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genomgår just nu en kraftfull genomlysnings- och föränd-
ringsprocess. Kanske detta inte märks utåt för alla och en
var, men för oss som är mitt uppe i processen är det en stor

och mäktig reform.
Förbundets ekonomi har under några år varit i gungning av olika anled-

ningar, men den enkla förklaringen är att vi har gjort av med mera pengar än
vi har tagit in. Förbundet har i bästa välmening fattat beslut och startat upp
verksamheter som inte har haft full kostnadstäckning och problemet har lösts
genom att vi har ”tagit av förbundets kapital”.

Sveriges Veterinärförbund är ingen fattig organisation, men det finns alltid
gränser och om denna underskottsmodell fortsätter blir veterinärförbundet
”ett fattigt förbund” ganska snart.

SVFs fullmäktigemöte beslutade därför i våras att ge styrelsen i uppdrag att
genomföra en ”ekonomisk rekonstruktion”, dvs att vrida och vända på varen-
da intäkts- och kostnadskrona i syfte att skapa en budget i balans till sista
december 2014. Det är ett mastigt och ganska svårt uppdrag men det är sty-
relsens bedömning att vi har ett gott grepp om händelserna. Under resans
gång kommer säkert en eller annan medlem att fundera över hur styrelsen
hanterar olika ”hjärtefrågor”. Som tröst, om det nu är någon tröst, kan sägas
att vi tittar på allt, ingen ska känna sig särskilt utpekad.

Förbundets kärnverksamhet, utöver det rent fackliga (i våra olika perspek-
tiv), är utbildning och kompetens. Där måste det ”nya SVF” komma starkare
och bättre ut ur den ekonomiska rekonstruktionen. Som lök på laxen noterar
styrelsen att det som varit en trend under ett antal år nu är ett faktum: det är
svårt att rekrytera förtroendevalda. Det finns en uppenbar risk att vissa 
poster till valen inte får kandidater. Anledningarna varierar till varför inte 
kollegerna vill/kan/vågar(?) ställa upp. En sak är dock klar, i veterinärförbun-
det finns det många olika grupper, kommittéer och andra formeringar och
veterinärkåren är inte så stor. Detta är kanske en signal till oss alla att en liten
kår måste kunna klara av att representeras och utvecklas med en mindre skara
valda funktionärer. Tillsammans med utvecklade arbetsrutiner för både 
förtroendevalda och kanslipersonal skulle det kunna ge ett effektivare och
bättre förbund. 

Vi vill ju alla att förbundet ska serva sina medlemmar på bästa sätt. Kanske
är det en lycklig omständighet att flera stora saker händer samtidigt. Genom-
lysning och förbättring av ekonomin i förbundet liksom genomlysning och
effektivisering av arbetssätt för både förtroendevalda och anställd personal.
Kanske förbundet även klarar att lösa uppgiften med färre förtroendevalda,
inte bara därför att det är svårt att hitta namn 
till alla poster utan också därför att vi kan 
genomföra arbetet bättre på färre händer 
– med fokus på medlemsnyttan.

MARJA TULLBERG

JK LARSSON

ledamöter i förbundsstyrelsen

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  14 • 2013 3

❘❙❚ ledareSVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
BOX 12 709
112 94 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7

E-POST: office@svf.se
HEMSIDA: www.svf.se
TELEFONTID: Mån–tors 9.00–16.00, 
Fre 9.00–15.00, 
lunchstängt 11.30–13.00

KANSLI
TELEFON: 08-545 558 20
TELEFAX: 08-545 558 39

Ordförande
TORSTEN JAKOBSSON, leg vet
TELEFON: 08-545 558 22
MOBIL: 070-372 95 10
E-POST: torsten.jakobsson@svf.se

Kansli- och ekonomichef
PER CARLSSON, pol mag
TELEFON: 08-545 558 21
MOBIL: 070-567 12 35
E-POST: per.carlsson@svf.se

Förhandlingschef
ANDERS GRANELD, jur kand
TELEFON: 08-545 558 26
MOBIL: 070-625 64 44
E-POST: anders.graneld@svf.se

Ombudsman/förhandlare
JENNY FLORDAL, fil mag
TELEFON OCH

MOBIL: 08-545 558 25
E-POST: jenny.flordal@svf.se

Informationschef
JOHAN BECK-FRIIS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

Tf generalsekreterare SVS
SIMONE HÄUSLER, leg vet
TELEFON: 08-545 558 24
MOBIL: 0730-928 113
E-POST: simone.hausler@svf.se

Redovisningsansvarig
LINDA WIKSTRÖM, ekonom
TELEFON: 08-545 558 23
E-POST: linda.wikstrom@svf.se

Sekreterare
MARIANNE LUNDQUIST, SVS

TELEFON: 08-545 558 27
E-POST: marianne.lundquist@svf.se

Administrativ assistent
KARIN MOSSBLAD HENRIKSSON, SVF

TELEFON: 08-545 558 28
E-POST: karin.henriksson@svf.se

Plusgiro:  83 80-8 Allmänna kassan
15 39 33-7 Understödsfonden

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

SVF

Sveriges Veterinärförbund,
en organisation i förändring





❘❙❚ innehåll

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  14 • 2013 5

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 M TULLBERG OCH JK LARSSON

Sveriges Veterinärförbund, en organisation i förändring 3

❘❙❚ reportage  AV S FREDRIKSSON

Arbetsmiljörond på slakteri
”Ingen prinsessmiljö precis” 6

❘❙❚ vetenskap
Djurvälfärdsutmaningar i lösdriftssystem 
– avdomesticerar vi djuren? AV C BERG OCH P JENSEN 11

Elektrodiagnostik för hund och katt
AV S VAN MEERVENNE OCH C ROHDIN 15

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2012, del 3 
Biverkningar hos katt, kanin och iller samt reaktioner 
hos människa på veterinärmedicinska preparat
AV H TJÄLVE, P EKSTRÖM OCH A-K BENGTSSON 21

❘❙❚ månadens epiztel 25

vilken är din diagnos? 
– EKG 27
– Svar 52

allmänt
Delade tjänster och arbetsrätt dominerade RM
AV S FREDRIKSSON 28

Workshop vid SLU om antrozoologi  AV M GUSTAVSSON 33

Lägesrapport om forskningsprojekt 
MINAPIG – alternativ till antibiotikaanvändning 
hos gris  AV A BACKHANS M FL 35

Promotion och högtidsfest på SLU AV J BECK-FRIIS 37

FVFs företagarkurs 2013
Bluffakturor, obetalda räkningar och anställningar  
AV J HABBE 40

från sektionerna
Rapport från Normgruppens möte den 2 september 42
Norm för behandling av ljudrädsla 44
Reviderad norm om begränsade intyg 46

❘❙❚ fackliga frågan
Löneregler för föräldralediga  AV F RITTER 47

disputationer
Vilda minkhanar som indikatorer för 
föroreningar från miljögifter 48

❘❙❚ FVF informerar
Personalhandboken = företagets ABC-bok  AV L NORDFORS 49

in memoriam
Lars Garmer till minne 50
Ann Strander till minne 51

❘❙❚ noterat
• Krav på enhetlig köttmärkning 27
• Framgångsrik lobbyverksamhet om köttkontroll 32
• Nya Läkemedelsfakta lanserad 46
• Åtal för smuggling av valpar, vaktlar och kaniner 52
• Sverige på väg bort från obedövad griskastrering 53

kongresser & kurser 54

❘❙❚ kåseri
Chansa aldrig  AV C RÜLKER 57



När veterinärtidningen vill boka ett
möte med Tina Klintevall, veterinärer-
nas huvudskyddsombud på Livsmedels-
 verkets kontrollavdelning, blir det
”bingo” direkt. Tina har nämligen 
just bokat in några arbetsmiljöronder
i Uppland och det är bara för repor-
tern att hänga med.

VI SES I UPPSALA. Med på resan är även livs-
medelskontrollanternas områdesombud, Urban
Danielsson, och Martin Lindblom, biträdande
enhetschef i mellersta och norra Sverige. Två
slakterier ska besökas den här dagen, Faringe
och Sörby, bägge belägna i Hebytrakten. Det 

är två små anläggningar av lite olika karaktär. 
Faringe är ett gammalt slakteri för nöt, lamm
och häst medan Sörby är nytt och även tar
emot gris samt styckar vilt. Besöket börjar hos
Faringe. På vägen dit berättar Tina lite om hur
en arbetsmiljörond läggs upp. 

– Vi börjar alltid med att sätta oss ned med
vår personal, och helst även med den som 
driver verksamheten, för att gå igenom check-
listans alla punkter och kanske få en inblick i
vad som är på gång i form av ombyggnationer
och liknande, säger Tina. 

