) gamma, interleukin 2 (IL-2) och
tumörnekrosfaktor alfa, medan de sjuka
hundarna har en dominerande humoral
respons som aktiverar B-celler där cyto-
kinerna IL-10, transforming growth fac-
tor beta och IL-4 är mest framträdande
(2, 6, 10, 19, 20, 23).

Den cellulära responsen är troligtvis
för värddjuret mer framgångsrik i att
hålla infektionen begränsad än vad den
humorala är. Hos subkliniska hundar
klarar makrofagerna att eliminera amasti-
goter. Men bilden är inte entydig. För-
sök har gjorts med hundar där man kan
påvisa lika stora mängder IFN-g oavsett
om hundarna visade symtom eller inte
(18).

En kohortstudie visade att det inte
finns någon enkel klinisk parameter som
kan förutse om hundar infekterade med
Leishmania kommer att hålla sig subkli-
niska eller utveckla symtom (4).

SYMTOM
Att säkerställa diagnos efter enbart sym-
tombilden är omöjligt när det gäller
leishmanios. Sjukdomen har flera olika
”ansikten” och inte något av de mest
rapporterade symtomen är patogno -
miska. I endemiska länder känner veteri-
närerna till sjukdomen och det är mer

naturligt att misstanke väcks. Svårare
blir det när en hund med symtom
undersöks i ett icke endemiskt land där
veterinären inte är uppdaterad på tro -
piska sjukdomar och dessa hamnar långt
ner om än alls på differentialdiagnoslis-
tan. 

De allra vanligaste och mest beskrivna
symtomen är hudförändringar, viktför-
lust, feber, organomegali i allmänhet och
lymfadenomegali i synnerhet (2, 4, 8, 9,
13, 18, 19, 22). 

Hudförändringarna kan ses i form av
generell alopeci, skorpbildningar i huden
eller allmänna ulcererande lesioner
(Figur 2). Viktförlusten är påfallande,
främst hos individer där sjukdomsför-
loppet gått långt. En del post mortem-
undersökningar visar kakeksi (Figur 3).
Feber förekommer hos en del individer.
Fynd som kan väcka intresse hos allmän -
praktikern är dock en generell organo-
megali och en tillhörande generell lymf -
adenomegali. 

Det har också rapporterats om
epistaxis och onykogryfos (missbildade
klor) (Figur 4) (2, 13). Men återigen 
är det viktigt att notera att de flesta in -
divider smittade med Leishmania inte
upp visar några symtom alls. Detta kan
försiggå under lång tid. Så länge im -
mun försvaret och immunresponsen är
effektiva förblir hunden subklinisk.
Sjukdomen kan kallas latent då en del

➤
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FIGUR 2. Ulcerativa erytematösa lesioner på
hundens framben och tass. FIGUR 3. Uttalad kakeksi samt generell exfoliativ alopeci hos hund med leishmanios.
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hundar börjar uppvisa symtom först efter
behandling med läkemedel eller vid sjuk-
dom som ger en immunsuppression (2).

DIAGNOSTIK
Att bekräfta diagnosen leishmanios hos
hund kan vara tidskrävande. Det finns
idag flera metoder som är mer eller
mindre specifika. En del diagnostiska
metoder lämpar sig bättre för screening-
tester. Dessa används främst i endemiska
områden för att bestämma andel av
populationen som sannolikt bär på para-
siten. Andra metoder passar bättre för
individuella bedömningar.

Två huvudmetoder för diagnostise -
ring av leishmanios hos hund används
idag. Den ena metoden är direkt och går
antingen ut på att detektera parasiten i
cytologisk och histologisk preparering
eller att hitta nukleinsyra från parasiten
med hjälp av PCR. Indirekta metoder
bygger på serologi där man letar efter
titerstigningar och immunresponser (19).

Direkta metoder
Vid direkt metod tas finnålsaspirat från
hudlesioner, lymfknutor vid lymfadeno-
pati och synovialvätska vid symtom på
artrit. Biopsier av affekterad hud kan
användas och undersöks histologiskt
(Figur 5). Det är dock stundtals svårt att

finna parasiten i dessa prover även när
andra direkta metoder visar positivt
resultat. Mikroskopering av uttaget
material bör överlåtas till patologer då
identifiering kräver en van operatör.

Den mer moderna direkta metoden
går ut på att finna nukleinsyra från para-
siten med hjälp av PCR. Tidigare letade
man efter parasitärt RNA men idag har
man gått över till att finna DNA som är
mer specifik. Denna metod rekommen-
deras då de cytologiska och histologiska
proverna visar negativt resultat trots att
den kliniska bilden talar för leishmanios
(19).

Indirekta metoder
De indirekta metoderna är serologiska
där man påvisar titerstegring avseende
specifika parasitantigen. Här har man
traditionellt använt sig av ELISA och
IFAT (immunofluorescence antibody
test).  

Klinisk undersökning och anamnes
Som vid andra sjukdomstillstånd vet
man inte vad patienten bär på. Här som
i alla andra fall är det av största vikt att
göra en fullständig och noggrann klinisk
undersökning med de analyser som
ingår i en modern klinik. Nyckelfrågan
vid dessa fall är att få vetskap om hun-

dens eventuella vistelse utomlands. En
av målsättningarna med artikeln är just
att fler kliniker bör ställa frågan till
djurägaren om djuret varit utomlands
och i så fall var? Den frågan behövde
inte ställas för bara 15 år sedan men idag
möjliggör den en mer omfattande diffe-
rentialdiagnoslista. Dessutom figurerar
fler sjukdomar än leishmanios söderut i
Europa. 

Sammanfattningsvis bör diagnostiken
vid misstanke om leishmanios inledas
med finnålsaspirat alternativt biopsier av
affekterade områden. Vid negativt resul-
tat av dessa går man vidare med serolo-
gisk undersökning och krävs det mer
specifik diagnostik kan man använda sig
av PCR-teknik.

KLASSIFICERING AV PATIENTEN
På grund av sjukdomens olika kliniska
tecken och allvarlighetsgrad är det lämp-
ligt att dela in patienterna i klasser. En
standardiseringsmodell är framtagen och
en grov indelning kan användas där man
graderar patienterna A–D, där A är
exponerade hundar utan symtom och D
svårt sjuka hundar.

Grupp A
Här finns hundar som visar negativa test
cytologiskt och histologiskt men som ➤

FIGUR 4. Onykogryfos (missbildade klor) är ett
relativt vanligt symtom hos leshmaniasmittade
hundar. 

FO
TO

: S
O

LA
N

O
-G

A
LL

EG
O

(2
4)

.

FIGUR 5. Många intracellulära och extracellulära Leishmania-amastigoter i ett finnåls -
aspirat från en reaktiv lymfknuta hos en hund med kliniska symtom på leishmanios.
100 gångers förstoring, färgat med Giemsa.
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kan ha en låg titerstigning. Dessa hun-
dar är exponerade för Leishmania och
har vistats i endemiska områden under
minst ett år. 

Grupp B
Patienter som visar positivt resultat på
antingen histopatologiskt test eller ett
molekylärtest samt har en låg titerstig-
ning. Symtomen kan vara subkliniska
till milda. 

Grupp C
Hundar med positivt cytologiskt prov
oavsett serologiska test och hundar med
hög titerstigning kan inordnas i denna
grupp. Här hittar vi oftast hundar med
ett eller flera klassiska symtom på leish-
manios (Figur 6). 

Grupp D
Till denna grupp räknas patienter med
allvarliga symtom relaterat till leishma-
nios, så som njursvikt och allvarligare
ledproblem. Hundar i den här gruppen
kan också ha genomgått behandling mot
leishmanios men inte svarat tillräckligt
på terapin (19).

BEHANDLING
Det är egentligen aldrig en fråga om
behandling i ordets rätta bemärkelse när
man diskuterar leishmanios hos hund.
Veterinärmedicinen har idag ingen terapi
som eliminerar parasiten fullständigt
och därmed botar sjukdomen (15, 20). 

Vad det handlar om är att hämma
parasiternas tillväxt så att symtom orsa-
kade av sjukdomen reduceras och man
ser att patienten tillfrisknar kliniskt.
Man kan på så vis förlänga livet på en
del patienter samtidigt som man kan
upprätthålla god livskvalitet hos djuren.
Det finns dock nackdelar med terapin.
Majoriteten av läkemedlen är förhållan-
devis toxiska och innan man påbörjar en
sådan behandling bör man försäkra sig
om att patienten bedöms klara det. 

Megluminantimoniat
Megluminantimoniat är ett av de mest
använda läkemedlen mot leishmanios
globalt sett (8). Läkemedlet har handels-
namnet Glucantimec. Farmakodynami-
ken verkar genom att substansen hämmar
enzymer viktiga för fettsyraoxidationen

hos parasiten. 
Som de flesta läkeme-

del har också meglumin -
antimoniat nack delar, i
huvudsak fyra:

Administrationsmeto-
den är strikt subkutan då
intramuskulära admini-
streringar har gett ab -
cessbildningar. Behand-
lingsregimen är normalt
dagligen i tre till fyra
veckors tid (24). Prepa-
ratet är nefrotoxiskt och
flertalet hundar riskerar
att få njurpåverkan (3).
Preparatet är dessutom
dyrt, en behandlings -
regim kostar upp mot 
20 000 kronor i Sverige.
Det har dessutom visat
sig en ökad resistens 
mot megluminantimo-
niat genom åren och
detta kan göra preparatet
verkningslöst i framti-
den.

Allopurinol
Detta är ett preparat som med fördel kan
ges i kombination med megluminanti-
moniat. Allopurinol blir metaboliserad
av leishmaniaparasiten och omvandlad
till den inaktiva formen av iosin. Denna
blir upptagen i parasitens RNA och
orsakar skada på parasitens proteiner
(15).

Allopurinol har i motsats till meglu-
minantimoniat inte negativa effekter på
njurarna förutom bildandet av urinsten
(19), det ges oralt och hundägaren kan
ge preparatet i hemmiljön. Det är dess -
utom en betydligt billigare behandlings-
metod. Det är dock idag vanligt att man
ger det i kombination med meglumin -
antimoniat för en bättre effekt. Man kan
då reducera dosen megluminantimoniat
(3). Det räknas idag som den mest effek-
tiva behandlingen av leishmanios hos
hund (26). I Sverige finns allopurinol
lätttillgängligt under handelsnamnet
Zyloric®. 

Många av de studier som gjorts med
kombinationen megluminantimoniat
och allopurinol är korttidsstudier där
man ser den omedelbara effekten men få

studier visar vilken effekten blir på lång
sikt. En studie som granskat denna frå-
geställning konstaterar att majoriteten
av försökshundarna i stadie II reducerar
symtom till ett minimum inom 90
dagar efter behandlingsstart. Man ser 
en markant ökad livslängd hos dessa
patienter. Ett fåtal får återfall och det
handlar främst om hundar som har haft
höga antikroppsvärden vid diagnostise -
ringen. Vid rekommenderad dosering
och tidsperiod är biverkningarna av
behandlingen få trots megluminantimo-
niatets nefrotoxicitet (26). 

Miltefosin
Detta läkemedel kan ges till patienter
med nedsatt njurförmåga. Miltefosin
har inte den negativa effekt på njurarna
som megluminantimoniat har. Miltefo-
sinets exakta farmakodynamik är ännu
inte klarlagd men studier tyder på att det
verksamma ämnet får protozoer att
genomgå apoptos (25). Det verkar också
som om miltefosin har en aktiverande
effekt på T-celler och makrofager så att
dessa producerar reaktiva kväve- och

➤
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FIGUR 6. Hundar i grupp C har ofta ett eller flera klassiska
symtom på leishmanios. Bilden visar en leishmaniasmittad
hund med generell alopeci och skorpbildningar i huden.
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syreföreningar (3). Läkemedlet används
idag vid tumörbehandling inom human-
vården. Det är vanligt att man kombi -
nerar detta preparat med allopurinol. 

Vanliga biverkningar är av gastroin-
testinal art hos såväl hundar som männi-
skor. Vanligast ses diarré och kräkningar. 

Det finns även andra verksamma
ämnen som visat en effekt mot leish -
manios hos hund såsom ketokonazol,
pentamidin och mitronidazol, men det
finns för få kliniska studier gjorda för att
kunna värdera dessa som fullgoda
behandlingsalternativ (15, 23).

Behandlingsresultat
Det förekommer en variation av resultat
av de behandlingsregimer som kan sättas
in vid leishmanios. Hundar med nedsatt
njurförmåga räknas som de patienter
som har sämst prognos av behandling
medan de flesta får en reducerad sym-
tombild inom en månads tid. En del
hundar behöver längre tid eller uppre -
pade behandlingar för att uppnå en för-
bättrad klinisk status (23, 24). Det är
viktigt att under behandlingstiden med
jämna mellanrum ta prover av patien-
ten, främst blodprofil, biokemi och i
synnerhet urinanalyser. Prover tas inled-
ningsvis en gång i månaden, sedan var
tredje månad och om patienten tillfrisk-
nar två gånger per år (23).

PROGNOS
Der är viktigt att dela in patienterna i
stadier för var de befinner sig före be -
handling, vilket underlättar en realistisk
prognos. 

Ett system utvärderat av Leishvet
Group har använts under några år och
delar in patienterna efter symtom, sero-
logi och terapiform. Systemet bygger på
fyra stadier: I där prognosen är bra, II
där prognosen är bra till avvaktande, III
där prognosen tolkas som avvaktande till
dålig och IV där prognosen är dålig (19).

Beroende på stadium kan man uttala
sig om patientens framtid. Mest sanno-
likt kommer de patienter man väljer att
behandla vid något tillfälle få återfall och
eftersom sjukdomen inte går att bota är
prognosen på lång sikt dålig.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Det viktigaste arbetet med bekämpning

av leishmanios hos hund handlar om
förebyggande åtgärder. Detta gäller i
såväl endemiska som icke endemiska
områden, hos individer eller som åtgärds -
program på populationsnivå. Europeiska
länder och sydamerikanska länder har
haft olika strategier att bekämpa sjuk -
domen. Metoder som massavlivning
används fortfarande i Sydamerika där
man avlivar hundar som ligger tillräck-
ligt högt på titer med IFAT eller ELISA,
något som hittills inte gett en reducering
av antalet nya fall av leishmanios hos
människor. Att massavlivning har blivit
en standard kan förklaras med att många
djurägare i dessa områden inte haft råd
med tillräcklig veterinärvård för att
behandla sina hundar och att länder som
Brasilien förbjudit användningen till
hund av läkemedel mot leishmanios
som är ägnat åt människor (6, 20).

Det som är viktigt för kliniker runt
om i Europa och i synnerhet norra
Europa är att ge information till djur -
ägare som antingen tänkt ta med sina
djur till utlandet eller köpa djur från
endemiska länder. Detta bör man avråda
från. Ett friskhetsintyg från lokal veteri-
när är ingen garanti för att hunden inte
är bärare av Leishmania. Hundar smittas
ofta i ung ålder, transplacental spridning
mellan mor och valp är möjlig men tro-
ligen ovanlig (2, 23).

Det är en stor risk man utsätter sina
djur för när man tar med dem till länder
där sjukdomen är utbredd. Enligt en
undersökning tas 58 000 hundar från
andra länder med till södra Europa på
semester varje år med sina djurägare (2). 

Råd till semesterresenärer
Om man trots detta måste ta med sig sitt
husdjur till endemiska områden bör
man vidta lämpliga förebyggande åtgär-
der. Dessa kan sammanfattas i följande:

– Håll djuren inomhus åtminstone
nattetid, tidiga morgnar och sena kvällar
då sandmyggan är som mest aktiv (23,
24). 

– Använd insekticider som visats ha
god effekt mot insektsangrepp. Bland
effektiva medel finns exempelvis pyre -
t roider, med låg toxicitet för hunden
(15, 23). Effekten vid behandling har
upp getts vara tre till fyra veckor (23,
24).

Även för att förhindra nyinfektioner
är det viktigt att använda insekticider
som förhindrar sandmyggornas bett.
Dess utom ska tillräcklig vård av sjuka
hundar ges och profylaktiskt vaccin som
ger god immunitet användas (11).

Vaccin
Ett effektivt vaccin är en av de viktigaste
pusselbitarna för att få kontroll över
leishmanios hos både djur och männi-
skor (16). En bidragande orsak till
intresset för vaccinframställning är inte
bara att de behandlingar man hittills
använt inte botar sjukdomen utan också
att resistensen mot preparaten kryper
allt närmare (14). 

De vacciner som tillhör första genera-
tionen har bestått av avdödade parasiter
och dessa vacciner har haft undermålig
effekt (12). Det är idag dyrt att fram-
ställa protozoer genom odling vilket gör
processen komplicerad och krånglig
(18). Flera olika typer av proteiner från
parasiten har testats, vad man kunnat
konstatera är att adjuvanset många
gånger är en viktig del för att få bra
respons. I följande två vacciner använder
man barkextrakt från trädet Quillaja
saponaria som adjuvans (5, 16). 

Det vaccin som idag är godkänt att
använda i Sverige mot leishmanios hos
hund är Canilesih®. I Europa görs nu
försök med vaccinet Leishmun®. Två
vacciner ämnade för samma mål men
med helt olika strategier. Leishmun® var
det första kommersiellt licensierade vac-
cinet mot leishmanios hos hund och
introducerades i Brasilen 2004 (10). Det
är ett så kallat transmissionsblockande
vaccin (TBV). Idén med dessa vacciner
är att ge en inducerad antikroppsrespons
hos värddjuret som attackerar gamet-
funktionen hos Leishmania-parasiten.
När vektorn suger blod får den med sig
antikroppar som förhindrar vidareut-
veckling av promastigoter i vektorns
tarm och gör den på så vis oförmögen
att sprida sjukdomen vidare (21). Vacci-
net är framtaget för att användas i ende -
miska områden och blir, om effekten 
är god, ett viktigt instrument för att
reducera smittrycket. Argumentet mot
användning av vaccinet på bred front är
att man inte längre kan veta om hundar
som är seropositiva är det på grund av ➤
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vaccinets effekt eller naturlig infektion.
Man tappar på sikt ett epidemiologiskt
viktigt instrument (18). 

Canilesih® är ett nyligen godkänt
vaccin i Europa mot leishmanios hos
hund. De studier som gjorts visar att
vaccinet ger ett immunsvar hos hundar
som påminner om naturligt infekterade
hundar som inte visar symtom. Man har
noterat ett Th1-cellsmedierat svar med
cytokinproduktion. En viktig effekt är
att makrofagerna efter vaccinering lyckas
producera mer av NO-derivat som
avdödar intracellulära amastigoter (16)
(Figur 7). En av frågeställningarna som
funnits kring vaccinet är om det är
säkert att använda. Vaccinet har hittills
enbart gett lindriga biverkningar såsom
lokal rodnad och svullnad vid injektions -
området. Ytterst få fall om anafylaktisk
chock är rapporterade. Trots lovande
resultat när det gäller immunsvar åter-
står många studier att göra för att
bekräfta hur effektivt vaccinet är mot
leishmanios. Långtidsstudier krävs där
man ser på en stor population för att
säkert kunna uttala sig om effekten. 

Trots vaccinernas hittills lovande
resultat får vaccin ses som en av flera
möjliga förebyggande åtgärder för att
reducera leishmanios hos hund (7). Den

viktigaste åtgärden är att få djurägare i
fria områden att inte ta med sig hunden
till endemiska områden. 

SUMMARY
Fighting leishmaniasis in dogs in
the Nordic countries
With less regulated borders in Europe
and a changing climate, the risk for 
spreading of vector borne diseases is 
increasing. Leishmaniasis is one of the
most important vectorborne diseases in
dogs, and is spread by sandflies, particu-
larly species in the genera Phlebotomus
and Lutzomyia. The infection is often
difficult to detect, with symptoms often
only occurring when the immune
system is suppressed. The precise immune
response during infection with Leishma-
nia has not been fully elucidated, but it
seems that Th1 cell responses are impor-
tant for subclinical disease. Leishmania-
sis is associated with a wide range of 
clinical symptoms, the main ones being
weight loss, epistaxis, cutaneous lesions
and enlarged lymph nodes. Diagnosis of
leishmaniasis is based on detection of
the parasite itself or its DNA and anti-
body titre. 

There are presently no treatment 
methods that can be considered to 

provide a total cure for infected dogs.
However, the medications available can
reduce the parasite burden and improve
the clinical status. Three different drugs
are used in the treatment of canine leish-
maniasis: meglumine antimoniate, allo-
purinol and miltefosine. Due to the lack
of a successful treatment option, it is
particularly important to prevent the
occurrence of new infections and to
limit the introduction of the infection in
non-endemic areas. One approach is to
avoid bringing dogs from non-endemic
areas to endemic areas. There have been
advances in vaccine development, but
currently there is no evidence that these
vaccines prevent infection.
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FO
TO

: Z
EP

H
Y

RI
S

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 16



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  13 • 2013 17

Brazil RP & Carreira JC. Canine leishma-
niasis in Brazil: Serological follow-up of 
a dog population in an endemic area 
of American visceral leishmaniasis. 
J Parasitol Res, 2009, 680790.

10. Evans KJ & Kedzierski L. Development of
vaccines against visceral leishmaniasis. 
J Trop Med, 2012,
http://dx.doi.org/10.1155/2012/892817

11. Gálvez R, Miro G, Descalzo MA, Nieto J,
Dado D, Martín O et al. Emerging trends
in the seroprevalence of canine leishma-
niasis in the Madrid region (central
Spain). Vet Parasitol, 2010, 169,
327–334.

12. Kedzierski L. Leishmaniasis vaccine:
where are we today? J Global Infect Dis,
2010, 2, 177–185.

13. Maia C & Campino L. Methods for 
diagnosis of canine leishmaniasis and
immune response to infection. 
Vet Parasitol, 2008, 158, 274–287.

14. Maia C, Nunes M, Cristóvão J & Cam -
pino L. Experimental canine leishmania-
sis: clinical, parasitological and serolo -
gical follow-up. Acta Trop, 2010, 116,
193–199.

15. Miro G, Cardoso L, Pennisi MG, Oliva G
& Baneth G. Canine leishmaniasis – new
concepts and insights on an expanding
zoonosis: part two. Trends Parasitol,
2008, 24, 371–377.

16. Moreno J, Vouldoukis I, Martin V, 
Mcgahie D, Cuisiner AM & Gueguen S.
Use of a LiESP/QA-21 vaccine (CaniLeish)
stimulates an appropriate Th1-domina-
ted immune response in dogs. PLoS Negl
Trop Dis, 2012, 6(6):e1683.
doi:10.1371/journal.pntd.0001683

17. Morosetti G, Bongiorno G, Beran B, 
Scalone A & Moser J. Risk assessment
for canine leishmaniasis spreading in the
north of Italy. Geospat Health, 2009, 4,
1, 115–127.

18. Palatnik-de-Sousa CB. Vaccines for 
canine leishmaniasis. Front Immunol,
2012, 3, 69. 

19. Paltrinieri S, Solano-Gallego L, Fondati A,
Lubas G, Gradoni L, Castagnaro M et al.
Guidelines for diagnosis and clinical 
classification of leishmaniasis in dogs. 
J Am Vet Med Assoc, 2010, 236,
1184–1191.

20. Reis AB, Giunchetti RC, Carillo E,
Matins-Filho OA & Moreno J. Immunity
to Leishmania and the rational search 
for vaccines against canine leishmaniasis.
Trends Parasitol, 2010, 26, 7, 341–349.

21. Saraiva EM, de Figueiredo Barbosa A,
Santos FN, Borja-Carbrera GP, Nico D,
Souga LO et al. The FML-vaccine 
(Leishmune) against canine visceral 
leishmaniasis: a transmission blockade
vaccine. Vaccine, 2006, 24, 13,
2423–2431.

22. Shaw  SE, Langton DA & Hillman TJ.
Canine leishmaniasis in the United King-
dom: a zoonotic disease waiting for 

a vector? Vet Parasitol, 2009, 163,
281–285.