– För det mesta sker dessa samtal i samför-
stånd och den som driver verksamheten brukar
vara tacksam för de synpunkter som kommer
fram. 
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Arbetsmiljörond på slakteri

Ingen prinsessmiljö
precis”

”

Innan den fysiska arbetsmiljön kontrolleras
går man igenom en checklista med olika
frågor. Susana ler när slakteriets vd berättar
att det varit ”damfritt” på arbetsplatsen
tidigare, men att man ska ordna ett om -
klädningsrum till henne.

I veterinärtidningen 

nr 10 2013 berättade

Agneta Andersson och

Eleonor Fredler om hur

det är att vara skydds -

ombud för distriktvete-

rinärerna respektive

djursjukhusanställda.

Nu har turen kommit

till Livsmedelsverkets

fältverksamhet.



VETERINÄREN SOM ARBETAR på Faringe heter
Susana Palacios. Hon är erfaren i yrket men ny
här. Under de veckor hon jobbat hittills har det
flutit på bra. Hon påtalar en del småbrister i
den fysiska arbetsmiljön. Den psykosociala har
hon inte hunnit skaffa sig någon riktig uppfatt-
ning om ännu. 

Företagets vd som deltar i samtalet säger att
han är nöjd med hur samarbetet fungerar med
Susana. Att det fungerar beror till stor del på att
hon utan knot ställer upp på de arbetstider som
gäller. Susana börjar 06.00 och pendlar sedan
mellan Faringe och Sörby. Precis som för många
av hennes kolleger utgör bilkörning mellan flera
små anläggningar en stor del av vardagen.  

TINA TAR FRAM CHECKLISTAN och med övrig
slakteripersonal som tysta åhörare går man till-
sammans igenom alla frågor. Det handlar om
informationsutbyte, personalutrymmen, kläder,
skyddsutrustning, klimat m m, m m. 

Redan på fråga två ”Finns det tillräckligt
med plats i personalutrymmen, t ex för paus,
mat och omklädning?” kommer den första 
stötestenen. På Faringe har man haft ”damfritt”
tidigare och det finns inget omklädningsrum

för kvinnor. Och inte heller några passande klä-
der, ”men alla kan ju ha stövlar i storlek 47 eller
hur?”. Tonen runt bordet är trevlig och företa-
get lovar bättring.  

TINA SUMMERAR det som kommit fram under
samtalet och det är dags att titta på den arbets -
miljö där det praktiska arbetet utförs. På Faringe
slaktar man nöt, lamm och häst. Hästar tar
man emot en dag i veckan, först på morgonen,
och de levandebesiktigas utomhus. 

Besiktning utomhus ställer speciella krav
under vinterhalvåret. Dåligt sandade eller saltade
gårdsplaner är vardagsmat för veterinärerna på
många ställen liksom undermålig belysning.
Susana har inte upplevt någon vinter på Faringe
ännu, men eftersom frågan kommer upp är
företagets vd nu medveten om vad som gäller
när vintern kommer.

– Nu ska vi se hur det går till på golvet, säger
Tina och drar på sig skyddskläderna och plockar
fram luxmätare och anteckningsblock.

Ute i stallet visar det sig att Susana är lite för
kort i rocken för att nå över boxväggarna och
hon måste klättra upp på en pall för att se dju-
ren ordentligt. I drivgången in till stallet kan

❘❙❚ reportage
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Tina tycker att hon och hennes skydds -
ombudskolleger får bra gensvar och
hjälp från sin arbetsgivare när de påtalar
brister i arbetsmiljön och hon trivs med
sin uppgift.



hon se bra. Tina tar fram luxmätaren och kon-
staterar att det är för mörkt i stallet. 

I INLEDNINGEN nämndes att båda de slakterier
som vi besöker den här dagen har haft en kraf-
tig uppgång av antal djur, något som de här
anläggningarna inte är ensamma om. 

– Det bästa är om ett av våra skyddsombud
får vara med redan på planeringsstadiet då en
om- eller tillbyggnation ska godkännas, så att det
blir rätt ”tänk” från början. Det är något vi pro-
var nu och det vinner alla på, skjuter Tina in.   

Faringes vd berättar att de på ganska kort tid 
ökat från 1 600 till 4 000 slaktade djur årligen.
För dagen är det trångt överallt men lokalerna
håller på att byggas ut. Det hjälper dock inte
den som arbetar just nu att det kommer att bli
mer utrymme om ett år. Arbetsmiljön måste
vara dräglig under tiden. Att röra sig inne i
slakthallen t ex där man använder kulvapen och
tillämpar liggande slakt kräver planering. 

– Grabbarna brukar säga till när de skjuter
och när jag kommer skrapar de golvet som om
jag vore en prinsessa, säger Susana lugnt och ler.
Någon prinsessmiljö är det dock knappast tal
om. Kylrummet är knökfullt och även här har
Tina synpunkter på belysningen. Kylrummen
erbjuder sällan bra arbetsmiljö. Juverbesikt-
ningen är ett annat stort problem. Juvren slängs
på golvet och kommer en hel grupp mjölkkor
blir det riktigt jobbigt.

– Jag vill inte se någon form av besiktning på
golv.  Juver, skallar, organpaket m m ska hängas
upp på krokar i lagom arbetshöjd, säger Tina
och antecknar flitigt. 

NÄSTA ANLÄGGNING, Sörby, har samma typ av
verksamhet som Faringe fast här slaktar man
även gris och vilt. Lokalerna upplevs som ljusare
och mer moderna, men arbetsmiljömässigt gör
detta just ingen skillnad totalt sett. Här finns
andra problem som hör ihop med slakteriets
kapacitet och intag av antal djur.  

– Kylrummet är ju helt omöjligt att jobba
säkert i. Förutom den höga takhöjden är det så
tätt mellan kropparna att det knappt går att
komma åt att titta. Hur gör ni, klättrar på ste-
gar eller? Tina vänder sig med en fundersam
min till en av de livsmedelskontrollanter som
finns på plats. 

Ingen från slakteriets ledning finns närvarande
vid besöket, men enligt livsmedelskontrollan-
ten är det stege som gäller. Tina skakar på
huvudet. Här krävs en anordning med räcke.

– Den som besiktigar från en stege tar en stor
risk. Vi godkänner ingen stegbesiktning. Man
kan ramla ner och slå sig fördärvad. Med den
höga höjd som gäller här utgör en nedfallande
slaktkropp ren livsfara. Ett av de allra vanligaste
tillbuden på slakterier är nedfallande krokar
och djurkroppar i kylrummen. Det har till och
med hänt att en hel bana rasat ner, berättar
Tina.
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Susana är lite för kort för att
nå över boxväggarna i stallet
och hon försöker se så mycket
som möjligt innan djuren går
in i boxarna.

”Fungerar det bra här, tycker du att det är tillräckligt ljust, är det halt?” 



Hon är heller inte speciellt imponerad av
kring miljön. Grejer överallt som man kan
snubbla på, en fruktansvärt brant trappa till per-
so nalutrymmena och på trappan vid ingången
saknas räcke. Hon kommenterar också att flera
av dem som putsar kött jobbar med bara händer.

– Även om det inte handlar om ”min” perso -
nal måste man ju reagera. Obligatorisk skydds -
utrustning för Livsmedelsverkets fältpersonal är
stål- eller titanhandske vid arbete med kniv
samt hörselskydd i bullrig miljö. Inom kort ska
alla även bära en titanbrynja och godkänd hjälm.
Upphandling pågår.

GRUPPEN SOM BESÖKT de två slakterierna
avslutar dagen med en kort summering. Visst
fanns det brister på båda arbetsplatserna, men
inte av sådan karaktär att något annat än upp-
maningar till företagen att åtgärda det som
påtalats anses nödvändigt i detta skede. 

Vad händer om ingenting görs? 
– Då får vi vända oss till vår arbetsgivare med

en så kallad ”66a” – framställan där man kräver
ett svar på frågan ”vad tänker ni göra åt detta?”.
I sista hand kontaktas Arbetsmiljöverket som
kan skriva ett föreläggande med vite.

– Samma procedur kan även bli aktuell om
det gång på gång sker samma typ av incidenter
på en arbetsplats utan att företaget gör någon-
ting åt det. Alla tillbud och arbetsskador ska
rapporteras till Livsmedelsverket med slakte -

riets underskrift och en förklaring om vad man
tänker göra åt saken, säger Tina.

Vilka är de vanligaste problemen för de vete-
rinärer som arbetar inom livsmedelskontrollen? 

– Den fysiska arbetsmiljön är farlig. På ett
slakteri finns många ”fällor” i form av hala golv,
vassa knivar, höga ljud och kontakt med stora
djur i trängda situationer. Skärsår är den van -
ligaste arbetsskadan. Nedfallande krokar eller
djurkroppar och att man halkar eller snubblar
är de vanligaste tillbuden. Många livsmedelsan-
läggningar har dålig framförhållning och kallar
ut veterinärer ”i tid och otid” vilket innebär
mycket bilkörning på mörka och ibland hala
vägar. Bilolyckor är inte vanliga, men de har
ökat, berättar Tina.

– Den psykosociala arbetsmiljön kan vara
mycket påfrestande. Pressen på den ensamarbe-
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”Det här är ju jättehögt,
används stege här?”
Tina och Urban diskuterar
farorna med att hänga
slaktkroppar på så hög
höjd.

”Vad är det för en massa bråte som ligger överallt
i entrén?” Tina är inte imponerad.



tande veterinären är stor och tyvärr förekom-
mer hot om våld, trakasserier och försök till
otillåten påverkan i vår myndighetsutövning.
Min uppfattning är att ledningen för Livsme-
delsverket tar dessa frågor på stort allvar och
hjälper den som blir utsatt. Är situationen rik-
tigt besvärlig får man ta till åtgärder som kostar
pengar. Det brukar påverka viljan till bättring,
säger Tina.

Hon delger sina synpunkter vänligt men
bestämt under arbetsplatsbesöken. Det betyder
inte att hon inte kan ta i med hårdhandskarna
om det skulle behövas. Det har hon gjort vid
flera tillfällen.

– Om arbetet innebär livsfara kan skydds -
ombudet avbryta arbetet. Om inte Livsmedels-
verkets personal tillåts jobba innebär det i prak-
tiken att hela företagets verksamhet måste
stängas tillfälligt. Det har hänt vid flera till -
fällen, bland annat på en anläggning som an -
vände obesiktigade lyftar, berättar Tina. 

TINAS UPPGIFT som huvudskyddsombud är
bland annat att vara samordnare för lokal- och
områdesskyddsombud och att vid behov lyfta
frågor till skyddskommittén på Livsmedels-
verket, där även generaldirektören ingår. Tina
har också regelbunden kontakt med de andra
två huvudskyddsombuden på Livsmedelsver ket.
De som har sin placering på kontoret i Uppsala
har inte så mycket gemensamt med veterinärerna
ute i fält medan livsmedelskontrollanterna
arbetar i precis samma miljö. 

– Jag tycker att vi för det mesta får bra gen-
svar från företagen när vi säger ifrån, både när
det gäller den fysiska och psykosociala arbets -
miljön. Den senare kan vara svår att hantera,
men vi som arbetar inom livsmedelskontrollen
har bland annat fått gå en utbildning i kom-
munikation och bemötande, berättar Tina. 

Hon är engagerad i det hon gör och hon får
positivt gensvar från dem som berörs. Som
huvudskyddsombud får Tina all den tid hon
behöver, vilket innebär att halva, ibland hela,
arbetstiden ägnas åt arbetsmiljöarbete för de
cirka 200 personer som arbetar inom Livsme-
delsverkets fältverksamhet.  ■
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TINA KLINTEVALL är säkert ett bekant 
ansikte för många SVF-medlemmar. Hon har 
arbetat inom flera olika veterinära områden,
dock aldrig på smådjursklinik, sedan examen
1981. Därefter blev det undervisning, distrikts -
veterinärsjobb och diverse slakterier. 

– Sammanlagt har jag jobbat ”ute i verklig-
heten” som dv i tio år. SVA blev sedan min 
hemvist under lång tid, både som forskare 
och informationschef. Jag är VMD i virologi 
och genom jobbet har jag fått resa över hela
världen, bland annat har jag haft ett SIDA-
uppdrag i Mozambique. Numera är jag anställd
som officiell veterinär på Livsmedelsverket och
trivs bra med det, berättar Tina.

Hon tycker att ”bönder är bäst” och anslöt 
sig själv till den yrkesgruppen för 15 år sedan. 
Då flyttade Tina med man och dotter från 
Uppsala till Hallen i Jämtland där man startade
mjölkproduktion med getter och uppfödning av galopphästar. Under flera år var
detta familjens huvudsysselsättning. Idag finns inga getter kvar på gården men
ett par kvigor, en flock hedemorahöns och två respektingivande hundar av rasen
cane corso samt en handfull hästar ingår i familjen. Ja, och så pytonormen Reine
förstås som enligt ägaren är ”jättesöt”. 

Tina gillar hästkrafter och har åkt Harley-Davidson i 40 år. Hon har ett brin-
nande intresse för galoppsport, har två fölston hemma och en egenuppfödd
tävlingshäst i professionell träning. En ardenner, Prillan, ingår också i hästbe-
ståndet.  

– Jag rider gärna ardennern, men vår ”hoj” har gjort sin sista arbetsdag. Det
är en hästkraft i taget nu, skrattar Tina.
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Djurvälfärdsutmaningar i lösdriftssystem
– avdomesticerar vi djuren?

CHARLOTTE BERG, leg veterinär, VMD, docent, lektor i djurskydd och
PER JENSEN, professor i etologi*

Under senare år har fokus inom
djurvälfärdsforskningen förskjutits
från att bara handla om att skydda
djuren mot lidande och minska
förekomsten av dålig djurvälfärd
mot att också omfatta främjandet
av positiva känslor och upplevelser
hos djuren, för att på det sättet 
förbättra deras livskvalitet. Samma
synsätt har på många sätt slagit
igenom i samhället i stort och även
bland djurhållarna. Ett exempel är
trenden att i allt större utsträckning
låta djur vistas lösgående i grupp
med artfränder. Det finns dock far-
hågor kring att detta skulle leda till
att husdjuren avdomesticeras, och i
följande artikel utreds frågan vidare.

BAKGRUND
Djurvälfärdsaspekter är en av de bakom-
liggande orsakerna till att både får, gri-
sar, fjäderfä, hästar och inte minst nöt-
kreatur i allt större utsträckning hålls i
lösdrift. Detta är en utveckling som dri-
vits på både av ökad kunskap och insik-
ter i djurens behov, lagstiftning, ekono-
miska faktorer och av tekniska framsteg
som möjliggör långtgående automatise -
ring av djurskötseln. Man möter dock
ibland en viss oro, både bland djurhållare
och bland veterinärer, för att utvecklingen
ska leda till att tusentals års arbete med
domesticering ska förstöras genom att
lösdriftshållningen i många fall leder till
minskad direktkontakt mellan männi-
skor och djur.

VAD ÄR DOMESTICERING?
Att domesticera en djurart innebär att

människan genom avel förändrar dju-
rens egenskaper, inklusive deras beteende,
för att passa de syften som människan
har (Figur 1). Det kräver ett aktivt urval
av de djur som ska gå i avel. För att en
djurart ska anses helt domesticerad krävs
i princip att avelsurvalet – på individ-
eller gruppnivå – huvudsakligen styrs av
människan. 

Domesticering innebär också att man
frångår det naturliga selektionstrycket.
Hos djur som hålls av människan är det
i stor utsträckning andra faktorer som
styr urvalet av vilka individer som får
möjligheten att reproducera sig än vad
som skulle varit fallet om djuren levt vilt
i naturen. Människan förser djuren med
foder och skyddar dem mot predatorer
etc, vilket innebär att egenskaper som

förmågan att finna föda eller vaksamhet
mot rovdjur får mindre betydelse för
vilka djur som uppnår könsmognad och
förmår attrahera en partner, nu när män-
 niskan är inblandad som djurhållare.
Därtill styr människan vanligen rent
konkret vilka djur som alls tillåts gå i
avel, baserat på produktionsparametrar
och liknande.

Man bör hålla i minnet att domestice -
ring bara medför kvantitativa beteende-
förändringar och att grundläggande
beteenden i sig ofta bevaras relativt oför-
ändrade trots tusentals år av domestice -
ring (7).

ÄR DOMESTICERADE DJUR ALLTID
TAMA, OCH VICE VERSA?
Enskilda individer av många olika vilda

❘❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Grupphållning av grisar i lösdrift, på djupströbädd. Djuren visar ett uppenbart 
intresse för fotografen. 
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➤ djurarter kan tämjas. Detta görs vanli-
gen genom att de redan som ungar tas
från den vilda miljön och föds upp hos
människan, i fångenskap. Det innebär
dock ingen domesticering av individen
eller arten som sådan. Om man vänder på
frågan är det inte givet att alla enskilda
individer av etablerade domesticerade
djurarter är tama, det finns tvärtom gott
om exempel på motsatsen. Ett sådant
exempel är när grupper av domestice -
rade djur släpps ut i det fria utan tillsyn
eller kontakt med människor, och sedan
förökar sig fritt i flera generationer utan
kontakt med människan. Sådana djur
kan vara mycket skygga och i princip
omöjliga att komma nära eller fånga in,
men det innebär inte att arten som
sådan minskat i domesticeringsgrad.
Domesticering är, till skillnad från tämj-
ning, en genetisk process (7).