23. Solano-Gallego L, Koutinas A, Miro G,
Cardoso L, Pennisi MG, Ferrer et al.
Directions for the diagnosis, clinical 
staging, treatment and prevention of
canine leishmanisasis. Vet Parasitol,
2009, 165, 1–18.

24. Sollano-Gallego L, Miro G, Koutinas A,
Cardoso L, Pennisi M, Ferrer L et al.
Leishvet guidelines for the practical
management of canine leishmaniasis.
Parasite Vectors, 2011, 4, 86.

25. Sundar S & Olliaro PL. Miltefosine in 
the treatment of leishmaniasis: clinical
evidence for informed clinical risk 
management. Ther Clin Risk Manag,
2007, 3, 5, 733–740.

26. Torres M, Bardagí M, Roura X, Zanna G,

Ravera I & Ferrer L. Long term follow-up
of dogs diagnosed with leishmaniosis
(clinical stage II) and treated with meglu-
min antimoniate and allopurinol. Vet J,
2011, 188, 346–351.

*MARTIN CLAESON, leg veterinär, klinikveteri-
när, Bohusläns smådjursklinik, Bastiongatan 26,
451 50 Uddevalla.
LUCY ROBERTSON, biokemist, professor 
i parasitologi, Institutt for mattrygghet og 
infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole,
Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo, Norge.
NILS SØLI, veterinär, professor i farmakologi,
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi,
Norges veterinærhøgskole, Postboks 8146 Dep,
0033 Oslo, Norge.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond 
Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse ledigförklarar här-
med stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedels-
hygienisk forskning. Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig 
forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har 
direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien. 

Disponibelt för årets utdelning är cirka 350 000:–. Notera att förvalt-
ningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 
14 % (exkl moms i förekommande fall).

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till
susanna.sternberg-lewerin@slu.se. Ansökan ska ha inkommit senast 
tisdagen 10 december 2013.

Ansökan ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla Bakgrund, 
Målsätt ning, Metoder, Arbetsplan, Budget för projektet samt ett kortfattat 
CV för huvudsökande. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Susanna Sternberg Lewerin på tel 
018-673192 eller e-post susanna.sternberg-lewerin@slu.se.  

Se även Sällskapets hemsida www.vetmedforsk.se

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 17



SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 18



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  13 • 2013 19

❘❙❚ vetenskap

Bandmaskinfektion hos häst är 
vanligt förekommande men dess
kliniska betydelse är omdebatterad.
Denna artikel är en förkortad,
svensk sammanfattning av ”The
association between Anoplocephala
perfoliata and colic in Swedish 
horses – a case control study” som
redogör för en fall-kontrollstudie
där möjliga samband mellan band-
maskinfektion och kolik studerades
hos svenska hästar (2). 

INLEDNING
Anoplocephala perfoliata är den vanligaste
bandmasken hos häst och är tillsam-
mans med strongylida maskar (blodmas-
kar) och Parascaris equorum (spolmask)
de mest frekvent förekommande inälvs -
parasiterna. I en svensk studie från 1995
visade sig 65 procent av de 470 hästar
som ingick i studien vara infekterade
med A perfoliata (13). Liknande studier
har även utförts i andra delar av världen
och man kan utifrån dessa konstatera att
parasiten är vanlig. Prevalensen rappor-
terades vara 51 procent på Irland (8), 62
procent i Australien (7) och 54 procent i
Kentucky, USA (11). 

A perfoliata fäster till tarmmukosan i
ileocekalregionen (Figur 1) och kan där
orsaka olika grader av ulceration som
ofta ses tillsammans med pseudomem-
bran, lokal inflammation och fibrös
bindväv. Det finns en direkt koppling
mellan maskbörda och graden av skada

dessa parasiter orsakar i tarmens mukosa
och submukosa, ju fler bandmaskar
desto större skada i tarmväggen (15, 16,
28).

A perfoliata har tidigare betraktats
som en relativt harmlös parasit som inte
associerats med sjukdom hos häst (26),
men de senaste 20 åren har dess kliniska
betydelse blivit allt mer omdiskuterad.
Inte heller är diagnostiken självklar, de
metoder som i dagsläget används för
detektion av bandmask är kvalitativ flo-
tation av träckprov eller serologi, vilka
båda har för- och nackdelar (17, 21).
Bandmaskinfektion har associerats med
såväl en ökad incidens av cekumruptur
som med ökad risk för ileocekala inpack-
ningar och kolik (14, 18, 19). Det finns

dock studier där sambandet mellan
kolik och bandmask inte har kunnat
styrkas (27). Syftet med denna studie var
att undersöka om det finns ett samband
mellan bandmaskinfektion och kolik-
symtom hos svenska hästar.

LIVSCYKEL
De vuxna maskarna av A perfoliata är
cirka 5–8 cm långa och 1,2 cm breda
och återfinns vanligen kring övergången
mellan ileum och cekum (28). De är
utrustade med fyra stora sugkoppar med
vilka de fäster i tarmslemhinnan. Från
de vuxna maskarna avskiljs äggfyllda
segment som följer med faeces ut i mil-
jön där äggen släpps fria och kan över -
leva upp till nio månader på betet (6). 

HELENA BACK, leg veterinär,
ANN NYMAN, forskare och

EVA OSTERMAN LIND, leg veterinär, VMD*

En fall-kontrollstudie 

Samband mellan bandmaskinfektion och
kolik hos hästar i Sverige

granskad artikel
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FIGUR 1. Den vuxna bandmasken A perfoliata lever främst i övergången mellan ileum och
cekum och kan där orsaka olika grader av ulceration.
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A perfoliata har en indirekt livscykel
och för att äggen ska vidareutvecklas
krävs en mellanvärd i form av kvalster
tillhörande släktet Orbatidae. Utveck-
lingen till det cysticerkoida stadiet i
kvalstret tar cirka åtta till tio veckor. Livs-
cykeln fullbordas när hästen via bete får
i sig ett smittat kvalster och efter sex till
tio veckor har bandmaskarna utvecklats
till könsmogna maskar i tarmen (9).

PATOFYSIOLOGI OCH KLINISKA
SYMTOM
A perfoliata fäster till tarmmukosan med
hjälp av fyra sugkoppar och predilek-
tionsstället är i övergången mellan ileum
och cekum samt i cekumväggen (8, 28).
Skador som uppstår i mukosan till följd
av bandmask är bland andra ödem, ulce-
rationer och tecken på lokal inflamma-
tion såsom infiltration av makrofager,
lymfocyter och eosinofiler (13, 16).
Pavone och medarbetare beskrev 2011
en signifikant hypertrofi av det cirkulära
muskellagret i tarmväggen i ileocekal -
området hos hästar som var infekterade
med fler än 20 bandmaskar. Dessa häs-
tar hade även degenerativa förändringar
i nervceller samt minskat antal myente-
riska ganglier (15). Man har konstaterat
att graden av skada i mukosan är direkt
kopplad till antalet bandmaskar som
finns i tarmområdet. Vid 20 bandmas-
kar eller fler börjar makroskopiska och
mikroskopiska förändringar att kunna
upptäckas. Dessa skador förvärras sedan
gradvis allteftersom antalet parasiter
ökar (8, 13, 15, 16).

Från 1980-talet och framåt har ett
flertal fallrapporter och artiklar publice-
rats där infektion med A perfoliata anses
vara kopplad till olika typer av kolik-
symtom. Owen och medarbetare be skrev
1989 bandmaskinfektion som orsak till
invagination av cekum och åtföljande
koliksymtom (14). Epidemiologiska stu-
dier gjorda främst i England visar att
infektion med A perfoliata medför ökad
risk för ileuminpackning och spasmo-
disk kolik (18, 19). Emellertid genom-
förde Trotz-Williams och medarbetare
2008 en fall-kontrollstudie med totalt
234 hästar där inget samband sågs mel-
lan bandmaskinfektion och ökad risk för
kolik. Däremot sågs en korrelation mel-
lan den tid som hästen vistats på bete

och antikroppstitrar mot A perfoliata
(27) (Figur 2).

DIAGNOSTIK
Bandmaskägg är inte jämnt distribue -
rade i hästens träck utan utsöndringen
verkar ske intermittent. McMaster-
metoden som oftast används för att
påvisa och kvantifiera nematodägg i
träck är inte lämplig för diagnostik av A
perfoliata då sensitiviteten för denna
parasits ägg är låg (13, 16, 17). Man har
därför utvecklat andra metoder med
högre sensitivitet och specificitet. Hit-
tills har modifierade flotationsmetoder
och serologi varit de mest framgångs -
rika. Detektion med polymerase chain
reaction (PCR) har också prövats men
har ännu inte lett fram till något kom-
mersiellt test (5).

Den kvalitativa flotationsmetod som
sedan länge används på SVA för att på -
visa bandmaskägg hos häst har en sensi-
tivitet på 61 procent för att hitta alla
maskar (17). Sensitiviteten är dock av -
sevärt högre, 92 procent, när hästen är
infekterad med 20 bandmaskar eller fler
(9, 28). Den avgörande skillnaden mel-
lan den kvalitativa flotationsmetoden
och McMaster är mängden träck som
används. Den kvalitativa metoden base-
ras på 30 gram träck medan det används
3–4 gram i McMaster. 

Under 1990-talet utvecklades i Eng-
land en serologisk metod som numera
finns kommersiellt tillgänglig för att
påvisa antikroppar med hjälp av ELISA.
Metoden detekterar serum-IgG(T) mot
A perfoliata 12/13 kDa excretory/secre-
tory (ES)-antigen och sensitiviteten rap-
porteras vara 62 procent (20, 21). Med
den serologiska metoden undviker man
problematiken med intermittent utskil-
jande av ägg och får på så vis en högre
sensitivitet. När den serologiska meto-
den utvecklades ansågs den kunna ge
indikation om infektionsgraden av A per-
 foliata med hjälp av nivån av antikrop-
par med en korrelation på 0,63 (20). I
en kanadensisk studie från 2010 kunde
dock ingen korrelation ses mellan nivån
av antikroppar och parasitbördans stor-
lek (25). Man bör även ha i åtanke att
antikropparna kvarstår minst fyra till
fem månader efter en behandling mot
bandmask, vilket kan leda till falskt
positiva svar. Ett positivt serologiskt
provsvar utan tillhörande information
om avmaskning det senaste halvåret kan
med andra ord vara missvisande (1).

BEHANDLING
Makrocykliska laktoner och bensimida-
zoler har ingen effekt mot bandmask
(12). Däremot rapporteras både prazi -
kvantel och pyrantel i dagsläget ha högre

➤
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FIGUR 2. I en studie från 2008 sågs en korrelation mellan den tid som hästen vistats på
bete och antikroppstitrar mot A perfoliata.
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än 95 procents effekt mot A perfoliata
vid dosering ≥1 mg/kg för prazikvantel
och 13,2 mg/kg kroppsvikt för pyrantel
(23, 24). Doseringen för pyrantel är där-
med den dubbla jämfört med den som
har effekt mot nematoder.

FALL-KONTROLLSTUDIE
Material och metoder
En fall-kontrollstudie genomfördes vid
SVA under 2010–2012. Prover togs vid
Regionhästsjukhuset i Helsingborg och
Equimed AB från totalt 134 hästar, 67
med koliksymtom och 67 med andra
åkommor än kolik, t ex hälta. De senare
utgjorde kontrollgruppen. Kontrollhäst
provtogs samma vecka som kolikhäst.
Då hästens ålder inte tycks påverka ris-
ken för infektion med A perfoliata (10,
13), matchades inte fall- och kontroll-
häst exakt avseende ålder. Träckprov 
och blodprov togs från samtliga hästar
och djurägarna fyllde i ett formulär med 
frågor rörande senaste avmaskning och
tidigare koliksymtom. 

Träckproven skickades till SVAs sek-
tion för parasitologisk diagnostik och
analyserades med en kvalitativ flotations -
teknik (Figur 3) där 30 g träck användes
till en mättad socker-saltlösning med en
specifik vikt på 1,280. Denna metod har
en hög sensitivitet för bandmaskägg,
över 90 procent av förekommande ägg
upptäcks om hästen är infekterad med
minst 20 bandmaskar (3, 17). Serum
skickades till Diagnosteq Laboratory
(Liverpool, UK) för analys med den 
A perfoliata antikropps-ELISA som ut -
vecklats av Proudman and Trees (20).
Resultat erhölls i form av OD-värden
(optisk densitet).

Resultat
Medelåldern för de 134 hästar som in -
gick i studien var 8,3±4,1 år. Informa-
tion om tidigare koliksymtom fanns till-
gänglig från 50 av kolikhästarna och 51
av kontrollhästarna. Ingen av kontroll-
hästarna hade tidigare haft koliksym-
tom, medan 23 (47 %) av kolikhästarna
hade en historia med kolik vid minst 
ett tillfälle tidigare. Information om tidi -
gare avmaskning fanns för 47 av kolik-
hästarna (70 %) och för 51 av kontroll-
hästarna (76 %). Bland kolikhästarna
hade 4,3 procent behandlats med av -

maskningsmedel med effekt mot band-
mask under de senaste sex månaderna
och motsvarande siffra för kontrollhäs-
tarna var 9,8 procent. I de statistiska
beräkningarna inkluderades endast de
hästar som inte hade avmaskats mot
bandmask det senaste halvåret.

Totalt påvisades ägg från A perfoliata
hos 13 procent (18/134) av hästarna i
studien. Antalet hästar med A perfoliata
var signifikant högre hos kolikhästarna
jämfört med kontrollgruppen, odds
ratio var 16,4 (95% CI: 2,03–132). Detta
betyder att det var 16 gånger större risk
att hitta ägg av A perfoliata i träckprov
från en kolikhäst jämfört med en kon-
trollhäst. Serum från 132 hästar analy -
serades med antikropps-ELISA. Två
blodprov saknades, ett från en kolikhäst
och ett från en kontrollhäst. Enligt test
med Wilcoxon rank-sum (Mann-Whit-
ney) var det ingen signifikant skillnad i
OD-värden mellan de båda grupperna
(P=0,39). Ingen signifikant skillnad
mellan de båda grupperna kunde heller
ses vid logistisk regressionsanalys (en
variabel) när de av Diagnosteq Labora-
tory rekommenderade tröskelvärdena
användes (P=0,91). Den allmänna
rekommendationen från Diagnosteq

Laboratory är att tolka resultat enligt
följande: OD <0,200 indikerar ingen/
låg infektion, 0,201–0,700 klassas som
måttlig infektion och >0,700 anses vara
en hög infektionsnivå.

DISKUSSION
I den här studien påvisades ägg av A per-
foliata i träckproven från 21 procent av
kolikhästarna. Resultaten visar också på
en 16 gånger högre risk att hitta ägg från
A perfoliata i träckprov från en kolikhäst
jämfört med en kontrollhäst (Figur 4).
Sensitiviteten för den kvalitativa flota-
tionsmetoden är hög, 92 procent om
hästen har >20 bandmaskar. Eftersom
patologiska förändringar ses i tarmen
hos hästar som är infekterade med >20
bandmaskar (15) och där finns ett starkt
samband mellan kolik och förekomst av
bandmaskägg, torde denna metod vara
mycket användbar för kliniskt verksamma
veterinärer och djurägare. Metoden är
lämplig att använda för att identifiera
hästar som behöver avmaskas mot band-
mask. 

Inget signifikant samband sågs mellan
OD-värden för antikroppar i sera och
koliksymtom när de angivna tröskelvär-
dena användes. Innan serologi rekom- ➤

FIGUR 3. Träckproven skickades till SVA och analyserades med en kvalitativ flotationstek-
nik. Bilden visar två bandmaskägg som har påvisats med den kvalitativa analysmetoden.

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 21



menderas för diagnostik av bandmask
hos individuella hästar bör därför meto-
den utvärderas ytterligare, speciellt trös-
kelvärdenas nivåer.

Enligt frågeformuläret som fylldes i 
av hästägarna tycks hästar med kolik-
symtom löpa risk att få kolik igen, 47
procent av kolikhästarna hade tidigare
samma år haft symtom av kolik. Dessa
resultat korrelerar väl med tidigare stu-
dier där hästar med en historia av kolik i
större utsträckning drabbas av kolik igen
(4, 22).  

Av de hästar som ingick i studien
hade väldigt få avmaskats det senaste
halvåret med substanser som har effekt
mot bandmask. En anledning till det
skulle kunna vara att parasiten förmod-
ligen underdiagnostiseras i Sverige efter-
som de flesta privata laboratorier i första
hand använder McMasterteknik och
inte den mer omständliga kvalitativa flo-
tationen. Dessutom har bandmaskens
betydelse varit omdiskuterad och veteri-
närer har kanske inte upplevt något
behov av bandmaskdiagnostik eller att
avmaska mot bandmask. SVA rekom-
menderar att en analysmetod som på -
visar bandmasken används och att

avmaskning mot bandmask sker då ägg
eller maskar påträffats.

SLUTSATS
Ett signifikant samband kunde ses mel-
lan kolik hos häst och förekomst av ägg
från A perfoliata i träckprov som analy-
serats med en kvalitativ flotationsteknik
(2). Studien visar att bandmask är en
parasit som inte ska negligeras, i synner-
het inte hos hästar som utreds för kolik.

SUMMARY
The association between Anoplo ce -
phala perfoliata and colic in Swedish
horses
A case-control study was performed to
investigate the association between colic
of all types and infection with the equine
tapeworm Anoplocephala perfoliata in
Swedish horses. Colic cases were defined
by clinical signs consistent with the pre-
sence of abdominal pain, and the con-
trol horses had not shown signs of colic
within the last year and needed to come
to a clinic for other reasons. Blood and
fecal samples were collected by a veteri-
narian from 67 horses with signs of colic
and 67 control horses. The sera were

analyzed using serodiagnostic assay anti-
12/13 kDa IgG(T) ELISA. The fecal
samples, 30 g from each horse, were ana-
lyzed with a modified sugar salt flotation
method with a density of 1,280. 

A significant association was found
between the presence of A perfoliata eggs
in feces and colic with a 16 times higher
risk of colic if eggs had been observed in
fecal samples. However, there was no
significant association between colic and
the median OD-values in the serological
diagnosis, when the recommended cut-
offs were used. The study concludes that
A perfoliata is a risk factor for colic in
Swedish horses and suggests that the
modified flotation method can be used
as a diagnostic tool for identifying hor-
ses at risk. 
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FIGUR 4. Resultaten från den aktuella studien visar på en 16 gånger högre risk att hitta ägg från A perfoliata i träckprov från en kolikhäst
jämfört med en kontrollhäst.
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Vidilab för ekonomiskt bidrag till analys-
kostnader.
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❘❙❚ vetenskap

I en serie artiklar beskrivs de biverk-
ningar av läkemedel till djur som
har rapporterats till Läkemedels-
verket under 2012. I denna artikel
redogörs för biverkningarna hos
hund. En tidigare artikel har rört
biverkningarna hos häst, nöt, får
och svin. I en kommande samman-
ställning redovisas biverkningarna
hos katt, iller och kanin samt nega-
tiva reaktioner som erhållits hos
människor som exponerats för 
veterinärmedicinska preparat.

VACCINATIONER
Av de totalt 193 biverkningsrapporterna
hos hund under 2012 rör 75 vaccina-
tions biverkningar. I Tabell 1 ges en över-
sikt av de rapporterade vaccinations -
biverkningarna. De flesta rapporterna
rör Nobivac DHPPi vet följt av Nobivac
KC vet. Det framgår att det biverknings -
mönster som ses för Nobivac KC vet
skiljer sig markant från de mönster som
ses för de övriga vaccinerna. 

För Nobivac KC vet, som administre-
ras intranasalt och som innehåller levande
Bordetella bronchiseptica, stam B-C2 och
levande hundparainfluensavirus, stam
Cornell, sågs ett biverkningsmönster där
symtomen i de flesta fall orsakas av en
rinit (se Tabell 1). Det anges i Fass Vet
och i produktresumén för Nobivac KC
vet att biverkningar från de övre luft -
vägarna kan förekomma i form av hosta,
nysningar och rosslingar. De rapporterade
biverkningarna var som regel relativt

lindriga. I en del fall var dock symtomen
allvarliga och biverkningsförloppen
utdragna. Liksom tidigare år har biverk-
ningar för Nobivac KC vet under 2012
års rapportering anmälts enbart för
vuxna hundar (medelåldern var sju år),
vilket kan antas bero på att det huvud-
sakligen är vuxna hundar som ges detta
vaccin. Både långnosiga och kortnosiga
hundar finns med i rapporteringen. Den
information som finns tillgänglig om
raserna indikerar att det är en övervikt
för småvuxna hundar. Incidensen var

5,1 rapporter per 10 000 vaccinationer.
Det framgår av Tabell 1 att incidensen

för biverkningarna för de övriga vacci-
nerna varierar mellan 0,4 och 5,4 rap-
porter per 10 000 vaccinationer. Dessa
siffror är i nivå med vad som har rap-
porterats i Sverige för samma vacciner
tidigare år. För de vacciner där det bara
inkommit en eller några få biverknings-
rapporter är incidensberäkningen dock
osäker. Erfarenheter från veterinärmedi-
cinsk (och även humanmedicinsk) bi -
verkningsrapportering indikerar även att

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 2

Biverkningar rapporterade hos hund

FIGUR 1. De flesta biverkningsrapporterna hos hund under 2012 rör vaccinationsbiverk-
ningar. Vanligast var att hundarna en kort tid efter vaccinationerna svullnade upp kring
nosen och runt ögon och öron. 
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det finns en avsevärd underrapportering.
I de flesta fallen reagerade hundarna

med liknande spektra av symtom. Den
vanligaste biverkningen var att hundarna
en kort tid efter vaccinationerna (ca 15
minuter – 1,5 timme) svullnade upp
kring nosen och runt ögon och öron
(Figur 1). Ibland sågs även blekhet,
klåda, urtikaria, erytem, kräkningar
och/eller diarré. I några fall sågs mycket
allvarliga reaktioner och ett par dödsfall
finns rapporterade. 

För ”Eurican-vaccinerna” (Eurican
DHPPI2 och Eurican Herpes 205) rap-
porteras att flera hundar reagerat med
snabbt uppträdande anafylaxi med svag

puls och bleka slemhinnor. Hundarna
återhämtade sig snabbt. Det finns sedan
tidigare flera svenska rapporter där hun-
dar reagerat med liknande chockreaktio-
ner. Det är inte känt varför just dessa
vacciner är benägna att ge dessa reaktio-
ner. 

Rasfördelning och ålder
Ett brett spektrum av hundraser finns
med i biverkningsrapporteringen och
oftast finns det endast en rapport för
respektive ras. De hundraser för vilka
biverkningar rapporterats hos två eller
flera hundar är: mellanpinscher – nio rap-
porter, chihuahua – sex rapporter, mops

– fyra rapporter, dvärgschnauzer – tre
rap porter samt fransk bulldogg, golden
retriever och labrador retriever – två rap-
porter vardera. För blandrashundar
finns elva rapporter. Sammanställningen
indikerar att det finns en överrepresenta-
tion för små hundraser och detta har
även varit fallet för tidigare års rappor-
tering i Sverige. Undersökningar från
andra länder, såsom England och USA,
visar även klart att låg kroppsvikt är en
predisponerande faktor för vaccina-
tionsbiverkningar. Det är möjligt att det
dessutom kan finnas en genetisk predis-
position hos en del hundraser, såsom
chihuahua.

Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS HUND UNDER 2012.

Preparat Antal rapporter Incidensa Symtom

Nobivac DHPPi vet 37 1,3

Nobivac KC vet 13 5,1

Nobivac Rabies vet 6 -

Eurican DHPPI2 vet 5 2,2

Eurican Herpes 205 2 5,4

Nobivac Pi vet 3 0,4

Nobivac Parvo live vet 2 1,1

Nobivac Lepto vet 2 2,9

Nobivac DHP vet 1 0,5

Nobivac DHPPi vet + 
Nobivac Rabies vet 1 -

Nobivac DHPPi vet + 
Nobivac Rabies vet + 
Nobivac Lepto vet 1 -

Nobivac KC vet + 
Nobivac DHP vet 1 -

Nobivac Lepto vet + 
Rabisin vet 1 -

Hos de flesta hundarna sågs svullnad i huvudet, ibland med bleka slemhinnor. Sågs
även urtikaria, erytem, kräkningar och/eller diarré. I två fall fick hundarna först ana-
fylaktisk chock och därefter svullnad i huvudet och hos en hund även klåda över hela
kroppen. En hund avlivad med diagnosen autoimmun hemolytisk anemi. En hund 
av livad med diagnosen pankreatit och peritonit. Ett fall av avsaknad av effekt. Nio fall 
av pinscherreaktioner.