KAN DOMESTICERINGSPROCESSEN
REVERSERAS?
Eftersom ett aktivt avelsurval fortfarande
görs är domesticeringsprocessen ständigt
pågående för många av de djurarter som
vi håller inom lantbruket, inte bara
beträffande produktionsegenskaper utan
även för olika beteenden. Vi vill ha djur
som är lätthanterliga och inte visar kraf-
tig aggression mot vare sig artfränder
eller människor. På handjurssidan är
avelsurvalet mycket kraftigt styrt för
flertalet lantbruksdjur, t ex via systemet
med artificiell insemination som inne-
bär att en enskild individ kan få ett
mycket stort antal avkommor. 

Detta är ingen trend som skulle mot-
verka domesticering, tvärtom. Däremot
kan avelsmålen i viss mån ha breddats på
senare tid, eftersom grupphållning av
djur blivit vanligare som ett resultat av
ökat fokus på djurens naturliga beteende
och välfärd. Som exempel kan nämnas
mjölkkor, suggor respektive värphöns.
De har i många inhysningssystem tidi-
gare hållits uppbundna, enskilt i box
eller i mycket små grupper i bur under
många generationer, men grupphållning
har nu blivit norm i många länder.
Grupphållning kräver att djuren har ett
socialt beteende som fungerar, vilket
innebär att aggressiva beteenden eller
beteenden som på andra sätt skadar eller
stressar gruppmedlemmarna inte pre -

mieras vid avelsurvalet. Generellt har
man också under domesticeringen selek-
terat på individer som fungerar tillsam-
mans i större grupper med dynamisk
sammansättning (6).

Om vi åter tänker oss en grupp dome-
sticerade djur som släpps ut i naturen
utan kontakt med människan kommer
domesticeringsprocessen för denna djur-
grupp att avstanna. Det sker inte längre
något aktivt avelsurval styrt av männi-
skan, och man kan också utgå från att
det naturliga selektionstrycket återupp-
står. I en sådan situation kommer det
med tiden att vara de djur som har bäst
anpassningsförmåga till de naturliga
förutsättningarna (förmåga att finna
föda, förmåga att undgå predation, för-
måga att attrahera en partner osv) som
får möjlighet att framgångsrikt föröka
sig och ge upphov till nya generationer.
En sådan grupp av djur kommer dock
inte ens efter många århundraden att ha
återgått till någon sorts icke-domestice-
rat urstadium. Däremot kommer de att
skilja sig från den population som för-
blivit hos människan och fortsatt att
genomgå domesticeringsprocessen.

Det finns ett stort antal exempel på
att ”förvildning” – eller feralisering –
inte reverserar domesticeringsprocessen.
Förvildade hundar är vanliga i stora
delar av världen och deras beteende av -

viker på många sätt från deras förfäder,
vargarnas (5). Exempelvis har de behållit
den icke-säsongsbundna reproduktions -
cykel som skiljer hundar från vargar, de
lever i större och löst sammansatta grup-
per, har reducerad territorialitet, saknar
vargarnas komplexa jaktsamarbete och
har förmåga till vänliga interaktioner
med människor (3). Liknande observa-
tioner från en rad andra ferala djur stö-
der uppfattningen att domesticering
inte kan reverseras (6).

VAD INNEBÄR LÖSDRIFT FÖR 
DJURENS BETEENDE?
Att hålla djur i större grupper i lösdrift
innebär på många sätt att man faktiskt
tar större hänsyn till djurens grundläg-
gande beteendebehov, alltså deras möj-
lighet att utföra flera typer av beteenden
som är viktiga för deras välbefinnande,
oavsett de yttre förutsättningarna (Figur
2). Det gäller sådant som möjlighet att
röra sig fritt på olika sätt och vissa typer
av sociala interaktioner med artfränder,
på ett sätt som inte är möjligt om djuren
står uppbundna, fixerade eller instängda
i burar. Dessa möjligheter anses vara
mycket viktiga ur djurvälfärdssynvinkel
och påverkar inte i sig domesticerings -
processen, om de inte också påverkar
avelsurvalet. Frågan är då om det faktum
att djuren ska hållas i lösdrift påverkar

FIGUR 2. Lösdrift för mjölkkor. Lösdrift innebär på många sätt att man tar större hänsyn till
djurens grundläggande beteendebehov.
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aveln. Så kan mycket väl vara fallet, i
enlighet med tidigare resonemang om
att man i lösdrift vill ha djur som funge-
rar bra i grupp och därför väljer att låta
just djur med sådana egenskaper gå i
avel. Detta är dock knappast det enda  –
eller ens det dominerande – kriteriet i
avelsurvalet. 

Oaktat frågan om domesticering är
det utan tvekan så att djur som hålls i
lösdrift har ett annat beteende än djur
som hålls uppbundna eller fixerade. I
många delar är det positivt, med exem-
pelvis fler sociala interaktioner inom
gruppen och starkare ben tack vare mer
kroppsrörelse, men det finns också
potentiella negativa effekter. Dessa kan
dels röra interaktioner mellan djur, med
exempelvis risk för bit-, stångnings- eller
hackskador, men också minskad kontakt
med människan. I praktiken kommer
djurhållaren eller skötaren inte lika nära
varje enskild djurindivid i en stor grupp
som man gör när djuren står uppbundna
eller instängda. Den relativa fysiska när-
heten har inte alltid inneburit särskilt
mycket i praktiken, t ex för värphöns i
bur som sällan sett mer av skötaren än
att vederbörande passerat förbi i gången
utanför en gång om dagen. Men i vissa
fall har det funnits en konkret fysisk
kontakt mellan skötare och uppbundna
djur. Ett exempel på det senare är mjölk -
kor, där skötaren i traditionella upp-
bundna system kommit djuren nära i
samband med både mjölkning, gödsel-
skrapning och ryktning, på ett sätt som
inte blir fallet när djuren hålls i lösdrift.

Lösdrift dominerande bland 
domesticerade djur
Det finns alltså en risk att de domestice-
rade djuren blir mindre tama när de
hålls lösgående i stora grupper. Samti-
digt ska man komma ihåg att vissa typer
av lantbruksdjur, t ex får och lamm, nor-
malt hållits lösgående i grupp genom
århundradena och likväl i praktiken ofta
varit mycket tama. Detsamma kan i viss
mån sägas för nötkreatur, både i Norden
om man går tillbaka i tiden (t ex skogs-
beten under sommarhalvåret), och i
många andra delar av världen där upp-
bindning egentligen aldrig varit en
norm. Lösdrift har varit det dominerande
inhysningssystemet under stora delar av

den tid då våra djurarter varit domesti-
cerade.

Det förtjänar också att påpekas att en
egenskap vi kan kalla ”tämjningsbarhet”
måste ha varit mycket viktig i den tidiga
selektionen av domesticerade djur. De
individer inom arten (som redan utgör
ett urval av de mest anpassningsbara
arterna) vilka är lättast att tämja gynna-
des och deras anlag spreds snabbt till
kommande generationer. Att förmågan
att låta sig tämjas har en stark genetisk
grund har visats i flera undersökningar
(1, 2, 8). Dagens domesticerade djur
härstammar därför från tusentals gene-
rationers selektion för tämjningsbarhet.
Även om man ändrar de fysiska levnads-
förhållandena för mjölkkor kan det inte
orsaka mer än marginella effekter på
möjligheten att tämja och hantera dju-
ren.

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ SOM
DJURHÅLLARE OCH SOM VETERI-
NÄR?
Att djur hålls i grupp med artfränder
innebär alltså inte med automatik att de
bli mindre tama – det finns ingen inne-
boende motsättning mellan kontakt
med andra djur och kontakt med män-

niskor. Däremot ställer kanske lösdrifts-
systemen större krav på djurhållaren/
skötaren när det gäller att aktivt jobba
med att skapa lugna och tama djur som
är lätta och säkra att hantera. För att
uppnå detta krävs att djuren får en hel
del mänsklig kontakt redan under upp-
växten (Figur 3). Det bör inte bara vara
sådan kontakt som uppstår vid skötsel -
åtgärder som för stunden kan upplevas
som negativa eller stressande för djuren
(t ex flyttning av djur mellan boxar,
avhorning, vaccination) utan även kon-
takt och hantering som kan upplevas
som neutral eller positiv av djuren
(fysisk kontakt i samband med utfod-
ring, annan lugn och vänlig hantering
utan samtidiga negativa upplevelser). 

Många moderna inhysningssystem
har hög automatiseringsgrad, med t ex
automatisk utfodring, automatisk ägg -
insamling eller automatisk mjölkning,
vilket innebär att djurhållaren/skötaren
inte behöver tillbringa särskilt mycket
tid i direkt kontakt med djuren. Det är
då viktigt att ändå lägga tid på att vistas
bland djuren och lugnt interagera med
dem på ett positivt sätt. Det går t ex inte
att låta djuren ”sköta sig själva” under
hela uppväxttiden och sedan tro att de
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FIGUR 3. Lösdriftssystemen kräver att djuren får en hel del mänsklig kontakt, inte bara
sådan som kan upplevas negativ eller stressande för djuren.
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➤ ska vara tama och lätthanterliga när de
blir vuxna. En djurhållare som tillbringar
mer tid i kontakt med djuren har också
bättre förutsättningar att på ett tidigt
stadium upptäcka om ett djur visar av -
vikande beteende eller andra tecken på
sjukdom, och därigenom snabbt vidta
relevanta åtgärder i form av behandling
eller veterinärkontakt. Det finns forsk-
ning som visar att frekvensen av kontakt
mellan människor och djur, dvs hur ofta
man hanterar djuren, har större betydelse
för framgångsrik tämjning än duratio-
nen av varje kontakttillfälle, dvs hur
länge kontakten pågår varje gång den
sker (4).