Hos de flesta hundarna sågs rinit och dyspné, med symtom som näsflöde, nysningar,
harklingar, snörvlingar, hosta, inåtdragna andningar och svullna submandibulära lymf -
körtlar. Hos en hund sågs en allergisk reaktion med svag puls och bleka slemhinnor.

De flesta hundarna fick svullnad i huvudet, ibland med klåda och urtikaria. Hos en
hund sågs anafylaktisk chock med kollaps med bleka slemhinnor, medvetslöshet samt
spontanurinering och spontandefekation.   

Hos tre av hundarna anafylaxi/kollaps med hypotension, bleka slemhinnor och apati,
hos två av hundarna även kräkningar. Hundarna återhämtade sig snabbt. Hos en
hund svullnad i huvudet och klåda. Hos en hund nedsatt allmäntillstånd dagen efter
vaccinationen.  

En av hundarna fick en anafylaktisk chock. Hos den andra hunden sågs konjunktivit
och snuva.

Hos två av hundarna sågs svullnad i huvudet och hos en av dem även kräkningar. 
Hos en hund sågs frossa och kräkningar 

En hund fick efter ett par timmar kräkningar och vattnig diarré. Allmäntillståndet blev
mycket dåligt och hunden avlivades. Hos en hund sågs efter ca en vecka tecken på 
illamående med kräkningar och tremor.

Båda hundarna fick kräkningar, svaghet och kramper efter ett par timmar. 

Mellanpinscher som fick ett epileptiskt anfall och ataxi nio dagar efter vaccinationen.

Efter 30 minuter svullen i huvudet och slö.

Nedsatt allmäntillstånd och blekhet efter 30 minuter.

Chockreaktion med bleka slemhinnor och svag puls.

Efter ett par timmar ett anfall med kräkningar och skakningar under ca tio minuter.

* Antal rapporter per 10 000 vaccinationer.
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När det gäller hundarnas ålder inkom
flest rapporter för valpar upp till ca tolv
veckors ålder, följt av ett år gamla hun-
dar. Detta kan relateras till de vaccine -
ringsscheman som oftast tillämpas för
hund, med grundvaccineringar vid tolv
veckors och eventuellt även vid åtta
veckors ålder samt vid ett års ålder.

Biverkningsmekanismer
Vaccinationsbiverkningar är oftast
immu nologiskt betingade, orsakade av
vaccinantigenet eller av någon annan
vaccinkomponent såsom adjuvans eller
konserveringsmedel. Den allvarligaste
allergiska reaktionen är anafylaktisk
chock, som innefattar en kardiovaskulär
kollaps med allmän vasodilatation och
symtom som exempelvis sänkt blod-
tryck, bleka slemhinnor, bradykardi och
svag puls. Symtomen kan ibland kvarstå
ett till två dygn och även ha ett bifasiskt
förlopp med sena reaktioner efter flera
timmar. Det är därför viktigt att ha en
tillräckligt utsträckt övervakningspe -
riod. I en del fall behövs upprepade
behandlingar med adrenalin (som
omsätts snabbt), kortison och antihista-
miner. 

Det finns i materialet nio biverk-
ningsrapporter om ”pinscherreaktioner”
(åtta mellanpinschrar och en dvärgpin-
scher) hos hundar som vaccinerats med
Nobivac DHPPi vet (Figur 2). Dessa
biverkningar har uppmärksammats
främst i Sverige och Finland och på
senare år även i Tyskland. Reaktionerna
ses hos pinscher och ibland även hos
dvärgpinscher. Biverkningarna är väl-
kända bland uppfödare och ägare av
pinscher och dvärgpinscher men de 
rapporteras sällan till myndigheterna.
Reaktionerna tycks främst uppträda då
hundarna vaccineras för första gången
och då det finns en valpsjukekomponent
med i vaccinet. Reaktionerna debuterar
cirka nio till tolv dagar efter vaccinatio-
nerna och karaktäriseras av beteendeför-
ändringar, t ex oro, aggressivitet, ljus-
och ljudkänslighet samt neurologiska
rörelsesymtom som kan variera i allvar-
lighetsgrad från lätta skakningar till
kraftiga epileptiforma anfall. Reaktio-
nerna framkallas troligen av en vaccinär
encefalit. Varför de drabbar pinscher och
dvärgpinscher är inte klarlagt men det

antas bero på en ärftlig immunologisk
egenhet inom pinscherpopulationerna. 

ANTIPARASITÄRA MEDEL
Pyretroider
Inom gruppen antiparasitära medel
finns 17 rapporter gällande hundar som
reagerat på Scalibor vet halsband, som
innehåller pyretroiden deltametrin som
aktiv substans. De reaktioner som rappor -
terats var främst hudbiverkningar och
neurologiska biverkningar. Beträffande
hudbiverkningarna: hudlesionerna in -
kluderade rodnad, fukteksem, urtikaria,
alopeki och sår. Dessa sågs främst på hal-
sen vid platsen för halsbandet, men i
några fall även på andra delar av krop-
pen. Reaktionerna uppträdde som regel
ett par dagar efter att halsbanden appli-
cerats och avklingade oftast snabbt efter
att halsbanden avlägsnats. Beträffande
de neurologiska biverkningarna inklu -
derar dessa de rapporterade symtomen
hälta, vinglighet, kramper, nystagmus,
rörelsesvårigheter, aggressivitet, gnällig-
het, ”lyfter tassarna högt” och ”svårt att
få kontakt med”. Dessa symtom upp-
trädde under varierande tidsperioder
efter att hals banden applicerats – från ett

par timmar till någon vecka och ibland
ännu längre. Symtomen upphörde som
regel inom något dygn efter att halsban-
det tagits av. Vid sidan om hudbiverk-
ningarna och de neurologiska biverk-
ningarna sågs i några fall ”allmänna
biverkningar” med symtom såsom ned-
satt allmäntillstånd, trötthet, anorexi
och svaghet. I en rapport meddelas att
en tik som haft ett Scalibor vet halsband
under dräktigheten födde en valp med
gomspalt och två valpar utan missbild-
ningar (Figur 3). Det går inte att avgöra
om Scalibor vet-halsbandet har något
med missbildningen att göra.

Det finns fyra rapporter om hundar
som reagerat för Exspot vet spot-on,
som innehåller pyretroiden permetrin
som aktiv komponent. I två av dessa fall
reagerade hundarna med trötthet, darr-
ningar och oro. Hos en hund sågs kräk-
ningar, kramper och aggressivitet. En
hund reagerade med kräkningar och en
kort period av medvetslöshet.  

Deltametrin och permetrin tillhör
gruppen pyretroider, som hos husdjur
används för att bekämpa artropoder
(fästingar, loppor, löss, knott, myggor).
Pyretroiderna verkar hos artropoderna

FIGUR 2. Det finns i materialet nio biverkningsrapporter om ”pinscherreaktioner” (åtta mel-
lanpinschrar och en dvärgpinscher) hos hundar som vaccinerats. 
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genom att öppna spänningsberoende
natriumjonkanaler i nerver, vilket leder
till neuronal membrandepolarisering.
Det är troligt att man hos de hundar där
neurologiska biverkningar ses får en så
stor hudabsorption av pyretroiderna att
systemeffekter erhålls och att mekanis-
merna för effekterna på de neuronala
funktionerna hos hundarna är liknande
dem som föreligger hos artropoderna.
Hudlesionerna kan antas ha en allergisk
genes. I Sverige finns sedan tidigare rap-
porterat ett avsevärt antal negativa reak-
tioner för Scalibor vet och Exspot vet
hos hundar, med symtom liknande dem
som angivits här. Den beräknade inci-
densen för reaktionerna är dock låg. 

Fipronil
Fyra rapporter rör fipronil (två fall var-
dera för Frontline vet spot-on och
Effipro spot-on). Tre av dessa hundar
fick hudlesioner, i ett fall i form av ett
sår på applikationsplatsen. I de andra
fallen sågs intensiv klåda och även rod-
nad över delar av kroppen. Hos en hund
sågs en kortvarig episod med kräkningar,
diarré och muskelkramper. I en rapport
meddelas att en hund som fick Front line
Comp spot-on (fipronil + S-metopren) en
vecka efter applikationen fick allvarliga
epileptiska anfall. För att undvika kramp -
anfallen hölls hunden under anestesi 

i två dagar och den återhämtade sig
sedan. Det finns sedan tidigare flera rap-
porter om biverkningar, inkluderande
neuronala effekter och hudaffektioner,
hos hundar som behandlats med fipronil. 

Makrocykliska laktoner
Det finns tolv biverkningsrapporter för
hundar som fått preparat som innehåller
makrocykliska laktoner. Dessa är verk-
samma både mot vissa inälvsmaskar
(nematoder) och mot ektoparasiter
(artropoder) och de benämns därför
endektocider. Sex av rapporterna rör
biverkningar hos hundar som behand-
lats med Stronghold spot-on (selamek-
tin). I två av fallen sågs korta (ca 1–3
minuter) krampanfall ett till två dygn
efter applikation av Stronghold. Två
hundar reagerade några timmar efter
behandlingen med vinglighet och svårig -
het att hålla balansen. Hos en hund sågs
ryckningar och stelhet i kroppen ett par
dagar efter behandlingen. Hos en hund
sågs ca ett dygn efter behandlingen diarré
och sänkt allmäntillstånd. 

Det finns tre rapporter för Milbemax
vet tabletter (milbemycinoxim + prazi -
kvantel). Hos dessa hundar sågs slöhet,
trötthet och vinglighet dagen efter
behandlingen. I en rapport meddelas att
då en tik och fem valpar gavs Milbemax
vet reagerade två av valparna med ving-

lighet och slöhet. En av valparna åter-
hämtade sig, men den andra valpen fick
kramper som inte gick att häva och den
avlivades. En hund som fick Interceptor
tabletter (mibemycinoxim) mot sarkop-
tesskabb reagerade med att bli kontakt-
lös, stå med sänkt huvud och gå i cirklar.
Den blev sedan desorienterad och
aggressiv och den avlivades. Det finns
två rapporter för Advocate spot-on
(moxidektin + imidakloprid). I det ena
fallet reagerade hunden ca en timme
efter applikationen med trötthet och
nystagmus. Den återhämtade sig efter ca
ett dygn. Den andra rapportern rör en
hund som vid två tillfällen kräkts ca åtta
timmar efter applikation av Advocate.

Selamektin, milbemycinoxim och
moxidektin är således makrocykliska
laktoner, som hos parasiterna har en affi-
nitet för GABA- och glutamat-reglerade
inhibitoriska kloridjonkanaler i nerver.
Hos däggdjur begränsar blod-hjärnbar-
riären upptaget av de makrocykliska lak-
tonerna i CNS. I de fall där hundar rea-
gerar med neuronala symtom får man
anta att upptaget av substanserna över
blod-hjärnbarriären är så stort att detta
framkallat en inhibitorisk effekt på den
GABA-reglerade neuronala transmission
som finns i hjärnan hos däggdjur. Det
finns sedan tidigare flera svenska rappor-
ter om biverkningar hos hundar som fått
makrocykliska laktoner. Prazikvantel,
som huvudsakligen är verksamt mot
bandmask, ändrar kalciumpermeabilite-
ten över parasiternas segment och har en
låg toxicitet hos däggdjur. Imidakloprid
har en affinitet för specifika kolinerga
nikotinreceptorer som finns hos parasi-
ter men saknas hos däggdjur.

Certifect
Det finns sex biverkningsrapporter för
hundar som behandlats med Certifect
spot-on (innehåller fipronil, amitraz och
S-metopren), som är verksamt mot
artropoder. Fem av hundarna reagerade
inom ca ett dygn med trötthet, ovilja att
gå, ataxi och bradykardi. De återhäm -
tade sig sedan efter ett till två dygn. En
hund reagerade ett par dagar efter
behandlingen med tecken på muskulo -
skeletal smärta, främst i frambenen. Den
fick meloxikam och återhämtade sig
långsamt. 

FIGUR 3. I en rapport meddelas att en tik som haft ett Scalibor vet halsband under dräktig-
heten födde en valp med gomspalt (bilden) och två valpar utan missbildningar. 
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Nedsatt allmäntillstånd, som sågs hos
de flesta hundarna kan troligen relateras
till en effekt av amitraz. Amitraz verkar
hos artropoder som en agonist till pre-
synaptiska oktopamin-receptorer, som
är homologa till de presynaptiska alfa2-
receptorerna hos vertebrater. I de fall där
biverkningar fås av amitraz ses symtom
som liknar de terapeutiska effekterna av
alfa2-receptoragonister (såsom t ex mede-
tomidin). Alfa2-receptorantagonisten
atipamezol kan i dessa fall användas som
antidot. Det kan nämnas att det nyligen
har uppmärksammats (främst i USA)
indikationer på att amitraz hos hund i
mycket sällsynta fall kan ge pemfigus
foleaceus, där hudaffektioner uppkom-
mer (alopeki, blåsor), som en följd av
antikroppsbildning mot intercellulär-
substans i huden. I Sverige finns sedan
tidigare rapporterat om ett sådant miss-
tänkt fall. Man bör vara uppmärksam på
denna sällsynta biverkan och rapportera
alla misstänkta fall till Läkemedels-
verket.

Övriga antiparasitära medel
En hund som gavs Banminth vet oral
pasta (pyrantel) fick dagen efter givan
kraftig klåda och svullnad i öronlappar
och ögonlock, troligen som en följd av
en allergi (Figur 4). En hund som fick
Drontal Comp vet tabletter (febantel +
pyrantel + prazikvantel) blev slö och
orolig. En tik som fick Axilur vet tablet-
ter (fenbendazol) från dag 40 i dräktig-
heten till dag 14 post partum fick en
kull om nio valpar, varav två hade defek-
ter i ytteröronen (tunt brosk och svagt
rullade öronspetsar). Fenbendazol, som
är en bensimidazol, kan på grund av att
mikrotubuli påverkas tänkas ge miss-
bildningar om den tillförs under den
känsliga perioden av dräktigheten (dvs
den första tredjedelen som hos hund är 
t o m dag 20). Då substansen i detta fall
inte gavs förrän från dag 40 av dräktig-
heten är det inte troligt att de observerade
örondefekterna är läkemedelsrelaterade.  

NSAID
Inom gruppen ”QM – Rörelseapparaten”
finns 20 rapporter som rör icke-steroida
antiinflammatoriska medel (NSAID).
Sex av dessa fall rör karprofen (Rimadyl
vet), ett fall rör karprofen + meloxikam

(Rimadyl vet + Metacam), fyra fall rör
meloxikam (Metacam), tre fall rör firo-
coxib (Previcox), fyra fall rör mavacoxib
(Trocoxil), ett fall rör robenacoxib
(Onsior) och ett fall rör cimicoxib
(Cimalgex).

De flesta rapporterna rör hundar som
fick kräkningar och diarréer, som i
många fall var blodblandade. Detta gäl-
ler fyra av hundarna som fick Rimadyl
vet, tre av hundarna som fick Metacam,
de fyra hundar som fick Trocoxil, de tre

hundar som fick Previcox, hunden som
fick Onsior samt hunden som fick
Cimalgex. I ett par av dessa fall påvisa-
des perforerande sår i mage och/eller
tunntarm. De flesta hundarna återhäm-
tade sig, som regel efter intensivbehand-
ling, men fyra hundar dog eller avlivades
i dålig kondition. Hos två av hundarna
som fick Rimadyl vet och hos den hund
som fick Rimadyl vet + Metacam sågs
akut njursvikt som inte gick att häva och
hundarna avlivades. 

FIGUR 4. En hund som gavs pyrantel fick dagen efter givan kraftig klåda och svullnad i
öronlappar och ögonlock, troligen som en följd av en allergi.

FO
TO

: T
O

X
A

W
W

W
.

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  09.56  Sida 29



➤

30 N U M M E R  13 • 2013 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Verkningsmekanism
NSAID är bland de mest använda läke-
medlen, men ingen av de tillgängliga
substanserna är idealisk från biverk-
ningssynpunkt. De flesta kan ge avsevärda
negativa reaktioner, hos hund främst 
i form av gastrointestinala ulcerationer.
De huvudsakliga farmakologiska egen-
skaperna hos NSAID, dvs de analgetiska,
antiinflammatoriska, antipyretiska och
trombocytaggregationshämmande effek-
terna, är relaterade till substansernas pri-
mära verkningsmekanism. Den är en
hämning av cyklooxygenas (COX-1 och
COX-2), som är aktivt i den initiala
metabolismen av arakidonsyra till prosta-
glandiner och tromboxaner. 

I mag-tarmslemhinnan är COX-1
ansvarigt för syntesen av prostaglandi-
ner, som hämmar syrasekretion, ökar
mukusproduktion och därigenom skyd-
dar slemhinnan. Hämning av COX-1 i
mag-tarmslemhinnan kan ge dyspepsi,
illamående, kräkningar och diarré och i
en del fall även ulcerationer och erosio-
ner. Hos hund ses skador främst i slem-
hinnan i mage och duodenum, men
ibland ses skador även i andra delar av
gastrointestinalkanalen. 

Njurarnas produktion av prostaglan-
diner är under normala förhållanden låg
och NSAID har då relativt liten effekt på
njurarna. För att en normal hemodyna-
mik ska vidmakthållas vid sänkt blodflöde
ökar emellertid syntesen av vasodilate-
rande prostaglandiner i njurarna. Denna
prostaglandinsyntes är huvudsakligen
COX-2-reglerad. En NSAID-inducerad
hämning av COX-2 i njurarna kan i
sådana fall leda till vasokonstriktion
med njurskador och rubbningar i salt-
och vattenbalans som följd. 

Det är också känt att NSAID kan ge
leverskador. Dessa är ofta oberoende av
dos och ses bara hos ett fåtal individer
(idiosynkrasi). Mekanismen för lever -
ska dorna är inte känd i detalj, men det
antas att NSAID hos känsliga individer
kan bilda reaktiva metaboliter som
binds till cellulära proteiner. Dessa kan
komma att fungera som immunogener
och framkalla en immunologiskt betingad
leverskada. 

NSAID påverkar också aggregationen
av trombocyter, främst genom att häm ma
den COX-1-beroende bildningen av

tromboxan A2. Därför ses ibland blöd-
ningar som en biverkan till följd av
denna effekt. Kutana biverkningar är
oftast en följd av immunologiska reak-
tioner och är vanligt förekommande vid
läkemedelsbehandlingar, inkluderande
NSAID-terapi.

Hästdos till hund
Bland rapporterna för NSAID finns en
rapport om en hund som av misstag
kom över och åt upp innehållet i en 100
ml flaska av Metacam för häst (oral sus-
pension 15 mg/ml). Hunden gick inte
att rädda utan avled efter ett par dagar.
Det finns sedan tidigare en svensk rap-
port där en hund dog efter att ha ätit
innehållet i en flaska Metacam för häst.
De orala suspensioner som finns för
häst, och även för svin, hund och katt,
innehåller sötningsmedlen sackarin och
xylitol som hjälpämnen. Man ska vara
uppmärksam på att hundar inte av miss-
tag kommer åt och förtär dessa preparat.  

NERVSYSTEMET
I en rapport meddelas att två hundar 
vid sedering och analgesi fick en kombi-
nation av medetomidin (Domitor vet) +

butorfanol (Dolorex vet) och därvid blev
mycket kraftigt påverkade med andnings-
depression, bradykardi, svag puls och
bleka slemhinnor (Figur 5). De återhäm-
tade sig efter behandling med atipame-
zol (Atipam vet), vätska och adrenalin.
Liknande förlopp rapporteras hos två
andra hundar som gavs medetomidin +
butorfanol och som därefter, för att häva
reaktionerna, fick atipamezol och anti-
chockterapi. I en rapport meddelas att
sedering av en hund med Domitor vet +
Dolorex vet och upphävning av effekten
med atipamezol förlöpte normalt men
att hunden därefter var mycket trött i tre
dagar. Hos en hund som sederades med
Dexdomitor (dexmedetomidin) gick
förloppet intitialt som planerat, men
hunden fick sedan plötsligt ett kramp -
anfall med sträckartonus i alla benen
och den slutade andas. Atipamezol,
adrenalin (intrakardiellt), hjärtmassage
och intubering/ventilation var utan
resultat och hunden dog. En hund som
sederades med medetomidin (Sedator
vet) och därefter gavs atipamezol fick
efter 40 minuter ett krampanfall med
sträckartonus i alla benen. Den åter-
hämtade sig sedan ganska snabbt. I en

FIGUR 5. Två hundar som vid sedering och analgesi fick en kombination av medetomidin +
butorfanol blev mycket kraftigt påverkade med andningsdepression, bradykardi, svag puls
och bleka slemhinnor.
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rapport meddelas att en hund inte
påverkades av den rekommenderade
dosen av medetomidin (Sedator vet),
dvs avsaknad av förväntad effekt (”lack
of expected efficacy”). En rapport gäller
en hund som mot smärta gavs en tablett
Temgesic (buprenorfin) och sedan bör-
jade drägla och skaka och fick sprutande
diarré. Det kan i detta fall vara fråga om
en allergisk reaktion. En hund som fick
fenemaltabletter mot epilepsi reagerade
med ilska i situationer som hunden 
aldrig tidigare reagerat på. 

Det finns sedan tidigare ett avsevärt
antal svenska biverkningsrapporter gäl-
lande allvarliga reaktioner hos hundar
som fått sedativa, analgetika eller aneste-
tika. Det är välkänt att komplikationer
kan inträffa hos hund, liksom hos andra
djurslag, i samband med sedering, anal-
gesi och anestesi, även när detta sker lege
artis.

URIN- OCH KÖNSORGAN
Inom gruppen ”QG – Urin- och köns-
organ” finns fem biverkningsrapporter
för Alizin vet, som innehåller aglepriston
som aktiv ingrediens. Indikationen är av -
brytande av oönskad dräktighet hos tik. 

Hos två tikar sågs allvarliga lokala
reaktioner på injektionsställena i nacken.
Hos en tik sågs 1,5 månad efter behand-
lingen en allvarlig livmoderinflamma-
tion. Hunden var i mycket dålig kondi-
tion och avlivades. Hos en hund sågs två
månader efter behandlingen en kraftigt
förstorad livmoder innehållande ett röd-
svart illaluktande sekret samt en död
fullgången valp som låg i ena livmoder-
hornet och ut genom cervix. En tik som
fått Alizin som abortivum födde ändå
valpar vid en normal förlossning. 

Det finns i den tidigare biverknings-
rapporteringen flera rapporter om
biverkningar hos tikar som fått Alizin
vet. Hos en tik som fick Propalin vet
sirap (fenylpropanolamin) mot urinin-
kontinens sågs återkommande epilepsi-
liknande anfall. Efter att behandlingen
utsatts upphörde anfallen. Hos en tik
som fick Propaline vet sågs anfall av
vinglighet och apati som varade i 10–
15 minuter. Hos en hanhund som fick 
Ypozane tabletter (osateronacetat) mot
prostataförstoring sågs ett ändrat be -
teende med trötthet och letargi.

ANTIBIOTIKA
Det finns två rapporter om hundar som
fått cefalexin (i det ena fallet Kefavet vet
tabletter, i det andra fallet Cefaceptin vet
tabletter). Hos båda hundarna sågs
svullnader i huvudet och hos en av hun-
darna även kring vulva. Det är troligen
fråga om allergi. En hund som fick 
en tablett Vetrimoxin vet (amoxicillin)
ramlade efter en kort stund ihop och
dog sedan inom några minuter, möjli-
gen som en följd av anafylaktisk chock.