För den praktiserande veterinären kan
det också vara avgörande att det djur
som ska undersökas eller behandlas kan
fångas in, är vant vid att bli fasthållet
eller få grimma påsatt och vant vid att
bli hanterat på olika sätt (Figur 4). Det
är ofta en förutsättning för att behand-
lingen ska kunna genomföras på ett
framgångsrikt sätt för djuret och för att
den ska kunna genomföras på ett arbe-
tarskyddssäkert sätt för veterinären.
Veterinärer bör därför utnyttja möjlig-
heten att i samband med djurägarträffar

eller gårdsbesök lyfta fram vikten av
kontinuerligt återkommande kontakt
med och hantering av djuren från första
dagen till den sista.

SUMMARY
Animal welfare challenges in loose
housing systems – are we de-domesti-
cating the animals?
Animal welfare research has during
recent years shifted from prevention of
suffering and reduction of poor animal
husbandry practices to including posi -
tive emotions and overall quality of life
for the animals. This approach is seen
also in society in general, including
among farmers. This has resulted in a
trend towards keeping animals loose-
housed in groups of conspecifics, a trend
which is also linked to economy, legisla-
tion and technical development. 

The shift towards loose-housing
systems has led to a fear of problems
related to de-domestication, as such
systems are often combined with less 
frequent direct human-animal inter -
actions. This paper describes the diffe-
rences between domestication and
taming, and explains why the domesti-

cation process – which is a genetic pro-
cess emanating from human interference
with the breeding selection – cannot be
reversed even if the selection pressure
changes or is relaxed. Emphasis is put 
on the importance of frequent handling
or other types of positive interaction
between humans and farm animals, to
ensure that animals can be handled in a
calm and safe way whenever necessary,
including in conjunction with veterinary
treatment procedures.

TACK
Projektet Centre of Excellence in Animal
Welfare Science, som är ett samarbetspro-
jekt mellan SLU och Linköpings universi-
tet, finansieras av forskningsrådet Formas.
Mer att läsa finns på www.slu.se/animal -
welfare.
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FIGUR 4. Det är viktigt för både lantbrukaren, veterinären och andra som behöver komma 
i kontakt med djuren att de är tama och kan hanteras utan onödig stress.
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Elektrodiagnostik för hund och katt 

SOFIE VAN MEERVENNE, leg veterinär, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt,
specialist i neurologi, Diplomate of the European College of Veterinary Neurology och 

CECILIA ROHDIN, leg veterinär, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt, 
specialist i neurologi, Diplomate of the European College of Veterinary Neurology*

Att diagnostisera perifera neuro-
muskulära problem kan vara svårt,
även för en veterinär med mycket
erfarenhet inom neurologi. Elektro-
diagnostik kan bekräfta en miss-
tänkt perifer neuromuskulär sjuk-
dom och hjälpa till att lokalisera
problemet till muskel, nerv eller
synaps. Elektrodiagnostiken kan 
ge en preliminär diagnos, som inne-
bär att eventuell behandling kan
påbörjas snabbare. I artikeln ges en
kort översikt av de tre mest vanliga 
elektrodiagnostiska undersöknings-
teknikerna: elektromyografi (EMG),
motorisk nervledningshastighet
(MNCV) och repetitiv nervstimule -
ring (RNS). Dessutom diskuteras
relevanta sjukdomar där elektro -
diagnostiken kan vara till diagnos-
tisk hjälp.

INLEDNING
Neurologi anses ofta vara det svåraste
området inom veterinärmedicinen, spe-
ciellt kan att lokalisera symtom inom
nervsystemet upplevas som en utmaning.
Sjukdomar som drabbar det neuromus-
kulära systemet har ofta liknande sym-
tom på svaghet och motionsintolerans
oavsett om de orsakas av en myopati, en
neuropati eller tillstånd som drabbar
synapsen. Undersökning med hjälp av
elektrodiagnostik kan hjälpa veterinären
med den anatomiska lokalisationen och
på så sätt begränsa differentialdiagnos -
listan till ett begränsat antal sjukdomar.
För att bekräfta en neuromuskulär dia-
gnos krävs blodprover, nerv- och muskel-
biopsier som i regel bör skickas utom-
 lands. Detta kan vara opraktiskt, tids -

krävande och kostsamt. Elektrodiagnos-
tisk utvärdering kan ge en preliminär
diagnos och ger klinikern en chans att
påbörja behandling i ett tidigare skede. 

De elektrodiagnostiska undersöknings -
tekniker som vanligen används för att
undersöka det neuromuskulära systemet
på ett objektivt och kvantitativt sätt är
elektromyografi, motorisk nervlednings-
hastighet och repetitiv nervstimulering.
Då dessa tester kräver sedering eller nar-
kos måste man vara medveten om att
patienterna har en högre komplikations -
risk eftersom neuromuskulära sjukdo-
mar kan påverka andningsfunktionen.

Elektrodiagnostiska undersöknings-
tekniker begränsas inte enbart till det
neuromuskulära systemet. Det centrala
nervsystemet kan också undersökas med
elektroencefalografi eller central magnet -
stimulering, speciella undersökningar av
hörsel och syn med hjälp av brainstem
auditory evoked responses (BAER) och
elektroretinogram (ERG). Dessutom kan
det sensoriska nervsystemet undersökas
med sensorisk nervledningshastighet.
Denna artikel kommer att fokusera på
undersökning av det neuromuskulära
systemet genom en kort genomgång av
grundläggande neuromuskulär undersök-

❘❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Nervimpulsernas fortledning i hundens centrala och perifera nervsystem. MNCV,
RNS och EMG markerar var de olika elektrodiagnostiska undersökningsteknikerna mäter
funktionen i nervbanorna.
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➤ ningsteknik. Dessutom kommer indika-
tioner för vissa kliniska tillstånd att dis-
kuteras.

ANATOMI
Elektromyografi (EMG)
Nervimpulsernas fortledning i det cen-
trala och perifera nervsystemet framgår
av Figur 1. I figuren finns även markerat
var de olika elektrodiagnostiska under-
sökningsteknikerna mäter funktionen i
nervbanorna.

Undersökningsmetoden EMG an -
vänds för att mäta elektrisk aktivitet i
skelettmuskulaturen och ger den under-
sökande klinikern möjlighet att bekräfta
onormal muskelaktivitet. En koncent -
risk nål placeras i olika muskelgrupper i
framben, bakben och i muskulaturen
över huvudet (tuggmuskulaturen). Då
det krävs att patienten är sövd eller sede-
rad vid undersökningen är det omöjligt
att undersöka viljemässig motorik så
som man gör på människor och till viss
del på andra djurslag (häst) vid denna
typ av undersökning. 

En frisk muskel visar ingen elektrisk
aktivitet (inga tecken på aktionspoten -
tialer) under vila, bara under arbete
(kontraktion). Elektromyografi kan på -
visa onormal elektrisk aktivitet i en mus-
kel i vila. En frisk muskel som undersöks
med EMG kommer att resultera i en rak

linje på skärmen (Figur 2, linje 01, 02
och 04). Viss normal aktivitet (rörelse av
denna linje) kan dock ses precis då nålen
placeras, ”insertion activity”. Avvikelser
som kan ses vid sjukdomstillstånd i musk-
 ler eller nerv är fibrillationspotentialer
och ”positive sharp waves” (figur 2, linje
03), mer ovanligt är ”complex repetitive
discharges” och ”myotonic potentials”.

Elektromyografiavvikelser är möjliga
att påvisa fyra till fem dagar efter en nerv-
skada som påverkar muskeln (denerve -
ring). När man påvisat avvikelser vid
elektromyografin kan man fastställa om
det är en primär muskelförändring
(myo pati) eller en påverkan på den nerv
som försörjer den undersökta muskeln
(neuropati) genom att undersöka nerv-
funktionen (se nästa stycke). Vid en miss-
tänkt myopati behöver man ta blod pro-
ver för att undersöka muskelenzymer,
kreatinkinas (CK) och aspartatamino -
transferas (ASAT). Elektromyografiun-
dersökningen i sig kan öka CK-värdet i
blodet men det ses vanligen inte förrän
fyra timmar efter själva undersökningen
för att sedan normaliseras igen inom 48
timmar (2).