En hund som fick en injektion av
Bimoxyl vet (amoxicillin) fick en lokal
reaktion på injektionsstället i nacken.
En hund som fick Clindabuc vet tablet-
ter (klindamycin) blev mycket trött.
Den återhämtade sig då behandlingen
avbröts.  

ÖGON OCH ÖRON
Inom gruppen ”QS – Ögon och öron”
finns tre rapporter om hundar som fått
kraftigt nedsatt hörsel eller blivit döva

FIGUR 6. En hund som genomgick en Artruvetrin-hyposensibilisering i samband med en
atopi reagerade med klåda, utslag och feber efter varje injektion.
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efter behandling med antiinfektiva
örondroppar (Surolan vet i två fall,
Canaural vet i ett fall). Det finns sedan
tidigare flera svenska biverkningsrappor-
ter om hörselnedsättning och dövhet
efter behandling med antiinfektiva öron -
d roppar. Det är troligt att hörselnedsätt-
ningen i de flesta fallen framkallas av
reaktioner i ytter- eller mellanörat som
gör att ljud inte förmedlas in till inner -
örat (konduktiv hörselnedsättning). En
hund reagerade med rodnad och värme 
i båda ytteröronen efter öronrengöring
med Epi-Otic, troligen på grund av en
allergisk reaktion.

I en rapport meddelas att en hund
fick ödem i båda ögonens hornhinnor 
ca tolv timmar efter applicering av Myd-
riacyl i ögonen inför en ögonlysning. I
en rapport anges att en hund fick ökad
pigmentering i tredje ögonlocket efter
behandling med Chloromycetin ögon -
droppar.

ÖVRIGT
Det finns sex rapporter för Suprelorin
im plantat (deslorelin), en gonadotro-
pin-releasing-hormon-receptor-agonist
(GnRH- agonist) som används för att
framkalla tillfällig ofruktsamhet hos
hanhundar. Hos en hund sågs ett ändrat
beteende med håglöshet och trötthet.
En hund fick på platsen för implantatet
en tennisbollstor förhårdnad innehållande

blodblandad serös vätska men inga bak-
terier eller vita blodkroppar. Hos en
hund, som fick ett Suprelorin-implantat
9,4 mg med ett års duration, sågs efter
ett halvår ökad törst och glukosuri. Sex
månader senare, vid tiden då effekten av
implantatet beräknades gå ut, försvann
glukosurin. Hos två hundar rapportera-
des avsaknad av effekt. En hund började
ca ett halvt år efter applikationen av
implantatet slicka sig på pungen varvid
dermatit uppstod. Då hunden fick ett
nytt implantat upphörde slickandet.

Hos en hund som behandlades med
Vetoryl (trilostan) mot hyperadrenokor-
ticism (Cushings sjukdom) sågs takykardi
och takypné. En annan hund som fick
Vetryl reagerade med inappetens och
hosta samt urtikaria på huvud och lår.  

Det finns två rapporter för hundar
som fick Atopica vet kapslar (ciklo -
sporin). Det ena fallet rör en hund som
i samband med utredning av en podo-
dermatit fick två Atopica vet-kapslar.
Hunden fick då en våldsam reaktion där
den svimmade, kissade och bajsade. Den
piggnade till inom loppet av cirka en
halvtimme. Det andra fallet rör en hund
med atopi som under cirka ett halvt år
behandlades med Atopica vet kapslar.
Därefter observerades hos hunden flera
kutana plasmacytom. Atopica vet sattes
då ut och hudtumörerna försvann. Hos
en hund som fick Immucept-injektioner

i samband med en atopi sågs salivering,
slöhet och vinglighet inom ett dygn efter
injektionerna. En hund som genomgick
en Artruvetrin-hyposensibilisering i sam-
 band med en atopi reagerade med klåda,
utslag och feber efter varje injektion
(Figur 6).

Hos en hund som fick Postafen
tabletter mot åksjuka sågs vinglighet,
svaghet i bakbenen och ryckningar i
huvudet ca tolv timmar efter tablett -
givan. En hund fick mot vätskebrist i
samband med en diarré natriumklorid
med tillsats av Becoplex vet (en vitamin
B-blandning). Hunden reagerade efter
cirka 20 minuters dropp med en kraftig
svullnad i huvudet. Droppet sattes ut
och hunden gavs prednisolon varvid
svullnaden försvann. En hund med en
ytlig pyodermi fick som komplement till
schamponering en subkutan injektion
av Becoplex vet. Den reagerade då med
smärta och svullnad på injektionsstället. 

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.
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Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelning för diagnostik och stordjur
inbjuder till seminarium i

Hästtandvård/Periodontal disease
Kursen är öppen för veterinärer med hästpraktik  
som har intresse för ökade kunskaper inom det aktuella området

Focus on: PERIODONTAL DISEASE IN EQUINE
Svenska, tyska och brittiska föreläsare kommer att diskutera 
”periodontal disease (foderinpackningar) and its causes, dia-
gnosis, treatment and prognosis”. 
 Forumet kommer att inkludera olika aspekter av problema-
tiken såsom foderinpackningar i samband med tandframbrott, 
tandväxling, trångställningar, bettrelation, betselöverslitning, 
iatrogena skador, ”perifer cementkaries”, åldrande osv.  
 Alla presentationer, inklusive praktiska demonstrationer 
avseende åtgärder, kommer att ske i föreläsningssal.

Tid: Kl. 9–16 den 6 december 2013 
Plats: Klinikcentrum, SLU, Uppsala, Sweden
Kostnad: 2 500:– + moms inklusive lunch
Kursansvarig: leg. veterinär, docent Ove Wattle
Bindande anmälan skickas via e-mail till ove.wattle@slu.se. 
Abstract: Vill man förmedla egna erfarenheter från studier/fältet 
är man välkommen att innan den 11 november skicka in ett 
abstract på engelska, inte mer än 700 ord, till ove.wattle@slu.se. 
Accepterat abstract = hålla ett 20 minuters föredrag på engelska 
(inklusive 5 minuter för frågor) = ingen kursavgift. 
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❘❙❚ månadens epiztel

RISK FÖR NEWCASTLESJUKA
SVA har påvisat högpatogent paramyxovirus
typ 1 (PPMV-1) hos döda vilda duvor i cen -
trala Örebro. Duvorna i området har uppvisat
centralnervösa symtom och ökad dödlighet.
Eftersom PPMV-1 kan orsaka newcastlesjuka
hos tamfåglar har Jordbruksverket tagit beslut
om att alla utegående fjäderfä och andra fåglar
i fångenskap i Örebro kommun ska hållas
inomhus tillsvidare. Alla som håller fjäderfä
och tamduvor uppmanas att vara extra vak -
samma på sjukdomen. Det är även viktigt som
veterinär att ha sjukdomen i åtanke. När beslu-
tet skrevs fanns inga tecken på att smittan spri-
dit sig till tamfåglar. Jordbruksverket kommer
att gå ut med information så fort beslutet kan
hävas.

MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA
Efter att en 4H-föreståndare ringde distrikts -
veterinären och beskrev att fåren hade blåsor 
i mun och på läppar, tillsammans med hälta
och förhöjd temperatur, väcktes misstanke om
mul- och klövsjuka. Veterinären kontaktade
läns styrelsen och SVA som i sin tur anmälde
misstanken till Jordbruksverket.

Gården stängdes för besökare och de sjuka
djuren stallades in. På gården fanns förutom får
även getter, kor, grisar, hästar, kaniner och olika
tamfåglar.

Vid besöket sågs orf-liknande lesioner på
djurens läppar och mungipor och två djur hade
erosioner på tungspets och tungbas, men inga
blåsor. Inga lesioner på fötterna hos något djur
kunde ses. På grund av lesionerna i munnen
togs prover som budades till SVA. Då ett av
proverna föll ut svagt positivt kunde inte miss-
tanken avfärdas dagen efter utan ytterligare
analyser utfördes på provmaterialet. 

Efter en slutgiltig PCR-analys och ett kom-
pletterande veterinärbesök två dagar efter att
misstanken väckts konstaterades slutligen att
djuren inte led av mul- och klövsjuka och spär-
ren släpptes. Därefter kunde både den behand-
lande veterinären och 4H-gården återgå till sina
respektive normala verksamheter.

HANDEL OCH HANTERING AV 
SÖTVATTENSKRÄFTOR
För att skydda svenska kräftbestånd är det 
förbjudet att ta in levande sötvattenskräftor
från andra länder till Sverige. Det är heller inte

Ett utbrott av ökad dödlighet hos vilda duvor för -

anledde förebyggande åtgärder mot newcastlesjuka

och en rapport om får som hade blåsor i munnen väckte misstanke om mul- och

klövsjuka. Månadens Epiztel är denna gång sammanställd av Karin Sannerud,

Jordbruksverket och Mikael Propst, SVA.

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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till åtet att hålla och transportera levande söt -
vatten kräftor. Förbuden gäller inte flodkräftor

eller signalkräftor som är fångade i eller odlade
i Sverige.

Artskyddsförordningen (2007:845) ger möj-
ligheten för Jordbruksverket att pröva undan-
tag från förbudet. Undantag kan bara ges om
kräftorna ska användas för naturvårds-, forsk-
nings- eller undervisningsändamål, om det inte
finns någon annan lösning och om det inte
kommer att påverka artens eller andra vilda
djurs överlevnad. Sötvattenkräftor som tas in i
landet utan undantag utfärdat av Jordbruks-
verket har tagits in i landet illegalt. En illegal
införsel kan polisanmälas och kräftorna
omhändertas.

Svenska sötvattenkräftor får sättas ut i naturen
om länsstyrelsen har utfärdat ett utsättnings -
tillstånd. Utsättningstillstånd för signalkräftor
får inte ges i områden där det finns flodkräftor
på grund av risken för att sprida kräftpest. Mer
information om kräftpest finns på SVAs hem -
sida och frågor om utsättningstillstånd besvaras
av berörd länsstyrelse.  ■

För att skydda svenska kräftbestånd är det förbjudet att ta in levande sötvattens -
kräftor från andra länder till Sverige.

Vårt fokus har varit att göra ett smalt sortiment  
bredare än du kan tänka dig....

Ett sortiment som är effektivt och kliniskt beprövat
Mindre komplext och lättare att rekommendera till dina kunder

Kontakta Nestlé Purina för ytterligare information: purina.vetdiets@purina.nestle.com

...och det täcker alla foderresponsiva tillstånd

PURINA VETERINARY DIETS® : KOMPLETT, KONCIST OCH KLINISKT EFFEKTIVT
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Vilken är din diagnos? – Epizootologi

En mindre köttdjursbesättning utreddes
för misstanke om epizootisjukdom på
grund av missfärgning av spenar och mule
samt lindrig feber hos flera djur. Fallet är
presenterat av Catrin Vesterlund-Carlson
vid Enhet för sjukdomskontroll och smitt-
skydd, SVA.

Nötbesättning, köttdjur
ANAMNES: I en mindre besättning uppvisade
inom loppet av fem dagar totalt sju djur miss -
färgade spenar, missfärgad mule och feber. Ett
av djuren hade 40,2°C i feber, övriga affekte -
rade låg mellan 39–39,6°C. Djuren åt och deras
allmäntillstånd var relativt gott, men huden på
mule (Figur 1) och spenar (Figur 2) blev först
missfärgad och lossnade bitvis senare. Varken
näsflöde, ögonflöde eller salivering sågs.

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

FIGUR 1. Rodnad och sårighet i mule och nosslemhinna hos
en av korna i den aktuella besättningen. 

FIGUR 2. Reaktion i spenarna hos en av korna i den beskrivna
besättningen.
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Svensk ordförande för glo-
bal veterinärorganisation

❘❙❚ Ulf Magnusson, professor vid avdel-
ningen för reproduktion vid VH-fakulteten,
SLU, blev vald till president för Association
of Institutions for Tropical Veterinary Medi-
cine (AITVM) för de kommande tre åren
vid dess generalförsamling i Johannesburg
i augusti i år. 

VH-fakulteten, och tidigare V-fakulte-

ten, vid SLU har länge varit medlem i
denna sammanslutning av 24 veterinär -
fakulteter och husdjursinstitut I Afrika,
Asien och Europa. Sekretariatet drivs från
veterinärfakulteten i Utrecht. Organisatio-
nens syfte är att i tropiska regioner stärka
forskning och utbildning inom veterinär-
medicin och husdjursvetenskap syftande
till hållbar utveckling. Bland annat arran-
gerar AITVM konferenser och tränings -
kurser.

– Detta är en erkänsla för vår fakultets
och SLUs långvariga och målmedvetna
satsning på globala frågor. Vi har stolta

traditioner att vila på och många yngre
kollegers engagemang att bygga på, 
kommenterar Ulf Magnusson.  ■

❘ ❙❚ noterat

Ulf Magnusson,
SLU, har blivit
vald till president
för Association
of Institutions for
Tropical Veteri-
nary Medicine. FO

TO
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Med denna spännande rubrik inled-
des årets träff för Svenska Djurhälso -
vårdens veterinärer och rådgivare.
Träffen ägde rum i Uppsala den 17
september, var den sjunde i ord-
ningen och hade lockat ett 50-tal
deltagare. Även representanter för
olika myndigheter som SVA och 
Livsmedelsverket deltog.

FYRA FÖREDRAG OM AKTUELLA
PROBLEM
Efter en kort inledning av Andrea
Holmström tog Jenny Lundström hand
om den spännande rubriken. Jenny
arbetar som koordinatör för obduk-
tionsverksamheten och föredraget byggde
på resultaten från obduktioner av samt-
liga djur som under 2012 skickats in
med anamnesen ”plötslig död/hög död-
lighet”. Dessa fall utgör ca 30–40 pro-
cent av obduktionsremisserna. 

Orsakerna visade sig variera mellan
djurslagen och djurens ålder. Hos grisar
har spädgrisarna (0–1 vecka) oftast
tomma magsäcker, trauma eller enterit
medan diande grisar oftast lider av ente-
rit. Hos slaktsvin är orsakerna pneu moni
och pleurit och hos vuxna djur ses mag-
sår, tarmomvridning och torsion av mjäl-
 ten. Hos yngre nötkreatur är orsakerna
mest pneumoni, pleurit och enterit
medan vuxna nöt ofta dör av lägesför-
ändring av löpmagen eller piroplasmos.
Hos lamm ses enterit, pneumoni, pulpy
kidney men också ganska ofta fall där
orsaken inte kan fastställas. Vuxna får
dör oftast av pneumoni. 

Orsakande agens hos lamm är ofta
parasiter, hos övriga djur ses både bakte-
rier som Escherichia coli eller olika virus

som Rota och Corona. Jenny betonade
vikten av att få rätt ingångsdata och väd-
jade till alla att alltid ange ålder på dju-
ret och så utförlig anamnes som möjligt
när djur skickas till obduktion.

STORA LEVERFLUNDRAN GÖR
COMEBACK?
Virpi Welling och Ulrika König tog till-
sammans hand om informationen
rörande stora leverflundran, en parasit
vars förekomst nu ökar. Orsakerna till
detta är oklara, kanske klimatföränd-

ringar, betesstöd för utnyttjande av
sanka marker eller livdjurshandeln?
Denna parasit är dessutom klassad som
zoonos och kräver därigenom ökad upp-
märksamhet. 

Det råder stora regionala skillnader 
i landet vad gäller förekomst, Halland,
Skåne och Närke nämndes som extra
drabbade. Eftersom många frågeställ-
ningar kvarstår rörande denna parasit
har en arbetsgrupp bildats med delta gare
från SVA, SLU och Svenska Djurhälso -
vården. Frågor att lösa rör symtom,

Ond bråd död hos våra lant-
bruksdjur – vilka är orsakerna?
TEXT OCH FOTO: CHRISTINA AROSENIUS
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Jenny Lundström redogjorde för resultaten från obduktioner av alla djur som under 2012
skickats in till Svenska Djurhälsovården med anamnesen ”plötslig död/hög dödlighet”.
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lämpligaste avmaskning, betesrutiner,
vilka snäckor som kan vara mellanvärdar
och hur man sköter kontrollen i en smit-
tad besättning. 

Ett problem är också att alla landets

slakterier inte rapporterar fynd av lever-
flundra och den säkraste diagnosen får
man just vid slakt eller vid obduktion.
Äggräkning är mer osäker, den fungerar
inte hela året och ger bara säkra resultat
vid förekomst av adulta parasiter i
levern. I faeces kan man dock hitta
koproantigen tidigare än ägg och sådana
kommersiella test finns att tillgå både 
för nöt och får. Man kan även titta på
antikroppar i både mjölk och blod men
denna test kan störas av maternella
antikroppar som inte skyddar djuret. 

Smitta kan ske både höst och vår
eftersom parasiten kan övervintra i
snäckan. Parasiten kan leva tre år som
adult i djuren och för smittade besätt-
ningar krävs besättningsspecifika råd
rörande kontroll och bekämpning.
Beten måste vara utan djur minst ett år
för att få bort smittan och har man miss-
tänkta beten är det bättre att utnyttja
dessa för nöt än för får som lättare dör.

Minskat betestryck och tidigare install-
ning kan också användas. Avmaskning
av nöt bör göras vinter och vår och av får
vid behov även sommar och höst.

VAD VET VI OM DEN NYA SPÄD-
GRISDIARRÉN?
Den nya typen av spädgrisdiarré har fått
namnet New Neonatal Porcine Diarrhoea
(NNPD) och har rapporterats även från
Danmark och Frankrike. Sjukdomen är
ännu en olöst gåta och smittar mer än
50 procent av spädgrisarna i drabbade
besättningar. Det verkar mest vara ett
problem hos kullar efter gyltor. Behand-
ling är, trots oklar etiologi, antibiotika. 

NNPD orsakas inte av de vanligaste
bakterierna som ses vid spädgrisdiarré i
Sverige, enterotoxinproducerande E coli
eller Clostridium perfringens typ C. Hit-
tills har få studier gjorts och hypoteserna
är att det antingen är ett nytt agens eller
ändringar i djurens miljö, i immunstatus
eller i skötselrutinerna. 

Jenny Larsson, doktorand från SLU,
redogjorde för sitt forskningsprojekt
rörande NNPD, en mycket välplanerad
studie som genomförs i tio besättningar
i Mellansverige. Ett spännande fynd som
hon gjort är förekomst av en gramposi-
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Virpi Welling och Ulrika König tog tillsammans hand om informationen rörande
stora leverflundran, en parasit vars förekomst nu ökar.

Ett spännande fynd som Jenny Larsson gjort är före-
komst av en grampositiv kock, Enterococcus hirae,
hos 60 procent av de diarrésjuka grisarna.

Spara tid och pengar
med verktyg i topptrim

Slipning saxar och skär 72:- 
Service klippmaskiner

Skicka idag!

Vet-paket, spara 600:-
Trimmer & skär

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83
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tiv kock, Enterococcus hirae, hos 60 pro-
cent av de sjuka grisarna. Kockerna har
hittats i tarmvilli samtidigt med viss vil-
liatrofi och epitelskador. Denna bakterie
har tidigare förekommit i ett fåtal fall-
beskrivningar av diarré hos kattungar,
kanin, råtta och spädgris och kan visa sig
vara en bidragande orsak till även
NNPD. Projektarbetet forsätter och
kanske kan Jenny rapportera mer vid
nästa års möte?

ETT ÅR MED SCHMALLENBERG-
VIRUS
Dagens sista föredrag hölls av Boel
Sandros och Kerstin de Verdier och
summerade läget rörande schmallenberg-
 virusutbrottet. I december 2012 påträf-
fades det första lammet i Sverige med
typiska missbildningar och en dräktig-
hetsenkät som gjordes bland fårägare
visade på en ovanligt hög andel tomma
tackor. I en provtagning på mjölkkor

som gjordes under hösten 2012 påträffa-
des 75 procent positiva djur. Smittan

verkar spridas effektivt i smittade besätt-
ningar. Efter april 2013 har inga positiva
fall påvisats vid obduktion. 

Diagnosen är svår att ställa med
säkerhet eftersom missbildade lamm och
kalvar alltid har förekommit men man
har kommit fram till att elva procent av
lamningarna, 20 procent av kalvningarna
och 23 procent av getfödslarna har haft
problem i år i form av kastningar eller
missbildningar. Fortfarande saknas
mycket kunskap, t ex om samspelet mel-
lan knottens aktivitetsperiod, djurens
betäckning och känsliga faser av dräktig-
heten. Man vet inte heller om viruset
har överlevt eller om det rör sig om
nyintroduktion. Vaccin finns men verkar
bara ha använts till får och inga vaccin-
biverkningar har rapporterats. Sjukdo-
men är inte anmälningspliktig då den är
spridd över hela landet. Mottagliga djur
är får, nöt och get men antikroppar har
även hittats hos t ex älg, buffel, rådjur,
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Efter april 2013 har inga positiva fall av
schmallenbergvirusinfektion påvisats vid
obduktion, berättade Boel Sandros.

 
 

Röntgenutrustning i olika utföranden, analog röntgen- och digital röntgenteknik.
Film och kemi som är miljövänlig, även våtframkallare.

Utbildning i grundläggande röntgenteknik, handhavande och skötsel.

➤
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vildsvin och alpacka men betydelsen där
är oklar. Häst, gris och fjäderfä verkar
inte vara mottagliga. Hur knottsäsongen
ser ut vet man inte heller eftersom inga
fällor har satts ut men man har inte sett
några kliniska fall utanför knottperioder.
Ytterligare en oklar fråga är om viruset
kan spridas vid insemination, det har
påvisats i sperma hos positiva tjurar. 

Medel finns nu tilldelade för att stu-
dera utvecklingen mellan en första och
eventuell andra epidemisk våg, så det
återstår att se om det blir någon ny
smittspridning i år.

GRUPPARBETE SOM AVSLUTNING
Som avslutning på dagen prövades ett
lite nytt koncept, inskickade frågor och
fallbeskrivningar presenterades för åhö-
rarna som sedan fick diskutera och
besvara vissa frågor i mindre grupper.
Fall som diskuterades var aktinos där
Inga Pellhagen från ambulatoriska klini-
ken, SLU, berättade om ett trassligt fall.
Denna sjukdom verkar ha ökat och ses
också som ett zoonosproblem som man
tagit på stort allvar i vårt grannland
Norge men som här kanske inte har
uppmärksammats lika mycket. En bi -

dragande orsak kan vara att felfria hudar
inte längre får bättre betalning, som tidi-
gare skedde. 

Det andra fallet handlade om ett
utbrott av skabb i en suggpool med tre
nav och ca 2 000 suggor. Skabben hade
hittats enbart i en box mitt i suggpoolen
och problemet var hur man spårade
smittkällan och hanterade saneringen.
Dessa diskussioner blev en trevlig avslut-
ning på en dag fylld med intressant
information om aktuella problem för de
veterinärer som arbetar med våra lant-
bruksdjur.  ■
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De närmare 50 deltagarna fick bland
annat veta att aktinos har ökat i omfatt-
ning och ses som ett zoonosproblem.
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54 miljoner kronor till forsk-
ning om djurs välfärd

❘❙❚ Den 24 september beslutade forsk-
ningsrådet Formas att satsa 54 miljoner
kronor på forskning och utveckling inom
området djurskydd och djurskyddsbefräm-
jande åtgärder. 

– Det har kommit in många spännande
ansökningar och i den här utlysningen har
vi haft medel för både forsknings- och
utvecklingsprojekt. Projekten handlar
främst om djurskyddsfrämjande åtgärder
och hur man ska kunna mäta hur djur
mår, säger Anna Ledin, Formas huvud-
sekreterare.

56 ansökningar kom in och 13 bevil -
jades medel. Bland de forskare som fått
anslag märks Bo Algers, SLU i Skara som
fick drygt tio miljoner kronor för forskning
kring djurskydd i moderna produktions -
system för fisk, Linda Keeling från SLU i
Uppsala som fick ca 4,4 miljoner kronor
för användning av data insamlade genom
den offentliga djurskyddskontrollen i djur-
skyddsforskning och Christer Bergsten,
SLU i Alnarp som fick 4,1 miljoner för
fortlöpande övervakning av djurskydd i
stallar för mjölkproduktion med hjälp av
bildanalys.  ■

❘ ❙❚ noterat

EXIGO EOS

Automatiskt hematologi- 
instrument för veterinär-
medicin med 4-partsdiff (LYM, 
MONO, NEUT och EOS).

AIA 360

Automatiskt system för 
hormonanalyser (Progesteron, 
T4, fritt T4, T3, Cortisol mm).

EKG-instrument

För både små och stora kliniker 
- lätta, smidiga och portabla 
modeller. 
NYHET: EKG- tillbehör till 
iPhone 4 4S

!

LifeAssays®Vet Reader

Patientnära instrument för 
avläsning av akutfasproteiner, 
bl a C-Reaktivt protein (CRP) 
hos hund.

Testa oss - vi kan lab!

Alere AB, Box 1215, 181 24 Lidingö
Tel 08-544 812 00 Fax 08-544 812 30
e-post: alere.se@alere.com
www.alere.se

Vi finns på Veterinärkongressen 
7-8 novemberpå SLU

Granskning av artiklar 

Artiklar med vetenskapligt fakta -
innehåll som inkommer till Svensk
Veterinärtidning granskas normalt
före publiceringen. Granskningen
avser artikelns saklighet och veten-
skapliga uppläggning. Som regel
anlitas ämnesföreträdare från 
Sveriges Lantbruksuniversitet eller
SVA men även andra personer kan
komma ifråga för olika specialom-
råden. Redaktionen använder sig
som regel inte av utländska grans-
kare. Artiklar skrivna av svenska
ämnesföreträdare utsätts endast
för granskning av den vetenskap-
liga uppläggningen.   

Redaktionen
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LRF kritiskt till EU-förslag
om ursprungsmärkning 

❘❙❚ I december i år beslutar EU om nya
lagar för ursprungsmärkning av gris, get,
lamm och fågel. Det är något som efter-
frågas av många konsumenter. I spåren 
av olika skandaler kring råvarors ursprung
intresserar sig allt fler för hur maten pro-
duceras. LRF är dock kritisk till det förslag
om hur produkter ska märkas som EU-
kommissionen nu lagt fram, skrev orga -
nisationen i ett pressmeddelande den 
30 september. 

– Många konsumenter har skäl att
känna sig besvikna. Istället för att lyssna
på alla som vill veta hur maten vi äter har
producerats har kommissionen valt att 

gå den europeiska kött -
industrins väg, säger
LRFs förbundsordfö -
rande Helena Jonsson.

Bakgrunden till ur -
sprungsmärkningen var
att ge konsumenten
fullständig och relevant
information om djurets
ursprung. Det regelför-
slag som Kommissionen
nu förespråkar visar var
djuret är uppfött och
slaktat men inte var det
är fött. Det är ett alter-
nativ som köttindustrin i
Europa driver där de vill
kunna transportera djur
mellan länder för att kostnadsoptimera.

– LRF anser att en ursprungsmärkning
ska prioritera konsumenters rätt att veta

ursprung, smittskydd, djurskyddsnivå,
spårbarhet och livsmedelssäkerhet, säger
Helena Jonsson.  ■

❘ ❙❚ noterat

Många konsumenter vill veta hur maten vi äter har producerats,
påpekar LRF.
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MARJA TULLBERG  
Styrelseledamot, omval 

TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

TORSTEN JAKOBSSON 

Förbundsordförande, omval

LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG Styrelseledamot, omval

KARIN LUNDBORG

Styrelseledamot, omval

BJÖRN DAHLÉN  
ordförande i SVS, nyval

PER JONSSON  
Vice ordförande, SVS, fyllnadsval

I årets val till Sveriges Veterinärförbunds och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps
styrelser, ska ordförande och tre ledamöter väljas (ordföranden i SVS har alltid en
plats i förbundsstyrelsen). Förutom Björn Dahlén som är nominerad till ordförande-
posten i SVS, handlar det om omval för övriga. Per Jonsson, som avgår som ord -
förande i SVS, ställer upp i ett fyllnadsval som vice ordförande.

Här följer en kort presentation av de nominerade kandidaterna. Vid förbundets
årsmöte som hålls i samband med Veterinärkongressen finns det möjlighet för den
som vill veta mer att ställa frågor och diskutera med de blivande styrelseledamöterna.

Val 2013

Vet du vilka som ska styra ditt
förbund? Om inte, läs här! 
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BJÖRN DAHLÉN  
ordförande i SVS, nyval

Björn är 57 år och bor i Klavreström.
Han beskriver sig själv så här:

– Sedan veterinärexamen 1986 har jag
mest jobbat med lantbrukets djur, både
som praktiker och som byråkrat. Jag har
varit vikarierande distriktsveterinär, be -
sikt ningsveterinär på slakterier, seminve-
terinär, veterinärinspektör på Jord bruks-
verket, länsveterinär, djurskydds chef på
Jordbruksverket och nu är jag tillbaka 
på länsstyrelsen som biträdande läns -
veterinär. Det kliniska veterinärarbetet
har alltid intresserat mig. De första sju,
åtta åren av min byråkratgärning körde
jag jour på distrikt i stort sett var tredje

helg och oftast även måndagsnätterna.
– Myndighetsarbetet har haft en stor

tyngd på djurskydd. Även på länsstyrel-
sen dominerar djurskyddet, men det
som gör länsveterinärjobbet så intressant
är att det spänner över hela det veterinära
området.

– Nu har jag insett att arbetet som
veterinär inte är allt. Jag försöker vara
mer tid på vår skogsfastighet som tyvärr
har fått för lite tid under åren. Något
man kan se såväl i skogen som på husen.
Men förbättringen är inledd! I familjen
finns fem goldentikar som gillar att
apportera, två katter, ankor och höns.

Vilken fråga anser du i dagsläget är vikti-
gast för Sveriges Veterinärförbund?

TORSTEN JAKOBSSON 
förbundsordförande, omval

Torsten är 59 år och bor i Jönköping
och i Stockholm. Han beskriver sig själv
så här:

– Tidigare distriktveterinär som sedan
ett antal år tillbaka har lämnat det kli-
niska arbetet för att jobba inom olika
myndigheter. Den senaste är Länsstyrel-
sen i Östergötlands län där jag ansvarade
för alla delar som ligger inom länsveteri-
närens verksamhetsområden. Min driv-
kraft i yrkeslivet är, vid sidan om de
veterinära sakfrågorna, hur jag kan
motivera och utveckla medarbetare på
en arbetsplats, hur organisationen kan
effektiviseras och att få representera och
påverka en verksamhet som jag tror på. 

– Privat har livet ändrats mycket posi-
tivt de senaste åren då jag för tre år sedan
fick en dotter KajaLii och nu för ett
halvt år sedan sonen Didriik. De två till-
sammans gör att jag vid sidan om för-
bundsarbetet inte har några problem
med att fylla dygnets timmar med kulig-
heter. Jag, min sambo Linda Maria och
barnen, reser ofta och gärna. Nu senast
till USA men oftare till den svenska väst-
kusten, Nordnorge eller någon skidort.

Vilka frågor anser du i dagsläget är vikti-
gast för Sveriges Veterinärförbund?

– Förbundet har tre områden som
måste hanteras under den kommande

mandatperioden. Den egna organisatio-
nen, att stärka medlemmarna och att
stärka specialistutbildningarna.

– Jag tycker det viktigaste är att den
översyn av organisation och verksamhet
som pågår kan färdigställas och avslutas.
Syftet med arbetet är att förbättra eko-
nomin för att få en tydligare styrning
mot prioriterade områden, och att skapa
en effektivare och mer modern organisa-
tion.

– Som ett led i översynen vill
jag att vi tydligt ska förbättra
medlemsservicen genom olika
åtgärder, såsom att bättre
använda våra ombudsmän
och modernisera förbundets
kontakter med sina medlem-
mar.

– Slutligen vill jag förbättra
specialistutbildningarna i sam-
arbete med SVS kollegium
och sektioner. 

Vad är det som driver dig att
vilja arbeta i förbundsstyrelsen
och vad kan just du bidra med
i styrelsearbetet?

– Efter att ha fått förmånen
att verka som förbundsordfö-
rande under två år ser jag än
fler möjligheter och förbätt-
ringsområden där jag skulle
kunna fungera som motor
med medlemmarnas förtro -

ende. Jag har alltid funnit det stimule-
rande och givande att få arbeta med kva-
litets- och organisationsfrågor, frågor
som är av stor vikt för förbundet. Jag har
nu också, genom att driva översynen av
SVFs organisation, fått en god inblick i
förbundet och det kopplat till mina erfa-
renheter från förändringsar bete på tidi-
gare arbetsplatser gör att jag är övertygad
om att vi i styrelsen kan komma fram till
ett mycket bra resultat.

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  10.01  Sida 44



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  13 • 2013 45

PER JONSSON  
vice ordförande, SVS, fyllnadsval

Per är 68 år och bor i Nyköping. Han
beskriver sig själv så här:

– Arbetade som länsveterinär i Söder-
manlands län från 1996 och fram till
våren 2012 då jag gick i pension från
denna tjänst. Arbetar nu som konsult åt
Jordbruksverket genom att vara projekt-
ledare i projektet: ”Epizootiberedskap –
Samverkansformer mellan länsstyrelser
och Jordbruksverket”. Dessutom har jag
en del andra mindre konsultuppdrag.

– Innan jag började tjänsten som läns-
veterinär var jag under ett år professor 
i bakteriologi vid veterinärhögskolan i
Oslo och dessförinnan arbetade jag
under många år som lärare och forskare
i klinisk mikrobiologi vid veterinärme-
dicinska fakulteten, SLU. Jag har också
varit anställd vid SVA, arbetat några år
på privat företag och även kvackat en del.

– Är sedan 2006 ordförande i Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap, ett upp-
drag som jag nu avslutar. Det har varit
en fantastiskt stimulerande och lärorik
tid. Det enda negativa är att det varit
svårt att genomföra allt det man plane-
rat, eftersom det är ett ideellt arbete som
måste skötas på fritiden utanför det
ordinarie arbetet.

Vilken fråga anser du i dagsläget är vikti-
gast för Sveriges Veterinärförbund?

– Det är att ställa upp för sina med-
lemmar genom att ge en god service och
möjligheter till vidareutbildning, arbeta
fram policyer och riktlinjer samt ge fack-
ligt stöd. Framför allt ska SVF vara ett
attraktivt förbund för alla veterinärer i
landet. Särskilt viktigt är det att ta hand

om veterinärstudenter, nyblivna veteri-
närer och veterinärer som studerat utom-
 lands oavsett om de är svenska studenter
som pluggat utomlands eller är veterinä-
rer från andra länder.

Vad är det som driver dig att vilja arbeta
i förbundet och vad kan just du bidra med
inom SVS?

– Jag har haft förtroendet att vara ord-
förande i SVS under flera mandatperio-
der. Kanske för många. Med ålderns rätt
är det nu dags att dra sig tillbaka. Nya
friska idéer behövs. Jag har emellertid

ställt upp på att, om jag blir vald, fort-
sätta som vice ordförande under en
mandatperiod för att stötta den nya ord-
föranden och även den nya generalsekre-
teraren.

– Jag hoppas därför kunna bidra med
en viss kontinuitet, särskilt med tanke
på att det är en hel del nya aktiviteter
inom SVS och SVF. Självklart kommer
jag också att ta tag i de arbetsuppgifter
som normalt ligger på vice ordföranden
i SVS, t ex att tillsammans med SVS sek-
tioner och kansliet sy ihop programmet
vid Veterinärkongressen.

– Den goda kompetens som veteri -
närerna med sin breda utbildning har
behöver marknadsföras i samhället.
Ibland känns det som om vi tappar olika
arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier,
uppgifter som vi kanske är bäst lämpade
att utföra. Kunskap och kompetens är
något som hela tiden behöver utvecklas.
Här hoppas jag att på något sätt kunna
bidra till utvecklingen av SVS. Sällska-
pet är respekterat för sitt arbete bland

annat med väl genomarbetade rekom-
 mendationer och policyer som vilar på
gedigen vetenskaplig grund. Utbild-
ningsfrågorna är även mycket viktiga för
SVS, inte minst genom Veterinärkon-
gressen. 

Vad är det som driver dig att vilja arbeta
som ordförande i SVS och därigenom även
i förbundsstyrelsen? Vad kan just du bidra
med?

– Tidigare har jag varit ledamot i full-
mäktige ett par mandatperioder och är
för närvarande delegat på AVFs repre-
sentantskaps möten, RM. 

– Jag tycker att det är inspirerande att
få vara med och utveckla förbundet och
jag tror att jag kan tillföra något från
min erfarenhet inom flera olika områ-
den. För min del kommer det att vara
viktigt att bevaka SVS intressen i för-
bundets styrelsearbete. 
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LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG  
styrelseledamot, omval

Lotta är 34 år och bor i Jönköping. Hon
beskriver sig själv så här: 

– Veterinär sedan 2008, har i mitt
praktiska yrkesliv arbetat som distrikts-
veterinär. Stordjurspraktiken ligger mig
varmast om hjärtat. Har även en jur
kand, vilket gör att jag intresserar mig
för den juridiska regleringen av veteri-
näryrket. Den logiska arbetsplatsen är då
Jordbruksverket där jag arbetar med
utredningar, projekt och veterinär
lagstiftning. Bor numera på en hästgård
utanför Jönköping med åtta hästar,
varav en egen, en hund och tre stallkatter.

Vilken fråga anser du i dagsläget är vikti-
gast för SVF?

– Vi måste få styrning på vår verk-
samhet så att vi är medvetna om de prio -

riteringar vi gör, så att vi vet var med-
lemsnyttan är som störst. Vi ska lägga
krutet där det gör som mest nytta för

medlemmarna. De ska känna att vi arbe-
tar för dem och deras intressen och inte
med saker som vi gör av gammal hävd

KARIN LUNDBORG
styrelseledamot, omval

Karin är 45 år och bor i Jung, sydväst
om Skara. Hon beskriver sig själv så här:

– Jag har tidigare arbetat som veterinär
på djursjukhus, inom distriktsveterinär -
organisationen, som djurhälsoveterinär
på en husdjursförening och också dispu-
terat vid SLU i Skara. Sedan 2005 arbe-
tar jag som länsveterinär på länsstyrel-
sen i Västra Götaland. Under det inne-
varande året har jag också varit tf enhets-
chef för Veterinär- och djurskydds -
enheten på länsstyrelsen, något som har
varit en otrolig och rolig kompetensut-
vecklingsresa för mig.  

Vilken fråga anser du i dagsläget är vikti-
gast för Sveriges Veterinärförbund?

– Att förbundet ska verka för att i än
högre grad bli och fortsätta vara ett för-
bund i tiden, dvs ett förbund som är
proaktivt och känner av och agerar på
signaler från omvärlden som kan påverka
både vårt förbund och vår yrkesutöv-
ning. Det är också viktigt att förbundet
på ett tydligt sätt arbetar med informa-
tionsfrågan – hur och på vilket sätt ska
vi nå ut med information till våra med-
lemmar? Veterinärförbundet ska vara den

självklara mötesplatsen för alla veterinä-
rer verksamma i Sverige oavsett yrkes -
område. 

– I tider av snabb förändring är
det också mycket viktigt att alla
medlemmar känner ett stöd från
förbundet och vet hur och på vil-
ket sätt man som medlem kan få
hjälp vid olika frågeställningar.
Vi behöver även blicka utanför
Sveriges gränser och dels påverka
där vi kan, dels ta till oss infor-
mation och erfarenheter från
andra länder som också kan
påverka vår yrkesverksamhet. 

Vad är det som driver dig att vilja
arbeta i förbundsstyrelsen och vad
kan just du bidra med i styrelse -
arbetet?

– Jag har en ganska bred erfa-
renhet av veterinäryrket och jag
har också flera års erfarenhet av
arbete i förbundsstyrelsen. Båda
dessa faktorer har gett mig en bra
grund att stå på när det gäller att
ha en helhetssyn på styrelsens
uppdrag. Jag tycker att det är
viktigt att vi som medlemmar
gemensamt tar ett ansvar för
såväl vårt förbund som vårt

mångfacetterade yrkesområde så att vi
kan lyfta och utveckla både vårt fantas-
tiska yrke och vår förbundstillhörighet.
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MARJA TULLBERG  
styrelseledamot, omval 

Marja är 39 år och bor i Uppsala. Hon
beskriver sig själv så här:

– Jag är engagerad, kreativ och har
ofta många idéer. De egenskaperna har
jag stor nytta av i mitt roliga och utma-
nande arbete med KTC – Kliniskt trä-
ningscentrum på SLU i Uppsala. Där
erbjuder vi veterinärstudenterna prak-
tisk klinisk träning på attrapper och
modeller av djur. En stor del av utbild-
ningsmaterialet bygger jag och min 
kollega själva, mitt arbete är till stor del
krea tivt skapande, både praktiskt och
pedagogiskt. Till hösten 2014 flyttar
djursjukskötarprogrammet från Skara
till Uppsala och samtidigt flyttar vi in i
helt nya lokaler på Ultuna tillsammans
med hela VH-fakulteten. Det ska bli en
spännande och väldigt rolig utmaning
att få bygga upp ett nytt KTC för vete-
rinär- och djursjukskötarstudenterna. 

Vilken fråga anser du i dagsläget är vikti-
gast för Sveriges Veterinärförbund?

– Det är av största vikt att medlem-
marna får valuta för sina medlemsavgifter
och de arbetsinsatser de gör för förbun-
det. Vi måste arbeta för att utveckla och
stärka förbundets organisation utifrån
medlemsnyttan. Det tror jag vi kan åstad -
komma genom en nära dialog med med-
lemmarna och genom att skapa en mer
sammanhållen organisation. Vi ska lägga
förbundets resurser på det som efterfrå-
gas av medlemmarna.

– Jag skulle vilja att vi var så attrak-
tiva att alla svenska veterinärer och vete-
rinärstudenter vill vara medlemmar. Det
är särskilt viktigt eftersom vi är en liten

kår – vi behöver ha en bred profil och
tillvarata all den kompetens som finns i
kåren.

– Vi måste arbeta för att få förbundets
budget i balans. De tillgångar som för-
bundet har ska vi inte bara förvalta väl
utan vi ska även hitta nya vägar till att
finansiera förbundets verksamhet. 

Vad är det som driver dig att vilja arbeta
i förbundsstyrelsen och vad kan just du
bidra med i styrelsearbetet?

– Jag har suttit i styrelsen i en man-
datperiod nu. Under den tiden har vi

påbörjat ett viktigt arbete med att få
ekonomin i balans och att jobba med
förbundets verksamhet utifrån medlems -
nyttan. Det arbetet vill jag gärna fortsätta
med. Som grupp har styrelsen utvecklats
mycket under den här perioden och det
skulle vara värdefullt om medlemmarna
vill ha kvar mig i styrelsen. Vi har högt i
tak och har lite olika intressen i förbun-
dets verksamhet vilket ger en bra balans
i diskussioner och beslut. 

– Jag vill bidra till ett förbund som
skapar mervärde för medlemmarna och
den svenska veterinärkåren. 

och på det sätt som vi ”alltid har gjort”.
Arbetet är påbörjat, men nu ska det rea-
liseras och synliggöras för medlemmarna.

– Sedan har vi en viktig funktion som
språkrör för Sveriges veterinärer. Våra
synpunkter efterfrågas och tas emot med
respekt. Detta måste förstås fortsätta,
men vi måste bli bättre på att se till att det
vi gör har en bred acceptans och är väl
förankrat i kåren – utan att bli tungrodda
och långsamma. Det är en utmaning.

Vad är det som driver dig att vilja arbeta
i FS och vad kan just du bidra med i sty-
relsearbetet?

– Jag har ett stort engagemang för
veterinäryrkets framtid. Veterinärens alla
olika roller, vår ställning i samhället och
vår position i djursjukvården är exempel
på frågor som är mycket intressanta,
men inte längre så självklara. Vår
bransch har genomgått och genomgår
fortsatt stora förändringar. Veterinäryr-

kets roll och funktion är inte given. 
– Man kan titta tillbaka och se hur

det har sett ut historiskt, men ska man
ha chansen att påverka måste man vara
med idag och helst skåda lite in i framti-
den. Jag vill att förbundsstyrelsen ska ha
med detta i allt vi gör, så att förbundets
påverkansmöjlighet ska vara så stor som
möjligt. Jag kan bidra i den debatten,
med framtidsperspektiv, juridiska förut-
sättningar och engagemang.
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NAMN: Magnus Algotsson
BOR: Ljungbyholm
FÖDELSEÅR: 1964
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Officiell veterinär vid Livsmedelsverket,
kurslärare i djurskydd och farmakologi
på Linnéuniversitetet.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: Vikarie
inom DV fram till omorganisationen,
besiktningsveterinär i två år, distrikts -
veterinär i fjorton år, stuteriveterinär
under tre år och laboratorieveterinär i
fyra år.

NAMN: Agneta Andersson
BOR: Eneryda, Älmhult
FÖDELSEÅR: 1977
VETERINÄREXAMEN: 2005
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinärkonsulent Vetmedic
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär 2005–2013
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: 
Tidigare adjungerad till styrelsen 
DVF som huvudskyddsombud under

delar av 2013. Inget uppdrag för när -
varande.

NAMN: Jenny Bransell
BOR: Falun
FÖDELSEÅR: 1975
VETERINÄREXAMEN: 2000
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Gävleborg och Dalarna 
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär

NAMN: Anna Bäckvall 
BOR: Umeå
FÖDELSEÅR: 1977
VETERINÄREXAMEN: 2003
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär i Vännäs.
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Fullmäk-
tigeledamot i SVF 2008–2009, styrelse-
ledamot i DVF 2006–2008 samt 
fr o m 2013 deltagare vid AVFs RM
vid några tillfällen.

NAMN: Sandra Draaisma
BOR: Karlskrona

FÖDELSEÅR: 1978
VETERINÄREXAMEN: 2009
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär
VETERINÄR FÖRTROENDEUPPDRAG: Skydds -
ombud DVO

NAMN: Therese Edström
BOR: Mölndal
FÖDELSEÅR: 1957
VETERINÄREXAMEN: 1986
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinär vid AstraZenecas forsknings -
enhet i Mölndal.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: 1 år
vid Djursjukhuset i Umeå och jour-
tjänstgöring vid Umeå distriktsveteri-
när område under 1,5 år (1991–1992)
samt 6 månader som universitetsveteri-
när vid Göteborgs Universitet.
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Ledamot
i SVS kollegium, tidigare ordförande i
SVS Försöksdjurssektion.

NAMN: Sara Eriksdotter Engsfrid
BOR: Visby

Val 2013 

Kandidater till fullmäktige

➤

Valborg Jacobsons fond för djurskyddsfrämjande forskning

Svenska Djurskyddsföreningen utlyser härmed anslag för ovanstående ändamål för verksamhetsåret 2014.

Kontakta oss för ytterligare upplysningar, info@djurskydd.org, tel 08-783 03 68
Sista ansökningsdag är 15 januari 2014.

Svenska Djurskyddsföreningen  www.djurskydd.org

Valborg Jacobsons fond för djurskyddsfrämjande forskning som utdelas av Svenska Djurskyddsföreningen, 
har till ändamål att främja forskning, studier och undervisning som leder till ökad välfärd för djur inom 
animalieproduktionen eller minskad användning av djur inom läkemedelsforskning.

Ansökan om anslag skall innehålla:

SÖK FORSKNINGSBIDRAG UR
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FÖDELSEÅR: 1974
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Roma
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Vice ord-
förande i DVF 2011–2013

NAMN: Ulrika Forshell
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1969
VETERINÄREXAMEN: 2004
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
KAM, Bayer AB, 2013
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: 
Universitetsveterinär på Karolinska
Institutet, Officiell veterinär vid Livs-
medelsverkets gränskontroll i Stock-
holm, Distriktsveterinär i Eskilstuna,
Laboratorieveterinär vid Sektion för
parasitologi, SVA (2008–2013).
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Aktiv
under flera år i SYVFs styrelse. Adjun-

gerad till styrelsen SVS Sektion för
veterinär folkhälsa 2013.