Motorisk nervledningshastighet
(MNCV)
Nervledningshastighetstest (motor nerve
conduction velocity, MNCV) är ett mått

på hur snabb ledningen av en elektrisk
impuls är genom en nerv. Detta görs
genom att en perifer nerv stimuleras på
två ställen och en registrerande elektrod
i den muskel som nerven försörjer fångar
den aktionspotential som stimuleras
fram och som kommer att visas på skär-
men (Figur 3a–c). 

Genom att beräkna den tid, latens,
det tar för nervimpulsen att nå registre -
ringspunkten från de två stimulerings-
punkterna och ange avståndet mellan 
de två stimuleringspunkterna beräknas
nervledningshastigheten för den under-
sökta nerven. En förlångsammad nerv-
ledningshastighet innebär ett problem
med myelinskiktet som omsluter nerven.

Amplituden på aktionspotentialen
eller ännu hellre arean under kurvan
som potentialen bildar ger en indikation
på hur många axon som är tillgängliga.
Dessa reduceras vid sjukdomar som ger
axonopatier (2).

Repetitiv nervstimulering (RNS)
Repetitiv nervstimulering görs för att
bedöma synapsen. Vid repetitiv nervsti-
mulering stimuleras nerven på samma
sätt som för att mäta nervledningshas-
tigheten. Detta upprepas i snabb takt ett
flertal gånger efter varandra. Amplitu-
den och arean under aktionspotentialen
jämförs med varandra för att se om den
efter några repetitioner minskar. Van-
ligtvis jämförs den första med den fjärde
och tionde aktionspotentialen. Om man
kan påvisa att potentialen minskat med
tio procent eller mer kallas det ett dekre-
ment och ses ofta hos patienter med
myastenia gravis (Figur 4). Även andra
sjukdomstillstånd så som polymyositer
kan dock leda till dekrement vid repeti-
tiv nervstimulering. Botulism kan ibland
leda till inkrement (en ökning av aktions -
potentialens amplitud och area) (2).  

INDIKATIONER FÖR ELEKTRO-
DIAGNOSTISK UNDERSÖKNING
Myopatier
Idiopatisk polymyosit
Idiopatisk polymyosit är en inflammato-
risk myopati hos hund och katt som kan
förekomma som en fokal eller generali-
serad sjukdom. Typiska kliniska symtom
är diffus smärta som kan yttra sig som
hälta, stelhet, motionsintolerans med

FIGUR 2. Avläsningsremsa från elektromyografi (EMG). Linje 03 visar onormal spontan 
aktivitet i m tibialis cranialis, både ”positive sharp waves” och fibrillatinspotentialer ses.
Linje 04 visar avläsning från en normal muskel.
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omväxlande bra och dåliga perioder.
Progredierande muskelatrofi som kan
inkludera esofagus och svalget kan ses.
Differentialdiagnoser att beakta är poly-
artrit (immunmedierad eller infektiös),
infektiös myopati, hypokalemisk myo-
pati, myastenia gravis och sjukdomar
som ger meningitsymtom såsom steroid -

responsiv meningit-arterit. Ofta är CK-
nivåerna ökade (mer än tio gånger refe-
rensvärdet). 

Elektromyografi kan fastställa en mer
fokal utbredning eller ett typiskt diffust
mönster. Spontan elektrisk aktivitet
såsom ”positive sharp waves” och fibril-
lationspotentialer, ”complex repetitive

discharges” ses oftast mer uttalat i proxi -
mala appendikulära muskler. Röntgen
av torax är ofta indicerad vid utredning
av dessa patienter för att undersöka före-
komst av megaesofagus och aspirations -
pneumoni. Muskelbiopsier krävs för en
exakt diagnos och bör skickas till ett
laboratorium med erfarenhet av att be -
döma dessa vävnadsprov (4, 9, 11).

Käkmuskelinflammation
Masticatory myositis (MM) är en fokal,
immunmedierad inflammation av käk-
muskulaturen som oftast ses hos yngre
hundar av storväxta raser. Två typer
förekommer: en akut, smärtsam form
och en kronisk atrofisk form. Det mest
typiska symtomet är svårigheter att
öppna munnen, trismus (9, 11). Viktiga
differentialdiagnoser är fokal idiopatisk
polymyosit, tetanus och problem i käk -
leden (9, 11). Diagnosen ställs utifrån 
de typiska kliniska symtomen och före-
komst av antikroppar mot käkmuskula-
turens typ IIM-fibrer, vilket är ett mycket
specifikt (100 %) och sensitivt (85–90 %)
test (11, 12).

Elektromyografi kan bekräfta en
myo pati begränsad till käkmuskulatu -
ren eller påvisa en mer generaliserad
polymyosit (9, 11). Muskelbiopsier kan
bekräfta diagnosen och ger dessutom
värdefull prognostisk information.
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FIGUR 3A, 3B OCH 3C. Motorisk nervledningshastighet (MNCV) mäts i ett bakben. Figur 3a
visar MNCV-studien på skärmen: röd linje är latensen av muskelaktionspotentialen, grön
linje är amplituden av muskelaktionspotentialen och blå pil markerar en stimuleringsarte-
fakt. Distal stimulering (Figur 3b) visas i position 1, latensen (röd linje i avläsningen) är 
kortare eftersom den stimulerande nålen sitter närmare den registrerande nålen. Proximal
stimulering (Figur 3c) visas i position 2. 

3a

3b 3c
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➤ Neuropatier
Megaesofagus
Megaesofagus är ett besvärligt tillstånd
med ett flertal differentialdiagnoser. De
olika etiologierna kan indelas i kongeni-
tala eller förvärvade tillstånd. Den för-
värvade gruppen sjukdomar kan ytterli-
gare delas in i idiopatisk och sekundär
megaesofagus. Vid kongenital myastenia
gravis (MG) ses vanligen megaesofagus. 

Repetitiv nervstimulering kan vara
värdefull för att ställa diagnos då acetyl-
kolinreceptorantikroppar inte förekom-
mer vid kongenital MG och biopsier
ofta är svåra att ta på så små individer
(interkostalmuskel krävs vanligen för att
få med synapsen). Även för att under -
söka andra orsaker till megaesofagus
(förvärvad sekundär megaesofagus) så -
som idiopatisk polymyosit, larynx pares-
polyneuropatikomplexet med flera myo-
patier och neuropatier, är elektrodia-
gnostisk undersökning indicerad (8).

Larynxpares
Hundar med larynxpares tas ofta till
veterinär för symtom på övre luftvägs -
stenos, stridor, dyspné och motionsinto-
lerans. En kongenital och en förvärvad
form av larynxpares finns beskriven där
den kongenitala formen ibland ses som
en del i en mer generell perifer neuropati.
Modern litteratur anger även att den
förvärvade, idiopatiska, formen av
larynxpares sannolikt är en del av en mer
generaliserad neuropati. Detta innebär

att prognosen för dessa hundar är avvak-
tande och kirurgiska ingrepp av larynx-
pares bör övervägas noga. Det kan av
den anledningen vara av värde att utföra
elektrodiagnostik innan ett kirurgiskt in-
grepp planeras in för att kunna bedöma
om en mer generell neuropati föreligger
(6, 14).

Idiopatisk akut polyradikuloneuropati
Idiopatisk akut polyradikuloneuropati
är en förödande sjukdom då hundarna
ofta blir helt förlamade till följd av
motorneurontetraplegi. Så länge som
andningsmuskulaturen inte är allt för
påverkad har dessa hundar dock en täm-
ligen god prognos och kan återfå mus-
kelstyrkan med god omvårdnad under
tiden de är förlamade. Dessa patienter
har vanligen typiska elektrodiagnostiska
förändringar med tydlig påverkan på
den ventrala nervroten och i de proxi-
mala axonen (1).

Leonbergerpolyneuropati
Leonbergerhundar över hela världen är
drabbade av ärftlig distal polyneuropati.
Även om det förekommer ett gentest för
sjukdomen (LPN1) visar många hundar
symtom trots att de är negativa på gen-
testet. Det verkar förekomma geografiska
skillnader i den kliniska bilden (ålder vid
symtomdebut och sjukdomsförlopp) och
möjligen genetiska riskfaktorer för sjuk-
domen (5, 13). En noggrann elektrodia-
gnostisk undersökning kan vara av värde

på leonbergerhundar med symtom på
denna sjukdom, som kan debutera med
larynxpares (Figur 5).