NAMN: Carl Hård af Segerstad
BOR: Sigtuna
FÖDELSEÅR: 1948
VETERINÄREXAMEN: 1977 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Laborator SVA, Uppsala
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Smådjurskliniker 1978–1981, fo-stud
USA 1982–1986, PhD 1986, diverse
vikariat 1987, universitetsadjunkt vid
patologen SLU 1987–1995, bitr stats-
veterinär Viltavdelningen SVA 1995–
1999, enhetschef SVA.
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Ledamot
av valberedningen och fullmäktigeleda-
mot sedan 1997. Styrelseledamot i
FVVI 1996–1999. Styrelseledamot 
i SACO-föreningen V-fak i början/
mitten av 1990-talet.

NAMN: Ritva Krokfors Wretemark
BOR: Mjölby
FÖDELSEÅR: 1958
VETERINÄREXAMEN: 1983
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Privatpraktiserande smådjursveterinär
på Sörgårdskliniken
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: Klinik -
veterinär på Linköpings Djursjukhus
1984–1986, Privatpraktiserande
smådjursveterinär på Motala Djurklinik
1987–2005.
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Sekrete-
rare i FVF 2008–2012.

NAMN: Lotta Persson
BOR: Gotlands Tofta
FÖDELSEÅR: 1950
VETERINÄREXAMEN: 1992
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Roma.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär, veterinärinspektör på
Livsmedelsverket, SVA-epizootologen,
klinikveterinär på Albano, Länsveterinär
på Gotland.

NAMN: Anestis Simeonidis
BOR: Haninge
FÖDELSEÅR: 1971
VETERINÄREXAMEN: 2000, specialistkom-
petens i hundens och kattens sjukdomar,
auktoriserad ögonlysare samt aspirant
steg II i specialisering oftalmologi.

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Jobbar på Bagarmossens Regiondjur-
sjukhus sedan maj 2003. Facklig 
representant, personalrepresentant i 
styrelsen.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: 
Tidigare jobbat som klinikveterinär på
två mindre djurkliniker.

NAMN: Ida Sjöberg
BOR: Västerås
FÖDELSEÅR: 1976
VETERINÄREXAMEN: 2003, specialistkom-
pentens i hästens sjukdomar
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär Hästsjukhuset
Strömsholm sedan 2007
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: 
Utbildningsveterinär ATGs hästkliniker
2003–2007
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Lokal
facklig representant

NAMN: Titti Sjödahl-Essén
BOR: Stockholm
FÖDELSEÅR: 1956
VETERINÄREXAMEN: 1986
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinär Djursjukhuset Albano sedan
1998.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: 
Djursjukhuset Jönköping 1986–1987,
Trångsunds veterinärmottagning 
1988–1989, Stockholms Djurklinik
1990–1998
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Fullmäk-
tigeledamot 2012–2013

NAMN: Susanna Sternberg Lewerin
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1964
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Professor i epizootologi och smittskydd
vid institutionen för biomedicin och
veterinär folkhälsa, SLU.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: Två års
arbete som distriktsveterinär, därefter
doktorand på bakteriologen, SLU samt
deltidsarbete med den svenska utred-
ningen om antimikrobiella fodertillsat-
ser, efter disputationen jobb på SVA,
biträdande statsepizootolog där 2006–
juni 2011.
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: Ord -
förande i FVVI i mitten av 1990-talet,
ledamot i förbundsstyrelsen 2001–

➤

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 nästa års 
förtroendevalda inom SVF.

Parentation.

Välkommen!
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2004. Har även varit fullmäktigeleda-
mot och ledamot av valberedningen.

NAMN: Charlotte Ström
BOR: Angered
FÖDELSEÅR: 1963
VETERINÄREXAMEN: 2000
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Stenungssund – Lilla
Edet

NAMN: Catrin Vesterlund-Carlson
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1963
VETERINÄREXAMEN: 1989
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Epidemiolog vid Enhet för sjukdoms-
kontroll och smittskydd, Epizootologen,
SVA sedan 2012.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär sedan 1989, länsvete-
 rinär i fem år under slutet av 1990-talet.

Internetförsäljning av läke-
medel, ett växande hot

❘❙❚ Internetförsäljning, virtuell shopping
och e-banking är en del av vår vardag.
Också internetförsäljning av veterinär -
medicinska läkemedel växer snabbt. 

– Det är mycket oroande att ingen har
en god överblick över vad exakt som säljs
via internet eftersom en stor del av dessa
läkemedel verkar gå runt alla officiella 
förfaranden och kontroller. Det sade
Christophe Buhot, ordförande för den
europeiska veterinärfederationen FVE, 
i ett pressmeddelande den 11 september.

Utgångspunkten för varje leverans av
veterinärmedicinska läkemedel är ett
recept som gjorts av den veterinär under
vars vård djuren står. De veterinära recep-
ten tillsammans med ett tillförlitligt och
transparent distributionssystem är av-
görande för en säker och ansvarsfull
användning av veterinärmedicinska läke-
medel, påpekade Christophe Buhot. FVE
vill därför förbjuda all försäljning av anti-
mikrobiella medel på Internet, skärpa kon-
trollen av veterinärmedicinska recept och
införa en strikt reglering och kontroll av
internetapotek i hela Europa.  ■

❘ ❙❚ 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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Veterinär Susanne Lindahl, Institu-
tionen för kliniska vetenskaper (KV),
SLU, försvarade fredagen den 4
oktober sin avhandling för veteri-
närmedicine doktorsexamen med
titeln ”Streptococcus equi subsp
equi and Streptococcus equi subsp
zooepidemicus upper respiratory
disease in horses and zoonotic
trans mission to humans”. Oppo-
nent var Josh Slater, professor 
vid The Royal Veterinary College,
Storbritannien.

Kvarka är en anmälningspliktig och
mycket smittsam övre luftvägssjukdom
som orsakas av bakterien Streptococcus
equi subspecies equi (S equi). Sjukdo-
men sprids vid kontakt mellan hästar
men även vid kontakt med smittat
material såsom vattenhinkar, gemen-
samma vattenkärl i hagar, grimskaft och
boxinredning. Dessutom kan människor
sprida smitta via händer och kläder efter
kontakt med infekterade hästar. Ett
kvarkautbrott orsakar förutom lidandet
för hästarna ofta ekonomiska konsekven-
ser på grund av att träning, tävlingar och
ridlektioner måste ställas in. 

För att bekräfta diagnosen kvarka tas
prover för att odla fram kvarkabakterien

(S equi). Det kan vara
svårt att bekräfta dia-
gnosen och därför kan
upp till 40 procent av
misstänkta kvarkafall
vara negativa via bak -
teriologisk odling. Vid
misstänkta utbrott av
kvarka med lind riga
symtom odlas ibland
bara den närbesläktade
Streptococcus equi sub-
species zooepidemicus (S
zooepidemicus) fram. Det
kan leda till ett kliniskt
dilemma huruvida ut -
brottet verkligen är
kvarka. Vilken typ av
streptokockbakterie som
orsakar ett sjukdomsut-
brott är av betydelse för
vilka åtgärder som ska
sättas in, t ex isolering
av enskilda hästar, stall
och hela anläggningar. 

S zooepidemicus kan
finnas även hos friska
hästar men orsaka övre
luftvägssjukdom om
hästens immunförsvar
är nedsatt av någon
anledning. Till skillnad

från S equi kan denna bakterie även
orsaka infektioner i andra organ såsom

Förbättrad diagnostik vid analys
av kvarka

disputationer

Susanne Lindahls avhandling visar att kvarka genom för -
bättrad diagnostik kan påvisas hos omkring 90 procent av
akut sjuka hästar i misstänkta kvarkautbrott.
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sårinfektioner, ledinfektioner och infek-
tioner i livmodern. Dessutom kan S zoo-
epidemicus infektera andra djurarter och
i sällsynta fall även människor.   

I avhandlingen ut värderades olika
provtagningsmaterial och olika sätt att ta
prover från luftvägarna hos misstänkta
kvarkahästar. Proverna analyserades via
traditionella odlingsmetoder och med
realtids-PCR. S equi kunde bekräftas
hos upp till 90 procent av sjuka hästar.
Det är en stor ökning jäm fört med tra-
ditionell kvarkadiagnostik. Att kunna
säkerställa kvarkadiagnosen minskar ris-
ken för smittspridning både inom ett
stall och till andra stall. Genom den nya
PCR-diagnostiken kan laboratoriet
snabbare och säkrare avgöra om en häst
har kvarka.

Avhandlingen beskriver ett utbrott av

kvarkaliknande sjukdom i en grupp 
hästar där S equi inte kunde påvisas.
Utbrottet var istället orsakat av en speci-
fik typ av S zooepidemicus, ST-24. Det är
sannolikt att vissa stammar av S zooepi-
demicus kan vara primärt sjukdomsorsa-
kande i luftvägarna hos hästar.

Infektioner hos människor med S
zoo epidemicus är ovanliga men när de
förekommer orsakar de ofta allvarliga
tillstånd som blodförgiftning, hjärnhin-
neinflammation, njursjukdom och led-
infektioner. S zooepidemicus kan finnas
hos både friska och sjuka hästar och har
visats kunna smitta från hästar till män-
niskor. I en delstudie undersöktes släkt-
skapet mellan S zooepidemicus-stammar
som isolerats från tre personer i Finland
som under 2011 blev allvarligt sjuka
efter kontakt med hästar. I två av fallen

var den sjukdomsorsakande stammen av
S zooepidemicus (ST-10) identisk med en
stam som isolerades från en frisk häst
tillhörande en av patienterna. Den tredje
patienten insjuknade med en stam av 
S zooepidemicus (ST-209) som isolerats
från ett stort utbrott av luftvägssjukdom
hos hästar på Island 2010. Detta visar
att vissa stammar av S zooepidemicus,
som orsakar sjukdom hos människa,
även kan orsaka sjukdom hos hästar
medan andra stammar kan isoleras från
friska hästar. 

Sammanfattningsvis visar resultaten
att kvarka genom relevant provtagning
och förbättrad bakteriologisk diagnostik
kan påvisas hos omkring 90 procent av
akut sjuka hästar i misstänkta kvarkaut-
brott. Det är en stor ökning jämfört
med traditionell kvarkadiagnostik.  ■

Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelning för diagnostik och stordjur
inbjuder till DELKURS 1 och 3 i

Hästtandvård
Kurserna vänder sig till veterinärer med hästpraktik.
Plats: Hästkliniken, Klinikcentrum, SLU, Uppsala

DELKURS 1: Uppsala lördag–söndag, 23–24 november 2013

Teori: Tuggsystemets anatomi och fysiologi, metodik för regist-
rering av förändringar i munhålan, vanliga normalvariationer och 
sjukliga förändringar, diagnos och behandling.

Praktiska övningar: Munhåleundersökning inklusive bedömning 
av olika fynd, vanliga åtgärder som korrigering av orsaker som 

och onormal tuggrörelse.

Lärare/instruktörer: Leg. tandläkare Torbjörn Lundström samt 

Kostnad: 5 800:– + moms.

DELKURS 3: Uppsala lördag–söndag, 1–2 februari 2014
För tillträde till denna kurs krävs genomgången delkurs 2 före 
2013 och utförda hemuppgifter. 

Teori: Karies, rotbehandlingar, förseglingar, fördjupad diagnos-
tik, kontroll av behandlingsresultat, tand- och käkfrakturer och 
extraktion av tänder, tandrelaterad sinuit.

Praktiska övningar: Kariesbehandling, tandextraktion och 
överkappning. 

Lärare/instruktörer: Paddy Dixon, Ove Wattle, Torbjörn  

Kostnad: 6 500:– + moms.

Deltagarna får själva ordna logi samt ta med sig oömma kläder för de praktiska övningarna. 

Bindande anmälan skickas helst via e-mail till ove.wattle@slu.se. 

Kursansvarig: leg. veterinär, docent, Ove Wattle
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Trollgatan 12, 461 34 Trollhättan

Tfn vet. 0520-520 892, -350 60

Fax 0520-520 893

info@djurfarmacia.se

www.djurfarmacia.se

Ditt DJURAPOTEK med stor specialkunskap om djurläkemedel

och med en personlig service!

Djurfarmacia – Apoteket Trollet är distans-
apotek, som levererar förmånligt direkt till
alla veterinärer och djurägare i hela Sverige!

Kontakta oss – det lönar sig!

Vi hanterar snabbt och professionellt alla dina

•telefonrecept
•faxrecept
•e-recept
•licenser

•beställningar till 
veterinärer

•veterinärarvoden

Personalen i Trollhättan. 

❘❙❚ SVA har i en aktuell studie undersökt förekomsten av

zoonotiska bakterier i tankmjölksfilter, meddelade myndig-

heten den 4 oktober. Syftet var att kartlägga hur vanligt

förekommande dessa bakterier är i mjölken från kor, getter

och får innan den når mjölktanken på gården. Detta är den

första, bredare studie där skadliga bakterier i mjölk från

svenska gårdar undersökts. De bakterier som SVA studerat

är Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria mono -

cytogenes, campylobacter, yersinia och salmonella. I under-

sökningen ingick totalt 74 djurbesättningar. Prover på mjölk-

filter togs under två perioder, hösten 2011 och sommaren

2012.

S aureus påvisades i cirka 70 procent av nötbesättningarna

och drygt hälften av get-/fårbesättningarna. Även fynd av

listeria var relativt vanliga och denna bakterie kunde påvisas

i drygt 20 procent av nöt- respektive get-/fårbesättningarna.

Cirka två tredjedelar var av typen Listeria monocytogenes. 

I cirka tio procent av nötbesättningarna påvisades campylo-

bacter och när det gäller E coli O157 respektive yersinia var

endast prover från enstaka nötbesättningar positiva för

dessa. Inga fynd av salmonella gjordes, vare sig i nöt- eller

get-/fårbesättningar.

− De fynd som gjorts i studien visar att många av de 

bakterier som emellanåt återfinns i opastöriserade mjölkpro-

dukter kan härstamma från en förorening av mjölken redan

innan den når mjölktanken, säger Karin Artursson, SVA.  ■

❘ ❙❚ noterat

FO
TO

: J
U

LI
O

G
O

N
ZA

LE
Z,

 S
LU

.

Sjukdomsframkallande bakterier 
i opastöriserad mjölk
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❘❙❚ fackliga frågan

Vid all anställning,
oavsett om det 
är privat eller
offentligt, har

arbetsgivaren ett
stort ansvar för den

anställdes försäkringsskydd. Arbets-
tagaren kan aldrig tvingas teckna
egna försäkringar för misstag eller
skador som uppkommer i tjänsten.

FRÅGA
Jag har fått anställning på en privat kli-
nik och jag undrar hur det fungerar med
försäkringar?

SVAR
När det gäller försäkringar är det viktigt
att din arbetsgivare har kollektivavtal.
Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal
måste du fråga vilka försäkringar som
arbetsgivaren tecknat. 

För arbetsgivare med kollektivavtal
gäller följande: för den som blir skadad i
arbetet, t ex biten av en hund eller får ett
skärsår, träder arbetsgivarens Trygghets-
försäkring vid arbetsskada, TFA, in.
Arbetstagaren blir eventuellt sjukskriven
och får då ersättning som vid vanlig
sjukdom från arbetsgivaren och Försäk-
ringskassan. Man kan även få viss ersätt-
ning från TFA för inkomstförlust, andra
kostnader samt sveda och värk. Skulle
arbetstagaren få men av något slag, t ex
ett fult ärr, kan ersättning också lämnas
från TFA enligt skadeståndsrättsliga
principer.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla

alla arbetsskador till Försäkringskassan
och AFA Försäkring (AFA prövar rätten
till ersättning enligt TFA). Om någon
har skadats svårt på grund av olycksfall i
arbetet ska arbetsgivaren dessutom ome-
delbart underrätta Arbetsmiljöverket.

När det gäller misstag eller felbehand-
lingar som en veterinär gör i tjänsten är
det arbetsgivaren som är ansvarig gent -
emot djurägarna. Detta kallas principal -
ansvar. Därför bör arbetsgivaren ha en
ansvarsförsäkring som täcker eventuell
ersättning till djurägare. Det händer
någon gång att en arbetsgivare ber sina
anställda att teckna egna ansvarsförsäk-
ringar. Men det har man som anställd
ingen skyldighet att göra. 

Den ansvarsförsäkring som SVF-
medlemmar kan teckna via veterinärför-
bundet gäller om man gör något privat,
utanför tjänsten, t ex behandlar gran-

nens katt och det går tokigt. Den som
har privat verksamhet vid sidan av bör
också vara försäkrad. Om man inte utför
något kliniskt arbete alls privat behöver
man inte teckna en ansvarsförsäkring.

När det gäller anmälan till Ansvars -
nämnden för djurens hälso- och sjuk -
vård, handlar det enkom om veterinä-
rens behandling av djuret utförts enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ansvarsnämnden tar inget beslut om
ersättningar, vilket många djurägare tror.
Därmed finns och behövs inga försäk-
ringar för dessa situationer.

Arbetsgivare med kollektivavtal teck-
nar också ITP som utöver tjänstepen-
sion innehåller såväl sjukförsäkring som
livförsäkring.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Arbetsgivaren har stort ansvar för
försäkringsskydd

Kvackutrustning och andra veterinärrelaterade prylar mottages för försälj-
ning till och med den 2/12. Gärna i samband med Veterinärkongressen 
7–8/11. Välj om du vill skänka din utrustning till VMF eller sälja till högst-
bjudande (mot viss provision). Alla vinster går oavkortat till VMF.

För mer information, kontakta:
Pernilla Rosberg, 070-350 85 71, pero0001@stud.slu.se
Madeleine Lodin, 070-846 09 30, malo0008@stud.slu.se
         Väl mött!

Veterinärmedicinska föreningen 
bjuder in till auktion!
När: Måndagen den 2 december, klockan 18:00
Var: VMF:s kårhus, Ulls väg 6, Uppsala

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  10.04  Sida 57



SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  10.04  Sida 58



❘❙❚ FVF informerar

Obestånd, konkurs och företags-
rekonstruktion 

Alla som
startar ett
företag 

hoppas på en framgångsrik verk-
samhet, men det är inte alltid det
går så. Om pengarna tar slut finns
det några centrala begrepp som
behöver förklaras, men det finns
också ett antal generella råd om
hur företagaren undviker obestånd.

VAD INNEBÄR EN KONKURS?
Om någon inte kan betala sina skulder i
rätt tid och inte kommer att kunna betala
dem under en längre period – en obe-
ståndssituation föreligger – ska personen
försättas i konkurs. Konkurs kan gälla
både privatpersoner och företag och
innebär att tillgångar tas om hand och
används för att betala av alla skulder
som personen eller företaget har. Den
som har satts i konkurs kallas (konkurs-)
gäldenär och den som har någonting att
fordra av gäldenären kallas borgenär.

Tingsrätten fattar beslut om konkurs
och utser en konkursförvaltare. Konkurs-
förvaltaren ska bland annat ta hand om
gäldenärens egendom (konkursboet)
och göra en förteckning över gäldenä-
rens tillgångar och skulder i en konkurs-
bouppteckning. Under konkursen säljs
gäldenärens egendom och pengarna för-
delas mellan borgenärerna enligt ett visst
system så långt de räcker sedan kostna-
derna för konkursen har betalats.

Normalt sett behöver borgenärerna
inte anmäla till tingsrätten att de har
fordringar. Det ingår i konkursförvalta-
rens uppgifter att ta reda på vem gälde-
nären är skyldig pengar. Om tillgångarna
i konkursboet däremot är så stora att

även fordringsägare som inte har så kal-
lad förmånsrätt (rätt att få betalt före de
andra) kan antas få betalt, kan tingsrät-
ten besluta att bevakningsförfarande ska
äga rum. Det innebär att borgenärerna
måste anmäla sina fordringar hos tings-
rätten, vilket de annars alltså inte behö-
ver göra.

VAD ÄR EN FÖRETAGS-
REKONSTRUKTION?
Lagen definierar företagsrekonstruktion
som det förfarande som en näringsidkare
kan få till stånd för att rekonstruera sin
verksamhet. Rekonstruktionen måste

ske efter angivna steg och under rekon-
struktionen är gäldenärsföretaget skyd-
dat mot utmätning eller konkurs från
enskilda fordringsägare. En rekonstruk-
tör som utses av tingsrätten ska med -
verka vid företagsrekonstruktionens
genom förande.

ATT TÄNKA PÅ I FÖREBYGGANDE
SYFTE
För att inte hamna i en konkurssituation
bör företagaren använda styrelsen i bola-
get som en god resurs och fundera på att
ta in kompetens i form av t ex en extern
ordförande. Man bör vidare fastställa
bestämmelser som reglerar styrelsearbe-
tet och arbetsfördelningen mellan exem-
pelvis styrelse och VD.

Som företagare bör man fastställa 
regler för ekonomifunktionen med dess
ansvar och befogenheter och med rutiner
för rapporteringen. Företagets kapitalbe-
hov måste planeras så att verksamheten
inte blir alltför beroende av främmande
finansiering i form av leverantörskredi-
ter eller bankkrediter. 

Det är också viktigt att om möjligt
inte bygga företaget på en kund eller en
nyckelmedarbetare. Att sprida risken är
alltid en fördel. En annan bra regel är att
leva som man lär. Medarbetarna lär sig
snart att leva som chefen gör. Det är säk-
rare att minska kostnaderna än att öka
intäkterna. 

Om ekonomiska problem ändå upp-
står: upprätta en kontrollbalansräkning 
i god tid för att undvika risken att bli
krävd på personligt ansvar. Ta hjälp av
goda rådgivare i tid. 

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna
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Konkurs kan gälla både privatpersoner och
företag och innebär att tillgångar tas om
hand och används för att betala av alla
skulder som personen eller företaget har.
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❘❙❚ insänt

Läkare, tandläkare och veterinärer
oroas över att spridningen av resi-
stenta bakterier fortsätter att öka.
Verkningslös antibiotika leder till
stora svårigheter att behandla
infektioner och begränsa smitt -
spridning. Ett allvarligt hot som 
kräver åtgärder över professionella
sektorer och nationsgränser.  

Antibiotika har gett oss en grundläggande
förutsättning att bedriva modern och
avancerad vård. Nu måste vi lära oss att
hantera denna oskattbara upptäckt med
större varsamhet, uppmärksamhet och
kunskap. 2009 antog det europeiska
läkarförbundet CPME en resolution
vars slutsats var att vi i kampen mot
antibiotikaresistens behöver kraftfull
forskning för att finna nya antibiotika,
men också nya sätt att kombinera de
som finns. 

I år har CPME uppdaterat sin resolu-
tion i samarbete med de europeiska
tandläkar- och veterinärförbunden. I
resolutionen uppmanas nationerna att
genomdriva satsningar för en bättre och
hållbar antibiotikaanvändning. För pro-
blemen med antibiotikaresistens fortsät-
ter att öka i världen.

MER ANTIBIOTIKA I STÄDERNA
Sverige är ett av de länder som har lägst
förbrukning av antibiotika per människa
och djur. Men även här tilltar riskerna
att drabbas av multiresistenta bakterie -
stammar. För att minska utvecklingen av

antibiotikaresistens är det därför nöd-
vändigt att antibiotikaförbrukningen
sjunker. Problematiskt är att förskriv-
ningen kraftigt varierar. I storstadslänen
skrivs det ut betydligt mer antibiotika
till människor än i glesbygdslän. I Stock-
holm skrevs det exempelvis ut 410
recept per tusen invånare. I Västerbotten
som hade lägst förskrivning var motsva-
rande siffra 290. Målet är att det ska
ligga på 250 recept i landet som helhet. 

Det finns betydande skillnader i anti-
biotikaanvändning också mellan länder.
Den europeiska smittskyddsenheten
ECDC har visat att användningen av
antibiotika är mer än tre gånger så stor i
länder med högst förbrukning gentemot
de med lägst. 

Även inom tandvården fluktuerar
antibiotikaanvändningen på ett allvar-
ligt sätt.  I Skåne, som toppar listan, fick
35 av tusen invånare mellan juli 2011
till juli 2012 en förpackning antibiotika
utskriven av en tandläkare, i Stockholm
nästan lika många. I Västerbotten skrevs
endast 15 förpackningar ut per tusen
invånare, enligt uppgifter från Smitt-
skyddsinstitutet och Läkemedelsverket.

STORA VARIATIONER I FÖRSÄLJ-
NINGSMÖNSTER
Inom veterinärmedicinen och djurhåll-
ningen i Sverige minskar antibiotika -
användningen sedan närmare 20 år till-
baka. Från en förbrukning på drygt 20
ton 1996 räknar Jordbruksverket med
att den förra året minskat till 12 ton. För
att minska djurens lidande ska de ges
antibiotika när de är i behov av det, men
det ska vara rätt dos av rätt sort.

Sedan 2006 får antibiotika inte
användas inom EU som tillväxtstimule-

rande preparat till djur, däremot för att
behandla bakteriesjukdomar. Försälj-
ningen av antibiotika till djurhållningen
varierar dock fortfarande stort mellan
EU-länderna, Norge och Island. Enligt
European Medicines Agency använder
exempelvis Ungern 269 mg antibiotika
per kilo djur, Island bara 8 mg. 

Av den totala antibiotikaförsäljningen
inom EU 2010 var 90 procent avsedd
för medicinering till grupper av djur,
enligt SVA. I Sverige var motsvarande
siffra runt 10 procent. I många länder
som exempelvis Danmark förskrivs mer
antibiotika till djur än till människor. I
länder med omfattande användning av
antibiotika är multiresistenta bakterier
inom köttproduktionen regel snarare än
undantag.

EKONOMISKA INCITAMENT MÅSTE
ÄNDRAS
En nyckelfråga är hur förskrivningen av
antibiotika sker. En enkätundersökning
i år av den europeiska läkarorganisatio-
nen CPME visar att i flera europeiska
länder saknas nationella riktlinjer inom
primärvården. I många länder används
inte heller laboratorietester som komple-
ment i diagnostiken av bakteriella infek-
tioner, vilket ökar risken för felaktig för-
skrivning. 

I alla europeiska länder har enbart
läkare, tandläkare och veterinärer rätt att
förskriva antibiotika. Det är av stor bety-
delse att förskrivningsrätten inte utvid-
gas till andra yrkesgrupper som ibland
föreslagits. Inom djurhållningen är det
exempelvis viktigt att det fortsatt krävs
veterinärundersökning och individuell
förskrivning. 

Läkare, tandläkare och veterinärer ska

Nödvändigt att antibiotikaförbruk-
ningen sjunker
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inte heller få sälja antibiotika. I Sverige
är det inte tillåtet. Läkare i Schweiz och
Österrike kan emellertid sälja antibio -
tika till sina patienter i samband med
sjukbesök. I många länder som till
exempel Tyskland utgör försäljning av
läkemedel en betydande inkomstkälla
för landets veterinärer. Det här är exem-
pel på ekonomiska incitament som inte
leder i rätt riktning.

ÖKAD KOMPETENS FÖR MINSKAD
RESISTENS
Patientens och djurägarens rätt att fritt
välja läkare, tandläkare och veterinär kan
också leda till ökad risk för överförskriv-
ning. De flesta inom professionerna vär-

nar om goda relationer med sina patien-
ter och djurägare. I samspel och dialoger
är det därför betydelsefullt att det finns
kunskap och förståelse även hos allmän-
heten om vikten att följa riktlinjerna för
en mer restriktiv antibiotikaanvändning.

Kunskap om antibiotika, antibiotika-
resistens och förebyggande av smitt -
spridning behöver ytterligare betonas i
tandläkarnas, läkarnas och veterinärer-
nas grundutbildningar. Lika angeläget är
det med regelbunden kompetensutveck-
ling under hela yrkeslivet. 

Inom Europas öppna arbetsmarknad
rör sig många läkare, tandläkare och
veterinärer över nationsgränserna. De
har sinsemellan olika kunskapsnivåer

och terapitraditioner vad gäller antibio-
tika. Som ett led i en kvalitetssäkrad
antibiotikaförskrivning över landet före-
slår vi att det införs definierade krav på
fortlöpande kompetensutveckling av
varje läkare, tandläkare och veterinär.
Kraven ska vara relevanta och möjliga
att utvärdera. Det krävs ökad kompetens
för minskad resistens.

TORSTEN JAKOBSSON, 
ordförande i Sveriges Veterinärförbund

GUNILLA KLINGBERG,
ordförande i Sveriges Tandläkarförbund

MARIE WEDIN, 
ordförande i Sveriges läkarförbund

Torsten Jakobsson, Gunilla Klingberg och Marie Wedin poängterar att vi måste hantera den oskattbara upptäckt som antibiotikan är med
större varsamhet.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Affektioner i spenar och mule kombinerat med feber hos
flera djur i en besättning ger anledning att misstänka mul-
och klövsjuka, IBR eller bluetongue. 

I det aktuella fallet genomfördes en grundligare under-
sökning av djuren och då konstaterades att de varken hade
blåsor eller erosioner i näs- eller munslemhinnan eller på
spenar eller klövar. Inte heller fanns några kända utlands -
kontakter. Besättningen spärrades i väntan på provsvar.

Mul- och klövsjuka uteslöts utan vidare undersökning
och provtagning eftersom det helt saknades blåsor och
erosioner trots att åtminstone fem dagar gått sedan det
första djuret insjuknade. Ingen salivering hade heller setts
under sjukdomsförloppet.

Infektiös bovin rhinotrakeit (IBR) orsakas av Bovint
herpesvirus-1 (BHV-1). Vid utbrott av den respiratoriska
formen ses feber, matvägran, kraftig hyperemi i nosslem-
hinnan som senare blir nekrotisk, näs- och ögonflöde samt
nedgång i mjölkproduktion. Ibland förekommer hosta.   

Bluetongue (BT) orsakas av ett orbivirus som sprids
med svidknott. Symtom som bör föranleda misstanke om
BT är svullnader i huvud- och halsregionen, svullnad och
rodnad i slemhinnan i mun och näsborrar, sår i munslem-
hinnan, salivering och näs- och ögonflöde, svullna spenar
samt nedsatt allmäntillstånd och feber.

I det beskrivna fallet togs prover för analys av BT och
IBR från alla drabbade djur. Samtliga analysresultat var
negativa.

Med dessa infektionssjukdomar uteslutna kvarstod
fortfarande symtomen. En tänkbar orsak skulle kunna
vara fotosensibilitet, så djuren hölls inne och utfodrades
under tak. Inget mer djur insjuknade och de sjuka djuren
tillfrisknade.

DISKUSSION OM IBR
IBR orsakas av BHV-1 som också kan orsaka infektiös
pustulär vulvovaginit (IPV) och infektiös pustulär balano-
postit (IPB), aborter, konjunktivit och meningoencefalit.
Meningoencefalitformen kan också orsakas av ett närbe-
släktat virus, BHV-5, och det är inte helt utrett om denna
fortfarande ska betraktas som en form av IBR.

Inkubationstiden är 3–21 dagar men det förekommer
att djur är bärare under längre tid och att sjukdomen blos-
sar upp vid immunsuppression eller stress. Okomplicerade
fall av den respiratoriska formen avläker på fem till tio
dagar och infektionen förlöper ofta subkliniskt.

Symtom
De kliniska symtomen kan delas in i fem former:

Respiratorisk form (klassisk IBR) 
Feber, matvägran, kraftig hyperemi i nosslemhinnan (”red
nose”) som sedan blir nekrotisk, nos- och ögonflöde, först
seröst sedan purulent, nedgång i mjölkproduktion. Hosta
kan också förekomma.

Abortform
Abort i sen dräktighet (4–9 månader), ofta med starkt
kadaverösa foster.

Genital form (IPV och IPB)
Rodnad i vaginalslemhinnan övergående i knutor, vesikler
och pustler. Svullen vulva, feber, nedsatt foderlust, fre-
kventa urineringar. Avläker efter ca 14 dagar. Hos tjur ses
förändringar i penis och preputium i form av rodnad öde-
matös slemhinna, pustler, ulcerationer, purulent exsudat
och ovilja att betäcka.

Konjunktivitform
Enbart konjunktivit (utan några andra symtom). Svullen
konjunktiva med petekiella blödningar samt seröst-puru-
lent ögonflöde. Cornea är opåverkad.

Meningoencefalitform
Kan drabba kalvar yngre än tio månader. Hög mortalitet.
Feber, fodervägran, tremor, troligen blindhet. Ataxi och
cirkelgång kan ses. Snabbt förlopp med död inom tre till
fyra dagar efter första symtomen.

Smittspridning
Nötkreatur är huvudvärd för infektionen men tecken på
infektion har även påvisats hos andra idisslare och gris.
Eftersom sjukdomen orsakas av ett herpesvirus får man
betrakta infekterade djur som potentiellt smittförande
under hela sin livstid. Smittspridning sker genom direkt
och indirekt kontakt men även vid betäckningar och med
infekterad sperma vid inseminering.

Diagnostik
För diagnos används påvisande av virusantigen (realtids-
PCR) från svabbprover från affekterad slemhinna i akut-
stadium, mjölk, organprov, prover från aborterade foster
eller sperma. 

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  10.04  Sida 62



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  13 • 2013 63

Virusisolering kan bli aktuell vid misstänkt positiva fall.
Även antikroppar kan påvisas med ELISA, i serum dels

i akutstadium, dels minst 14 dagar senare, eller i mjölk.
För udda djurslag används serumneutralisationstest.

Vaccination
Både attenuerade och avdödade vacciner förekommer.
Vaccinerna förebygger symtom och minskar virusutsönd-
ringen markant men ger inte ett fullständigt skydd mot
infektion. Inom EU är bara vacciner som gör det möjligt
att skilja vaccinerade från infekterade djur tillåtna.

Förekomst
Bland nötkreatur förekommer BHV-1 i nästan hela värl-
den. I Europa påträffas IBR enzootiskt över i stort sett
hela kontinenten med sporadiska utbrott, i USA ses även
en mer elakartad form. I Sverige, Norge, Danmark, Fin-
land, Schweiz, Österrike samt delar av Italien och Tysk-
land är IBR utrotad.  Sverige är officiellt fritt sedan 1998
och de andra nordiska länderna har en jämförbar situa-
tion. Dock påvisades antikroppar mot IBR i två besätt-
ningar på Island under 2012 inom den ordinarie natio-
nella övervakningen (tankmjölk). Inga kliniska symtom
sågs i någon av besättningarna. Sammanlagt fanns 325
djur i de båda besättningarna och av dem slaktades 35.
Ingen import av levande nötkreatur har någonsin skett till
Island och nötsperma har inte importerats sedan 1987,
senaste importen av embryon skedde 1995. Efter dessa två
besättningar har inga fler rapporterats trots intensifierad
övervakning.

Övervakning
Årliga tester av ca 1800 mjölkkobesättningar i Sverige sker
genom tankmjölksprovtagning och i besättningar med

över 60 kor genom poolade individprover. Därutöver tas
prover vid slakt av djur från ca 3 100 besättningar. Samt-
liga prover tagna under 2012 var negativa.

Kliniska misstankar om IBR ska rapporteras till Jord-
bruksverket och en utredning sker i varje fall. Under 2012
utreddes 15 kliniskt misstänkta fall av IBR. Samtliga ana-
lysresultat var negativa. 

Förutom den kliniska övervakningen testas tjurar vid
tjurstationer och alla nötkreatur, hjortar, myskoxar, älgar
och lamadjur inför import eller export. Under 2012 testa-
des ca 1 000 djur inför import eller export. Även alla dessa
analysresultat var negativa.

MYNDIGHETSINFORMATION OM EPIZOOTIER

Epizootierna regleras i Epizootilagen (1999:657),
Epizootiförordningen (1999:659) och i Statens
jordbruksverks föreskrifter om epizootiska sjuk-
domar SJVFS 1999:102 samt SJVFS 2010:44. I
dessa finns förutom anvisningar om veterinä-
rens roll även epizooti sjukdomarna listade. 
Allt kan hittas via Jordbruksverkets hemsida. 
På SVAs hemsida hittar man mer information
om epizootisjukdomarna och en länk till utbild-
ningsverktyget ”epiwebb” som erbjuder vidare
information och kunskapstest för de i lagen
reglerade epizootierna. 

Vid misstanke om IBR eller annan epizootisk
sjukdom – kontakta epizootologen, SVA, tel:
018-67 40 00 dagtid, 018-67 40 01 övrig tid.

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

www.canilab.se
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IN MEMORIAM

Till minne av Lars Garmer
Vår avhållne årskurskamrat Lars Garmer
avled den 17 september efter en kort tids
sjukdom.

Lars skaffade sig med åren en bred
och gedigen erfarenhet från flera olika
veterinära områden. Han var verksam
som distriktsveterinär och djursjukhus-
kirurg med specialistkompetens i hun-
dens, kattens och hästens sjukdomar.
Inom det sistnämnda gebitet var han
efterfrågad och aktiv ännu långt efter sin
pension, särskilt vad gäller fruktsamhet
hos travston. Han var fackligt engagerad
och ägnade mycken tid åt Veterinär -
historiska Muséet i Skara.

I sin yrkesutövning var Lars nog-
grann, kunnig och ansvarskännande.
Om detta kommer säkert andra att vittna.

Vi vill nu koncentrera oss på hans roll
som glädjespridare och traditionsbärare
inom vår årskurs. 

På 1950-talet hade veterinärstuderande
möjlighet att dela upp sin militärtjänst
under tre på varandra följande somrar.
Många av oss som började studierna vid
Kungl Veterinärhögskolan i Stockholm
hösten 1953 var därför tillsammans
under sommaren före på K4 i Umeå, vid
kavalleriets ridskola i Strömsholm som-
maren 1954, på K3 i Skövde sommaren
1955 och sedan under de följande årens
veterinärstudier. Inte mindre än åtta av
årskursens ursprungligen 27 medlemmar,
däribland Lars, kom sedan att utöva
delar av sin veterinära verksamhet i
Skara. Vi har verkligen haft roligt till-
sammans både i vardagslivet och vid de
årskursträffar som vi regelbundet haft.
Vid dessa träffar har också de finska kol-
leger som införlivades i årskursen 1955
deltagit.

Lars värnade hela tiden starkt om den
unika sammanhållning som har känne-
tecknat ”årskurs 1953” och har varit en
mycket uppskattad centralfigur vid våra

möten. Så sent som i
juni i år firade vi 60-
årsjubileum i Skara.
Lars var huvud orga -
nisa tören bakom
denna glada träff
och var då till synes i
gammal god form.
Det är ofattbart att
han bara några
månader senare inte
längre finns med oss.
Vi saknar honom
mycket och känner
starkt för hans Ingela,
som i högsta grad
också har bidragit
till våra fina minnen.
Genom sitt stora

intresse och sin tolerans med våra egen-
heter har hon nästan upplevts som en
årskursmedlem.

Lars var definitivt inte någon dussin-
män niska. Redan under Umeåtiden
visade han upp en högst egen profil. Av
militärbefälen uppfattades han nog som
en svårstyrd gossen Ruda och under stu-
tistiden varvade han, tillsammans med
några års kurs kamrater, seriösa studier
med diverse påhitt av klassisk studen -
tikos karaktär. De var präglade av den
drastiska, ofta självironiska humor
under en butter yta som var ett känne-
tecken för honom. När årskursen träffas
upptar berättelser om dessa och andra
händelser från våra härliga stutisår
mycken tid och skapar stor glädje och en
stark nostalgikänsla. 

Tack Lars för alla fina minnen!

För alla årskurskamraterna
Rune Bucht

Lennart Bäckström
Bo Pehrson
Rolf Sveide
Olle Wallin

Betala medlemsavgiften till SVF via autogiro

Vid autogirobetalning av medlemsavgift till veterinärförbundet fylls blanketten Auto -
giroanmälan i. Den finns på SVFs hemsida www.svf.se, under Blanketter och Rörande
SVF. Man kan också kontakta SVF-kansliet för att få blanketten hemskickad med post.
När kansliet fått blanketten i retur kommer avgifterna i fortsättningen att dras från
medlemmens konto varje månad.

Föreningen Veterinärhistoriska 
Museets Vänner avhåller 

årsmöte 
torsdagen den 21 november 

kl 18.00 
i Veterinärhistoriska Museets 

lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötesför-
handlingar och information om 

museets verksamhet visas 

”Godbitar ur 
museets ljud- och bildarkiv”

Välkommen!
Styrelsen
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IN MEMORIAM

Bo Pehrson in memoriam
Statsveterinär emeritus Bo Pehrson,
Bosse, avled hastigt den 29 september.
Så visade döden än en gång att den går
segrande ur alla kamper, även mot full -
värdiga motståndare. Trots tidigare svåra
duster dem emellan, såsom den livsho-
tande njursvikt han kämpade sig igenom,
var Bosse in i det sista vital, energisk och
drivande. Det är så vi kommer att min-
nas honom.

För oss var Bosse chef, mentor, hand-
ledare, ständig inspirationskälla, kollega
och god vän under våra år vid Försöks-
gården, sedermera Institutionen för hus-
djurens miljö och hälsa (HMH), vid
SLU i Skara. Bosses engagemang för
Skara som självklar utbildningsort för
veterinärstudenter, med dess goda
förankring i näringen och närhet till pri-
märproduktionen, var lika brinnande
som hans engagemang i undervisningen. 

Det är trist att notera att det viktiga
område som Bosse värnade och utveck-
lade, de veterinärmedicinska aspekterna
på särskilt mjölkkornas utfodring, sedan
hans pensionering i allt högre grad har
glidit veterinärkåren ur händerna. Se där
betydelsen av en eldsjäl! Så länge det
fanns kor på försöksanläggningen Bro-
gården deltog Bosse aktivt i driften med
ett engagemang som sträckte sig långt
utan för hans yrkesmässiga ansvarsområde.

Under sina drygt fyra decennier i
forskningens tjänst har Bosse bibringat
många nya kunskaper om nötkreaturens
ämnesomsättningssjukdomar. Särskilt
hans insatser vad gäller puerperal pares
och selenets betydelse för djurhälsan har
vunnit stort internationellt erkännande,
något vi fortfarande erfar när vi bevistar
internationella konferenser. 

Genom sin goda inblick i nötkreaturs -
besättningarnas vardag fångade Bosse
snabbt upp angelägna frågeställningar
för forskning. Han var också noga med
att resultaten av denna forskning skulle
omsättas i direkt praktik. Bosses yrkes-
gärning har därigenom haft lika stor
betydelse för veterinärmedicinen som
för djurhållningen. Han har bland annat
i hög grad bidragit till att vi idag har väl
fungerande behandling vid acetonemi,

att incidensen av puerperal pares hos
mjölkkor kunnat reduceras, liksom till
traditionen att genom vaccin kontrollera
ringorm och att i Kokontrollen rutin-
mässigt analysera ureahalten i mjölk.

Bosse hade många strängar på sin lyra
och gjorde sällan något halvdant. Hans
nyfikenhet visste inga gränser och alla
frågor, stora som små, kunde komma att
penetreras. Som exempel kan nämnas
skriften ”Får en bofink se ut hur som
helst? – En lekmans resumé av bibeln
och några tankar kring den kristna
lärans trovärdighet” som Bosse gav ut
2006 efter att ha ”behövt” läsa bibeln för
att rätt kunna redo göra för Bo Beskows
glaskonst i Skara domkyrka.

Många av oss har introducerats till
forskarvärlden via Bosse. Han var en
god mentor och i samband med kon-
gressresor delade han med sig av sitt
gedigna kontaktnät. Bosse delade även
generöst med sig av sin tid till sina
medarbetare och studenter, såväl för att
hjälpa till att lösa problem som för att
diskutera projekt. Bland annat fick vi
veta att man gör klokt i att knacka hårt
bröd mot bordsskivan innan man äter –
för att skaka ur skeppsmasken – och att
inte låta det bästa bli det godas fiende.
Det var högt i tak i Bosses sällskap och
diskussionerna var ofta vidlyftiga och
mycket stimulerande. Det som inte

avhandlades under de dagliga
arbets luncherna på Stadshotellet,
ofta med oväntade kommenta-
rer och stor espri, det var helt
enkelt inte värt att diskutera.
Bosse lämnar ett stort tomrum

efter sig, både som den engage -
rade ledaren och mentorn, som
den verklige bujatrikern, som
forskaren och som vännen. Våra
tankar går till Bosses familj,
Anita, Staffan och Isa med
familjer.

Catarina Svensson
Christer Bergsten

Janne Hultgren
Jonas Carlsson

Kerstin Ortman
Lena Stengärde

Lennart Andersson
Per Liberg

Thomas Manske
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Mellan den 7 och 22 november 
på går direktval i Sveriges Veteri-
närförbund då förbundsstyrelse 
och fullmäktige för mandatperio-
den 2014–2015 ska utses genom 
röstning bland medlemmarna.

Röstningen är enkel och sker 
elek troniskt via en direktlänk som 
medlemmar i SVF kommer att få 
i ett e-postmeddelande eller hittar 
på veterinärförbundets hemsida 
www.svf.se. Har du inte meddelat 
förbundskansliet din e-postadress 

DAGS ATT RÖSTA
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Bo Pehrson till minne

Bo Pehrson föddes i Göteborg men
ägnade hela sitt yrkesverksamma liv åt
Veterinärinrättningen i Skara. Han bör-
jade där direkt efter sin veterinärexamen
1960 och pensionerades där 1999, de
sista åren som statsveterinär.

Bo Pehrsons forskningsområde inom
veterinärmedicinen blev bujatriken, dvs
läran om idisslarnas inre sjukdomar.
Hans forskning, som ledde till en dok-
torsavhandling 1966, gällde acetonemi
hos mjölkkor. Fullvärdig utfodring och
därmed näringstillförsel till den hög-
mjölkande kon är av största vikt. Bo

Pehrsons forskning har mycket bidragit
till ökad kunskap om hur den idisslande
kons utfodring ska anpassas till dess,
genom aveln, skapade genetiska förut-
sättningar att producera mjölk.

Ett annat forskningsområde gällde
organiska selenhalter under 1990- och
2000-talen, där Bo visade att organiskt
selen som fodertillsats till kor ökade
koncentrationen av selen i mjölken.
Detta resulterade i ett stort intresse i den
humanmedicinska läkemedelsindustrin
och invitationer till seminarier runt om
i världen. Under dessa år var han också
en frekvent gäst vid veterinärfakulteten,
University of Wisconsin, där han visade
ett starkt samband mellan löpmagsom -
vridningar hos kor som utfodrades med
höga doser kraftfoder men inget hö eller
halm. Inom sitt ämnesområde var Bo
Pehrson handledare för ett antal dokto-
rander och sakkunnig vid professorstill-
sättningar i våra grannländer, liksom i
USA. Bo Pehrson var själv professors -
kompetent. 

Djurskyddsfrågor var också ett områ-
de för hans engagemang, veterinär etik
ett annat. 

Bo Pehrson var en reslig person, även
med en inre resning, som på äldre dagar
ledde till studier i existentiella frågor och
till två böcker/publikationer med egna
funderingar kring dessa. Logik och soli-
daritet var ett par viktiga ledstjärnor 
i hans argumentation. Bo var en stor
naturälskare, vilket tog sig uttryck i hans
engagemang särskilt i Istrums klubb i
orientering, en sport som han omhul -
dade i hela sitt liv både som tävlande och
som ledare. Om något kunde stoppa
honom i hans framfart i skogen var det
åsynen av en sällsynt fågel. Bo var näm-
ligen mycket intresserad av fåglar: stora,
som tranorna och örnarna vid Hornbor-
gasjön och små som kom till hans fågel-
bord.

Bo tillsammans med hustru Anita var
en pålitlig vän och kamrat, som vi haft
glädjen och förmånen att umgås med i
60 år. Tack för alla fina minnen.