Sjukdomar som drabbar synapsen
Myastenia gravis
Myastenia gravis är en neuromuskulär
sjukdom som orsakas av ett reducerat
antal tillgängliga nikotinacetylkolinrecep-
torer (AChR) vid synapsen. En ovanlig,
medfödd variant är beskriven hos ett
fåtal hundraser och även katt men den
förvärvade autoimmuna varianten är
mycket mer vanligt förekommande.
Myastenia gravis klassificeras som fokal,
generaliserad eller akut fulminant och
förekommer även i en ovanlig paraneo-
plastisk form. Typiska symtom är svag-
het och motionsintolerans. Symtomen
vid en fokal myastenia gravis begränsad
till matstrupen eller svalgets muskulatur
orsakar megaesofagus, dysfagi eller
larynxpares. Resultat från EMG och
MNCV-undersökningar på myastenia-
patienter är vanligen normala men vid
repetitiv nervstimulering ses dekrement
av muskelaktionspotentialen, vilket stöd-
 jer diagnosen. För att bekräfta diagnosen
bör antikroppar mot acetylkolinrecep-
torn analyseras via immunopre cipitation
radioimmunoassay (RIA). I väntan på
blodprovssvar kan elektrodiagnostiken
ge klinikern en preliminär diagnos och
behandling kan påbörjas (3, 7, 10).
Medfödd, kongenital MG kan inte
bekräftas med hjälp av blodprover utan

FIGUR 4. Avläsningsremsa från repetitiv nervstimulering (RNS). Ett dekrement hos en hund med myastenia gravis. Amplituden av den 4e 
aktionspotentialen är 81 procent av amplituden av den första aktionspotentialen och den 9e är 63 procent av den första.



kräver muskelbiopser för bedömning av
synapsen. Repetitiv nervstimulering ger
en indikation för insättande av behand-
ling och sparar värdefull tid, samt är mer
tillförlitlig än tensilontest (3, 10).

Ortopediska eller neurologiska 
tillstånd? 
Det är tämligen vanligt att man missar
att orsaken till vissa hältor kan ha en
neurologisk etiologi hos hund och katt.
T ex kan undersökning av hundar med
plexus brachialis-tumörer vara värdefull
för att bekräfta ett problem i den affek-
terade perifera nerven. 

En pålitlig neurologisk undersökning
av multitraumapatienter med frakturer
kan vara svår att genomföra och elektro-
diagnostik kan då ge värdefull informa-
tion kring huruvida neuromuskulära
strukturer är involverade och även av -
seende prognos. 

Vissa ortopediska ingrepp, speciellt i
bäckenregionen, kan leda till iatrogen
nervskada. För att bedöma omfattningen
av dessa skador kan elektrodiagnostik ge
värdefull objektiv information.

SAMMANFATTNING
Elektrodiagnostisk undersökning av det
perifera nervsystemet hos hundar och
katter med hjälp av elektromyografi,
nervledningshastigheter och repetitiv
nervstimulering kan ha stort värde och
erbjuda en preliminär diagnos så att
behandling kan sättas in så snart som
möjligt.

SUMMARY
Electrodiagnostic evaluation in the
dog and cat
Diagnosing peripheral neuromuscular
diseases can be very challenging, even
for a veterinarian with experience in
veterinary neurology. Electrodiagnostic
evaluation of a patient can be helpful to
confirm a suspected peripheral neuro-
muscular disorder and will help locali-
zing the disorder to the muscle, nerve or
synapse. Electrodiagnostics can provide
the clinician with a preliminary diagno-
sis, enabling the start of an early treat-
ment and by this possibly influencing
the prognosis in some cases. 

In this article, the three most common
electrodiagnostic techniques are de scri-

bed: electromyography (EMG), motor
nerve conduction velocity (MNCV) and
repetitive nerve stimulation (RNS).
Some disorders where electrodiagnostic
evaluation might be indicated are
discussed.
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FIGUR 5. En noggrann elektrodiagnostisk undersökning kan vara av värde på leonberger-
hundar med polyneuropati, som kan debutera med larynxpares. 
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➤

❘❙❚ vetenskap

I en serie artiklar beskrivs de biverk-
ningar av läkemedel till djur som
rapporterats till Läkemedelsverket
under 2012. I följande artikel redo-
görs för biverkningarna hos katt,
iller och kanin liksom negativa reak-
tioner som erhållits hos människor
som exponerats för veterinärmedi-
cinska preparat. I två tidigare artiklar
har biverkningarna hos häst, nöt,
får och svin respektive hos hund
redovisats.   

KATT
Vaccinationer
Det kom under 2012 in 23 rapporter
rörande vaccinationsbiverkningar hos
katt. Av Tabell 1 framgår att de flesta
rapporterna rör Nobivac Tricat Novum
vet följt av Nobivac Ducat vet, Nobivac
Rabies vet och Purevax RCP. Incidensen
var 0,5–0,8 rapporter per 10 000 vacci-
nationer.  

I de flesta fallen reagerade katterna
med överkänslighetsreaktioner (anafy lak-
tiska reaktioner, anafylaxi). Oftast var de
dominerande symtomen nedsatt allmän -

tillstånd, kräkning och diarré samt ery-
tem, svullnad/ödem och klåda i huvudet
och på trampdynorna. Hos ett par katter
sågs snuva, nysningar och andningssvå-
righeter (Figur 1). Reaktionerna debute-
rade som regel några minuter till ca två
timmar efter vaccinationerna, men i
några fall efter längre tidsintervaller. De
avklingade oftast inom ett par timmar,
men i några fall var förloppen mera ut -
dragna. En del katter behandlades med
vätska, kortison och/eller antihistamin.  

Anafylaxi, eller typ I-överkänslighet,
framkallas genom att antigenet (dvs

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

ANNA-KARIN BENGTSSON, leg sjuksköterska, biverkningshandläggare*

Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS KATT UNDER 2012.

Preparat Antal rapporter Incidensa Symtom

Nobivac Tricat 14 0,8
Novum vet

Nobivac Ducat vet 3 0,8

Nobivac Rabies vet 4 -

Purevax RCP 2 0,5

Nobivac Ducat vet + 1 -
Nobivac Rabies vet

Hos de flesta katterna sågs inom några minuter till ca två timmar nedsatt AT, salivering,
kräkning och diarré, i en del fall blodblandad. Hos flera katter sågs ödem/erytem och
klåda främst i huvudet men även på andra delar av kroppen. Hos några katter sågs
snuva, nysningar och andningssvårigheter. Två katter fick reaktioner på injektionsplat-
serna. Hos en kattunge sågs hälta och ledömhet. En 6 månader gammal kattunge
som vaccinerats med Nobivac Tricat Novum vet vid 8 och 12 veckors ålder dog efter
symtom på kattpest (dvs avsaknad av vaccinationseffekt).  

Hos en katt sågs intensiva kräkningar, hyperventilering, diarré och erytem i öron och
framtassar. Hos en katt sågs erytem och svullnad i huvudet samt kräkningar. Hos en
katt sågs kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. 

Hos en katt sågs generell klåda. Hos en katt sågs kräkningar. Hos en katt sågs kräk-
ningar och apati. Hos en katt sågs kräkningar, apati och erytem i huvudet och på
trampdynorna samt urtikaria över stora delar av kroppen.  

Hos en katt sågs klåda samt utslag i nacken och på andra delar av kroppen. Hos en
kattunge sågs snuva, nysningar och slöhet.

Salivering, jamanden och kräkningar som till slut blev blodiga.

a Antal rapporter per 10 000 vaccinationer.

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2012, del 3 

Biverkningar hos katt, kanin och 
iller samt reaktioner hos människa 
på veterinärmedicinska preparat
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någon vaccinkomponent) interagerar
med IgE-antikroppar bundna till mast-
celler eller till basofila granulocyter.
Detta leder till en degranulering av cel-
lerna med frisättning av histamin och
andra vasoaktiva aminer, som i sin tur
initierar produktion av inflammatoriska
mediatorer och cytokiner. Reaktioner fås
huvudsakligen i vävnader som är i kon-
takt med kroppsytor, dvs hud, mag-tarm -
kanal och andningsvägar. Den domine-
rande kliniska bilden kan variera mellan
olika djurslag. Hos katt ses oftast effek-
ter på mag-tarmkanalen, med diarré och
kräkningar. Vanligt är även reaktioner
från huden (angioödem) och ibland ses
också symtom från andningsvägarna
(rinit/dyspné). Den allvarligaste formen
av anafylaktisk reaktion, anfylaktisk
chock, innefattar hos alla djurslag som
huvudsymtom en kardiovaskulär kollaps
som betingas av en allmän vasodilata-
tion.  

Hos en kattunge som vaccinerades
med Nobivac Tricat vet observerades
efter tre dagar tecken på artrit, med
hälta på flera ben. Det finns sedan tidi-
gare flera svenska biverkningsrapporter

av detta slag hos katter
som vaccinerats med
vaccin där en av kompo-
nenterna är attenuerat
levande calicivirus (så -
som i Nobivac Tricat
vet). Det är känt att en
del stammar av felint
calicivirus har en predi-
lektion för leder, vilket
kan ge artrit. I de fall där
en kull kattungar vacci-
neras ses ofta reaktio -
nerna hos någon eller
några individer medan
hos andra kattungar
inga negativa reaktioner
ob ser veras. Det är oklart
varför det är så.