För kurskamraterna
Rune Bucht

Lennart Bäckström
Rolf Sveide
Olle Wallin
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Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och servicemyndighet under Landsbygdsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är 
att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunika-
tion. SVA har cirka 400 anställda och de största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, forskare och veterinärer. SVA är beläget på 
Ultunaområdet, strax söder om Uppsala. SVA söker nu ...

FORSKNINGSASSISTENT/FORSKARSTUDERANDE

www.sva.se

ENHET FÖR DJURHÄLSA OCH ANTIBIOTIKAFRÅGOR, DOA, 
har expertkunskap inom området djursjukdomar och 
antibiotika och söker dig som är intresserad av mjölk  kor, 
djurvälfärd och forskning! Vårt nya forskningsprojekt 
”Juvereksem och hasskador hos mjölkkor – djurskydds-
problem i stort behov av förebyggande åtgäder” har 
som mål att öka förståelsen för förekomst, etio logi och 
riskfaktorer för dessa djurhälsoproblem så att rekom-
mendationerna om hur de kan förebyggas kan för bättras. 
Vi vill också få en bättre förståelse för samband mellan 
juvereksem respektive hasskador och mastit och digital 
dermatit. 

DIN UPPGIFT ÄR ATT tillsammans med en handledar-
grupp planera och genomföra arbetet vilket bland annat 
innebär att du besöker ett stort antal mjölkkobesätt-
ningar på olika håll i landet för undersökning av kor och 
insamling av ko- och besättningsinformation. Dessutom 
tillkommer mikrobiologisk undersökning av hudprover 
samt statistisk bearbetning och publicering av resultat i 
vetenskapliga tidskrifter. 

PROJEKTET DRIVS SOM ett samarbete mellan DOA, en-
het för bakteriologi, SVA, och institutionen för kliniska 
vetenskaper, SLU. Du som erhåller tjänsten registreras 
som forskarstuderande vid SLU med målet att avlägga 
licentiatexamen efter två år alternativt doktorsexamen 
efter ytterligare två år om förlängning av projektet 
beviljas.

FÖR TJÄNSTEN VILL VI ATT du helst är veterinär men 
person med annan lämplig utbildning som husdjurs-
agronom kan också komma ifråga. God förmåga att 
uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska 
är ett krav liksom god datorvana och körkortsinnehav. I 
ansökan vill vi att du på engelska beskriver (ca ½ A4-
sida) varför du vill syssla med forskning i allmänhet och 
om projektområdet i synnerhet. Erfarenheter av för pro-
jektet relevanta områden är meriterande. Stor vikt läggs 
också vid god samarbetsförmåga och personlig lämplig-
het för arbetsuppgifterna. 

TJÄNSTEN ÄR PÅ heltid och är tidsbegränsad till två år 
med goda möjligheter till förlängning i ytterligare två  
år. Tillträde önskas snarast.

HAR DU FRÅGOR? Ring statsveterinär Karin Persson 
Waller, forskare Ann Nyman eller personalspecialist  
Susanne Östling. Facklig företrädare för SACO är  
Magnus Thelander. Samtliga nås på telefon  018 –  
67 40 00.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN senast den 15 no  vem-
ber 2013.

ANSÖKAN GÖRS VIA webbformulär på vår hemsida  
www.sva.se/lediga-jobb 
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I SVA:s ARBETE som central- och referenslaboratorium 
för veterinärmedicinsk diagnostik utgör enhet för 
pato  logi och viltsjukdomar en viktig länk. Djur och 
vävnadsprover skickas in till enheten från hela landet för 
obduktion och/eller histopatologisk undersökning. Det 
diagnostiska arbetet omfattar produktionsdjur, sport- 
och sällskapsdjur, exotiska djur samt vilt. Patologiverk-
samheten är viktig för att kunna följa sjukdomsläget hos 
tama och vilda djur, bidra till en hållbar djurhållning och 
en säker livsmedelsproduktion i Sverige. Vid enheten 
finns drygt 40 personer varav 20 veterinärer. På grund 
av ökad efterfrågan söker vi nu en ny medarbetare.

SOM VETERINÄR vid enheten kommer du att arbeta med 
obduktioner, histopatologi, diagnostik och skriftliga ut-
låtanden inom området för patologi. Arbetet som pato-
log innebär förutom samarbete med kliniskt verksamma 
veterinärer och besiktningsveterinärer, omfattande kon -
 takter med allmänheten, intresseorganisationer och 
myndigheter. Enheten har även samarbete med natio-
nella och internationella experter.

VI SÖKER NU en veterinär med kunskap och erfarenhet 
av arbete inom området tamdjurspatologi. Stor vikt 
kommer att fästas vid visat intresse och engagemang för 
patologiverksamhet samt övriga personliga egenskaper 
av betydelse för tjänsten som exempelvis självständighet, 
god samarbetsförmåga och gott kamratskap. Tjänsten är 
på heltid och tillträde önskas snarast.

HAR DU FRÅGOR? Ring enhetschef Dolores Gavier-
Widén eller personalspecialist Susanne Östling. Facklig 
företrädare för SACO är Magnus Thelander. Samtliga 
nås på telefon 018 – 67 40 00.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN senast den 17 novem-
ber 2013.

ANSÖKAN GÖRS VIA webbformulär på vår hemsida  
www.sva.se/lediga-jobb 

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och servicemyndighet under Landsbygdsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är 
att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunika-
tion. SVA har cirka 400 anställda och de största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, forskare och veterinärer. SVA är beläget på 
Ultunaområdet, strax söder om Uppsala. SVA söker nu ...

VETERINÄR MED ERFARENHET AV ARBETE MED PATOLOGI

www.sva.se
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❘❙❚ från studenterna

Tillsammans är vi starka

De flesta som kommer in på veteri-
närprogrammet har en tydlig bild
framför sig om vad de vill jobba
med. I dagsläget är det klinisk
smådjurs- eller hästveterinär som

står högst upp på majoriteten av
listorna. Det är branscher som ofta har

stor efterfrågan och behöver påfyllning av veterinärer. 

DET FINNS DÄREMOT andra delar av yrket som har lika stor
efterfrågan men där intresset saknas eller där det inte ens finns
kunskap om att positionerna existerar. Det är inget nytt för
veterinärtidningens läsare att vi har veterinärer på slakterier,
Livsmedels- och Läkemedelsverket, i försvaret och på flertalet
andra ställen där veterinärer jobbar för folkhälsan. ”One health”
är ett bra och viktigt begrepp som har cirkulerat och som vi
kommer i kontakt med mer eller mindre från dag ett på
utbildningen. Att veterinärer inte bara är djurdoktorer utan
även har ett ansvar för folkhälsan är en självklarhet för oss.
Problemet är att samhället i stort inte har någon som helst
aning om det. 

När man säger till någon att man pluggar till veterinär får
man ofta svaret: ”det ville jag också bli när jag var liten”.
Utifrån sett har vi fortfarande det gulliga yrket där vi klappar
hundvalpar hela dagarna. Det är hög tid att nå ut till allmän-
heten om vad vi gör egentligen. Jag vill på inget sätt förringa
alla kliniskt arbetande kolleger. Det kliniska arbetet är minst
lika viktigt som våra andra arbetsuppgifter. Den biten känner
dock omvärlden redan till. Om vi skulle lyckas sprida vad vi
varje dag gör för folkhälsan kanske det skulle locka någon att
söka sig till yrket primärt för de arbetsuppgifterna.

Jag var själv helt inställd på kliniskt arbete när jag började
men nu när examen närmar sig finns det alldeles för många
vägar att välja mellan.

Förhoppningsvis kan vi öka förståelsen för veterinäryrket
och på sätt öka statusen. Vi måste bara komma på hur vi ska
nå ut. Varje år kommer det ut ett nyexaminerat gäng veterinä-
rer som är peppade och vill förändra världen. Om ni med er
erfarenhet arbetar tillsammans med de nya veterinärerna och
deras fräscha kunskap tror jag att vi kan gå riktigt långt. Se till

att dra nytta av varandra och jag hoppas att ni inser att även
vi som är nya i branschen har mycket att bidra med.

På tal om att utbyta erfarenheter är det bara en vecka kvar
till Veterinärkongressen. VMF kommer som vanligt att finnas
på plats för att sälja fika under kongressen och vi hoppas att ni
alla tar er tid att prata en stund med oss. Det är ett bra till -
fälle för studenter och yrkesverksamma veterinärer att börja
lära känna varandra. Därefter ses vi förstås allihop på Phlugan.
Spexet är inövat och klubbverket är väl förberedda för årets
bästa fest.

Vi ses där!

JOHN-FILIP LUNDIN

ordförande VMF

I dagsläget är det klinisk smådjurs- eller 
hästveterinär som står högst upp på studenternas önskelistor. 
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SVENSKA

v 45

6/11 -13. FORTBILDNINGSKURS FÖR AI-VETERI-
NÄRER HUND, SLU Uppsala, 
Arr: Institutionen för Kliniska 
Vetenskaper (KV). 
Info: www.slu.se/sv/fakulteter/vh/insti-
tutioner/klin-vet/utbildning/kompe-
tensutveckling/

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 & KOMMU-
NIKATION, 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

NY 13/11 -13. FORTBILDNINGSKVÄLL OM

SAA (AKUTFASPROTEIN) PÅ HÄST, Region-
djursjukhuset Helsingborg. 
Info: www.triolab.se

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 INVESTI -
GATION & TREATMENT OF NECK CONDITIONS,
Regionhästsjukhuset Strömsholm. 
Arr: VetPD.  Info: www.vetpd.com

NY 23–24/11 -13. DELKURS 1 I HÄST-
TANDVÅRD, Uppsala. Arr: SLU. 
Info: ove.wattle@slu.se 
(se annons i denna tidning)

v 48

26/11 -13. INSPIRATIONSSEMINARIUM NY SOM

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

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

NY 6/12 -13. HÄSTTANDVÅRD/PERIODONTAL

DISEASE, Uppsala. Arr: SLU. 
Info: ove.wattle@slu.se 
(se annons i denna tidning)

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

KONGRESSER & KURSER

Vår klinik består av ca 20 medarbetare varav 7 veterinärer. Vi har stationärvård 
och jourverksamhet under helgerna. Utrustningen på kliniken består bland annat 
av di gi tal röntgen, gasnarkos, hematologi, blodkemi, progesteron, CRP, tandutrust-
ning med tandröntgen, ultraljud och endoskopi. Vi utför varierande mjukdelski-
rurgi och ortopedi som exempelvis korsbandsoperationer och artroskopi. Vi håller 
på att bygga upp en spermabank. Vi har även rehabavdelning med sjukgymnast.
 Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar är meriterande. Fler-
årig erfarenhet inom smådjursverksamheten är önskvärd, men även du som har 
kor tare erfarenhet kan naturligtvis söka tjänsten. Vi söker dig som är flexibel och 
är bra på att arbeta i team. Det finns möjlighet att utvecklas både inom medicin 
och kirurgi. Tillträde enl överenskommelse.
 Ansökan, CV och löneanspråk skickas senast den 15 november till Evidensia 
Djurkliniken Öjebyn, Öjagatan 81, 943 31 Öjebyn eller via e-post djurkiniken@
telia.com. Rubricera gärna ansökan ”veterinärtjänst”. 
 Vid frågor angående tjänsten, kontakta Christina Müller Jonsson eller Linda 
Grimm på 0911-66575 (vx) eller 073-0245408 (Christina).

Evidensia Djurkliniken Öjebyn ligger strax utanför 
vackra Piteå i Norrbotten. ”Norrlands Riviera” erbju-
der bad och sol sommartid, ett brett musikutbud och 
naturligtvis trevliga Pitebor.

Vi söker 1–2 veterinärer
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v 5

NY 1–2/2 -14. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. 
Info: ove.wattle@slu.se 
(se annons i denna tidning)

v 6

7–8/2 -14, SVS HÄSTSEKTIONS VINTERKURS

FRISK & SVETTIG – TRÄNING FÖR HÄLSA OCH

PRESTATION, Södra Berget, Sundsvall. 
Arr: SVS Hästsektion. 
Info: www.vinterkurs.se

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com, 
på British Small Animal Veterinary 
Associations hemsida 
www.bsava.com och på 
European School for Advanced 
Veterinary studies hemsidor
www.esavs.org, 
www.esavs-master.org, 
www.esavs-certificate.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

SYM-POSIUM OF VETERINARY ETHOLOGY,
Lyon-VetAgroSup, Frankrike. 
Arr: SEEVAD. 
Info: www.seevad.fr/formations-con-
gres.php

2–3/11 -13. INTERNATIONAL LARGE ANIMAL

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

v 45

6–8/11 -13. NORDIC POULTRY CONFERENCE

2013, Helsingfors, Finland. 

Info: www.svenskfagel.se/?p=3591

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

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.londonvetshow.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. 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.
Info: 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 

Villa Qrera Djurklinik ligger i Ljungs-
kile, mitt i Bohuslän, med absolut 
närhet till hav och fjäll. Vår klinik inryms i ett härligt ljust och triv-
samt hus. Här finns digitalröntgen, ultraljud, lab, operations-
avdelning samt tandvårdsavdelning. 
Personalstyrkan består i dag av 4 veterinärer, varav en har  
specialistkompetens, 6 leg. djursjukskötare, 1 djurvårdare samt 
en receptionist. Vi vill ge våra kunder en kvalificerad djursjukvård 
där stor vikt läggs på det personliga bemötandet. Vi värnar om 
att både kunder och medarbetare ska trivas hos oss. 
Vi erbjuder nu ett graviditetsvikariat med tillträde i feb/mars 
2014. Tjänstgöringsgrad 80-100%. 
Vi söker dig som har arbetat som smådjursveterinär ett tag. Du är 
ambitiös, självgående, öppen och glad. Välkommen med din 

ansökan samt CV till info@qreradjur.nu. 
Vid frågor kontakta Marina M Carlsson på 
tel. 0522- 918 80. För ytterligare information 
om kliniken, se vår hemsida www.qreradjur.nu. 

Villa Qrera Djurklinik 
söker smådjursveterinär 
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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

Så mycket halm behöver
grisen

❘❙❚ Enligt en ny dansk studie behöver slakt-
grisar 400 gram halm var per dag för att
få sitt bök- och sysselsättningsbehov till-
godosett, rapporterade tidningen ATL den
8 oktober. Studien har utförts vid universi-
tetet i Århus, på begäran av bland annat
danska Fødevareministeriet.

Forskarna undersökte grisarnas förhål-
landen när de tilldelades 10, 500 eller 
1 000 gram halm per individ och dag. 
De slår fast att det var stor skillnad på hur
grisarna sysselsatte sig med halmen om
de fick 10 eller 500 gram. Däremot var
det ingen skillnad på sysselsättningsgrad
mellan grisar som fick 500 respektive
1 000 gram per dag, skriver Maskinbla-
det.dk. Forskarna har sedan slagit fast 
att 400 gram halm kan räcka för att till-
fredsställa slaktgrisen under en dag.

Förutom att grisarna som fick tillräck-

ligt med halm förmodligen trivdes bättre
ökade också deras tillväxt. Grisarna i stu-
dien som fick 10 gram halm per dag hade
en genomsnittlig tillväxt på 1 012 gram
per dag medan grisar som fick 500 gram

halm hade en tillväxt på 1 260 gram per
dag. Andelen grisar med skador på svan-
sarna minskade från 5,9 till 2,8 procent
och andelen grisar med magsår minskade
från 33 procent till 7 procent.  ■

❘ ❙❚ noterat Enligt en dansk studie behöver en slaktgris 400 gram halm per dag för att få
sitt sysselsättningsbehov tillgodosett.
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❘❙❚ kåseri

Luffaren som faster- och hundvakt
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DET HÄNDE SIG i februari månad
att Luffarens tre tjejkusiner (om
man nu kan kalla damer mellan 57
och 65 för tjejer) i Halmstaden, ville
åka till Teneriffa och värma smal -
benen en smula under en vecka. Pro-
blemet var att deras 93-åriga moder,
Luffarens favoritfaster, inte var så
hurk längre. Hon hade sin skötsel
och enligt hennes egen utsaga funge-
rade hemtjänsten alldeles utomför-
träffligt, men döttrarna ville trots
detta inte lämna henne mol allena.
Luffaren som njuter sitt otium beslöt
schangdobelt att åka ner den aktuella
veckan och passa faster något. Hemtjänsten
skötte det mesta av det timliga så Luffaren 
skulle mer fungera som sällskapsdam och vara lite
bakjour ifall något förskräckligt skulle hända.

Lägligt nog hade äldsta dottern en liten lägenhet på
bekvämt gångavstånd från faster. I lägenheten ingick också
en liten hund vid namn Sixten, vilken Luffaren också förvän-
tades sköta om. 

– Hund och hund, det liknar nog mer en svart trasselsudd
än en hund men det är en trevlig trasselsudd i alla fall, tänkte
Luffaren lite förnumstigt. Det var en blandras av pudel och
något annat lika storståtligt. Med bästa vilja i världen kunde
man inte kalla Sixten för imponerande. 

Luffaren vinkade av kusinerna och konverserade skrikande
sin kära faster som med åren blivit tämligen lomhörd. Två
gånger om dagen gick han stärkande promenader med Sixten
längs havet. Vintern var kall, vilket innebär att det blir väldigt
halt i Halmstaden, när nederbörden fryser till is i samband
med att vädret klarnar upp. Många rovor blev satta i Halm -
staden denna vinter men med lite tur klarade sig både Sixten
och Luffaren. Luffaren trivdes riktigt bra med tillvaron och
mellan varven kunde han läsa en del och kika lite på TV. Det
blev helt enkelt en fin vecka. 

Kvällen innan kusinerna kom hem gick han med Sixten 
en riktigt lång promenad och närmade sig Halmstadens

centrum. Det började skymma och på en mörk bakgata såg
han tre kraftiga rätt så elegant klädda yngre herrar komma
emot sig. De var utan mössa och uppknäppta i halsen och 
när de passerade under en gatlykta kunde han skymta att alla
tre bar på tunga guldlänkar kring halsen. Deras minspel var
bistert.

– Fan, tänkte Luffaren, det är buset, om Sixten ändå hade
varit en schäfer.

Luffaren tittade efter om det fanns någon sidogata att non-
chalant släntra in på, men icke. Han funderade på om han
skulle vända men insåg att han inte skulle ha en chans om de
tre herrarna hade dolska avsikter. 

Ca tre meter från döden hör Luffaren sig själv utbrista:
”Pojkar, ni behöver inte vara oroliga, jag har honom stadigt i
kopplet.”

All spänning försvann i ett gapskratt. Kom sen aldrig och
säg att man inte kan ha nytta av en trasselsudd. 

ANDERS SANDBERG
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3 26 FEB 5 FEB 29 JAN

4 19 MAR 26 FEB 19 FEB

5 16 APR 19 MAR 12 MAR

6 14 MAJ 16 APR 9 APR

7 4 JUN 14 MAJ 7 MAJ
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11 17 SEP 27 AUG 20 AUG

12 8 OKT 17 SEP 10 SEP

13 29 OKT 8 OKT 1 OKT

14 19 NOV 29 OKT 22 OKT

15 11 DEC 19 NOV 12 NOV

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.

PERSONNOTISER

Avlidna
F distriktsveterinär LARS GARMER avled
17 september 2013. Han föddes 1933 i
Emmaboda, Kalmar län och avlade stu-
dentexamen i Växjö 1953 och veterinär -
examen 1960. Se in memoriam på annan
plats i denna tidning.

F statsveterinär BO PEHRSON avled 28
september 2013. Han föddes 1934 i
Lerum, Västra Götalands län och avlade
studentexamen i Göteborg 1953 och
veterinärexamen 1959. Se in memoriam
och till minne på annan plats i denna
tidning.

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION
Jordbruksverket har fr o m den 10 juli till den 23 september 2013 utfärdat svensk vete-
rinärlegitimation för nedanstående personer:

• Gábor Angyal
• Silvio Audino
• Christopher Cornelissen
• Nicoleta-Iuliana Dinculescu
• Désirée Ferrari
• Johan Forsman
• Ditte Skytte French
• Katrien Govaert
• Marie-Louise Hansen
• Birthe Haugland
• Caroline Henriksson
• Hans Flemming Højelse
• Kristine Bastholm Jensen
• Sarah Jensen
• Sandra Johannesson
• Evelina Johansson
• Anne Lagerqvist
• Alexandra Leijon
• Hanna Lindbom
• Ann Lindholm
• Johanna Lövebrant

• Usama Mahdi
• Ugo Maninchedda
• Madeleine Moazzami
• Cristina Nicolae
• Ellen Nilsson
• Ulrike Otte
• Henrik Poulsen
• Lea Ramseier
• Anna Russo
• Sofia Rydeman Rudefalk

• Johanna Schaub
• Hugo Schmökel
• Louise Skytt
• Johanna Stradalovs
• Sonja Ström
• Maja Söderlind
• Camilla Sörensen
• Ida Taavoniku
• Heidi Tapio
• Karin Troedson
• Ditte Vemming
• Emma Öberg

... so you drive out that road,
past the mall, and keep going
until you see a nursery with lots
of little pine trees and there’s a
gas station with two tile phone
booths and you turn there and
go by a convenience store and 
a place with some black and
white cows and turn again at
the stop sign ...

Målet med vårt internship är att ge unga kolleger en introduktion till veterinäryrket och lära sig 
det grundläggande, praktiska arbetet. Det är en tillfällig anställning och kan ses som en språng-
bräda mot en vidare karriär som stordjursveterinär.

Under anställningen kommer intern att arbeta på alla avdelningar på djursjukhuset med grund-
läggande veterinärvård. Ingen beslutsfattande roll ingår när det gäller patienterna. Intern deltar i 
veterinärernas litteraturronder och får möjlighet att auskultera/assistera efter eget intresse ut  över 
schemalagd tid. Arbetet kommer att innebära dag-, kvälls- och nattetid, efter upprättat schema. 
Anställningen omfattar 100 % och är tidbegränsad, visstid. Tillträde enligt överenskommelse.

: Du som söker ska vara legitimerad veterinär med stort intresse för häst. Vi 
lägger stor vikt vid att du är service intresserad, ambitiös och har god samarbetsförmåga. Du är 
strukturerad, stresstålig och gillar att arbeta i grupp.

 till  
jenny.eriksson@djursjukhus.com.

:

 
kirurgi, casper.lindegaard@djursjukhus.com

Regiondjursjukhuset Helsingborg ingår i Evidensia Djursjukvård. Evidensia är norra Europas 
största och veterinärmedicinskt ledan de djursjukvårdsgrupp med ett komplett erbjudande av 
bas- och specialistvård till hundar, katter, hästar och exotiska djur. I Evidensia ingår mer än 
55 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge och Finland. Gruppen omsätter över 900 miljoner 
kronor och behandlar varje år mer än 490 000 patienter. Läs mer på www.evidensia.se.

Veterinärer sökes för internship häst
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

Intervet AB 

Box 7121

192 07 Sollentuna

www.msd-animal-health.se
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Med nya Equilis® Prequenza har vi en  

bred strategi för att ge ett bra skydd mot 

hästinfluensa.

Patenterat Matrix-C-adjuvans

Helvirus – presenterar alla antigena  

komponenter i viruset

Cellinjeproduktion – från odling på ägg 

till cellodlingssystem

Uppdaterad stam – sist men inte minst  

är vaccinet uppdaterat med en av OIE 

rekommenderad stam South Africa/04/03 

Nya Equilis® Prequenza – en bred strategi 

för ett bra skydd mot hästinfluensa!

Equilis® Prequenza, injektionsvätska, suspension,  

för häst, i.m. injektion. För aktiv immunisering av 

hästar mot hästinfluensa.

Equilis® Prequenza Te, injektionsvätska, suspension, 

för häst, i.m. injektion. För aktiv immunisering av 

hästar mot hästinfluensa och tetanus. 

Datum för godkännande av produktresuméer:  

2013-04-10

Receptbelagda läkemedel.

För mer information: www.fass.se

SVT 13 Fi:SVT mall  13-10-21  10.05  Sida 76