En sex månader gam-
mal kattunge som vid
två tillfällen vid åtta och
tolv veckors ålder vacci-
nerats med Nobivac Tri-
cat Novum vet kom in
till en klinik i dålig kon-
dition. Den var uttorkad
och hade tecken på

gastroenterit. Intensivbehandling inled-
des men katten dog samma dag. Obduk-
tion visade en parvoviral enterit med ut -
bredd villusatrofi och plaquebildningar
med markant lymfocytos. Den patolo-
gisk-anatomiska diagnosen var kattpest.
Vaccinationen har i detta fall inte givit
den förväntade effekten (”lack of expec-
ted efficacy”). 

Det flesta rapporterna rör katter som
är ett år eller äldre. Det var ungefär dub-
belt så många rapporter för hankatter
(kastrater och icke-kastrater) som för
honkatter (kastrater och icke-kastrater).
De kattraser som är representerade i rap-
porteringen är: ragdoll elva rapporter,
huskatt nio rapporter, helig birma två
rapporter och maine coon en rapport.
Det finns sedan tidigare ett avsevärt
antal svenska rapporter om vaccina-
tionsreaktioner hos ragdoll. Det är möj-
ligt att denna kattras har en särskild
känslighet att drabbas av anafylaktiska
reaktioner i samband med vaccinationer.

Antiparasitära medel 
Det finns tre rapporter för Milbemax vet
tabletter för katter (milbemycinoxim

plus prazikvantel). I två rapporter med-
delas att katter fick sänkt allmäntillstånd
med anorexi och ataxi. I en rapport
meddelas att en katt drabbades av ett
kraftigt håravfall efter behandling med
Milbemycin (Figur 2). I två rapporter
för Profender spot-on (emodepsid + pra-
zikvantel) meddelas att katter fick lokala
reaktioner på applikationsplatserna i
nacken. I en rapport meddelas att en katt
blev vild och hyperaktiv/vild under ett
dygn efter behandling med Profender.

Tre rapporter rör Frontline vet spot-
on (fipronil). En katt fick en hårlös fläck
på platsen för applikationen. En katt
började efter Frontline-applikationen att
salivera kraftigt och blev sedan anorek-
tisk. Allmäntillståndet försämrades sedan
kraftigt och då katten efter fyra dagar
kom till klinik konstaterades att den 
var i mycket dålig kondition och hade
njursvikt. Katten avlivades. Obduktion
(PAD) visade både akuta och kroniska
njurförändringar. Det är oklart vilken
betydelse Fronlinebehandlingen har för
njurskadan.

I en annan rapport meddelas att en
16 år gammal katt en dag efter applika-
tion av Frontline fick ett onormalt bete-
ende. Efter ytterligare en dag observera-
des att katten var blind, men i övrigt vid
gott allmäntillstånd. Blindhet är inte
något som ingår i den ”normala toxiko-
logiska profilen” för Frontline. Kausali-
teten (bedömningen av sambandet läke-
medel–biverkan) har därför tillsvidare
satts till ett ”O” (= ”unclassifiable”, dvs
ytterligare information behövs för att en
bedömning ska kunna göras). I en rap-
port meddelas att en katt, som födde två
kattungar med kraftigt missbildade ben,
hade avmaskats med Droncit vet (pra-
zikvantel) samma dag som den hade
parats. Även i detta fall blir kausalitets-
bedömningen ett ”O”.

I en rapport meddelas att två katter
under en kväll av misstag behandlades
med Exspot vet spot-on (permetrin) av
djurägaren. Katterna hittades morgonen
därpå med kramper. De togs in på kli-
nik, sövdes med propofol och de gavs
även dropp och fenemal intravenöst.
Tillstånden försämrades dock successivt
och i samråd med djurägaren togs beslut
om att avliva katterna. Permetrin är en
pyretroid som hos artropoder verkar

➤

FIGUR 1. Hos ett par katter sågs snuva, nysningar och and-
ningssvårigheter som symtom på anafylaktiska reaktioner
efter vaccination. 
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genom att öppna spänningsbero-
ende natriumjonkanaler i nerver,
vilket leder till neuronal membran-
depolarisering. Den neurotoxicitet
man får hos katt framkallas troligen
också via en neuronal membrandepola-
risering efter att substansen tagits upp i
CNS. Det är inte klarlagt varför perme-
trin är mer toxiskt för katt än för hund,
men en möjlighet är att katter är dåliga
på att metabolisera substansen, vilket
leder till förhöjda nivåer av preparatet i
kroppen. En annan möjlighet är att per-
metrin efter epidermal administrering
lättare penetrerar huden hos katt än hos
hund. Det finns sedan tidigare flera rap-
porter om allvarliga förgiftningar, inklu-
derande dödsfall, hos katter som av
misstag fått Exspot vet.

Felimazol vet
Det finns sex rapporter för katter som
behandlades med Felimazol vet (tiama-
zol) mot hypertyreoidism. I de flesta fall
uppges att katterna efter ett par veckors
behandling med Felimazol vet fått hud-
förändringar, främst i huvudet (särskilt
på sidorna och runt ögonen) i form av
erytem, utslag och eksem med kraftig
klåda (Figur 3). Efter utsättande av Feli-
mazol vet har hudproblemen läkt ut. En
katt som fick Felimazol vet blev efter ca
två veckors behandling dålig med svul-
len buk/ascites och dyspné. Behandlingen
avbröts och katten sattes på furosemid,
men den blev inte bättre och beslut togs
om avlivning. Det finns sedan tidigare
flera svenska biverkningsrapporter om
biverkningar hos katter som fått Felima-
zol vet. Det anges i Fass Vet och i pro-
duktresumén att Felimazol vet kan ge ett
antal biverkningar, såsom svår klåda med
avskavning på huvud och hals samt hema-
tologiska avvikelser och hepatopati. 

Övrigt
Det finns en rapport om en gammal katt
som drabbades av en allvarlig njursvikt
och sedan avlivades efter att ha fått
Metacam oral suspension för katt. En
annan katt, som fick Metacam oral sus-
pension för katt, blev under en period
mycket trött. Ytterligare en katt som fick
en injektion av Metacam för katt fick en
lokal reaktion på injektionsplatsen. Det
finns två rapporter om katter som blivit

mycket dåliga efter anestesi med Domi-
tor vet + Ketaminol vet men som åter-
häm tade sig efter intensivbehandling. Hos
en katt som avlivades med Allfatal vet
(pentobarbitalnatrium) sågs muskelfasci -

kulationer under en avsevärd tidsperiod
innan den dog. En katt som avlivades
med Allfatal vet fick en kraftig excitation
innan den dog. En katt som fick Vetri-
moxin vet (amoxicillin) mot en infek-
tion fick kraftig diarré. Hos en katt som
fick Itrafungol vet (itrakonazol) för
behandling av dermatofytos (ringorm)
sågs under en period leverpåverkan med
ikterus. Hos en katt som fick Promon
vet (medroxiprogesteron) sågs svullnad i
de fyra bakre juverdelarna på båda sidor.
En katt som genomgick en Artruvetrin-
hyposensibilisering fick ca 30 minuter
efter en injektion en allergisk reaktion
med svullnad i huvudet, kräkningar och
diarré. 

ILLER
I en rapport meddelas att en iller dog
efter att den fått en blödning som inte
gick att stoppa på platsen för ett Supre-
lorin-implantat.

KANIN
Det finns en rapport där sex av åtta
kaniner som vaccinerades med Cunivac
Myxo (mot myxomatos) + Cunivac
RHD (mot rabbit haemorrhagic disease)
reagerade med svullnader runt ögonen,
vid könsorganen och på ryggen. En
kanin som vaccinerades med Cunivac
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FIGUR 3. I de flesta fall uppges att katterna efter ett par veckors behandling med Felimazol
vet fått hudförändringar, främst i huvudet, kombinerat med kraftig klåda. 

FIGUR 2. I en rapport meddelas att en katt
drabbades av ett kraftigt håravfall efter
behandling med Milbemycin. Katten på
bilden är dock en frisk sfinxkatt. 
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➤ Myxo reagerade med en kraftig kon-
junktivit och små bölder på öron och
könsorgan (Figur 4). 

REAKTIONER HOS MÄNNISKA
De finns tre rapporter om negativa reak-
tioner hos människor som exponerats
för veterinärmedicinska preparat. I den
första meddelas att en djurägare som
applicerade ett Scalibor vet halsband på
sin hund efter ca 15 minuter fick obe-
hagskänslor i ansiktet och munnen.
Hon upplevde sedan att tungan blev
svullen och hon fick svårigheter att
andas. Efter akutbehandling på en klinik
återhämtade hon sig inom ca en timme.
I den andra rapporten meddelas att en
djurägare som applicerade Certifect
spot-on på sin hund reagerade med
utslag på armar, ansikte och hals. I den
tredje rapporten meddelas att en veteri-
när som vaccinerade grisar med Ingelvac
CircoFlex + Ingelvac MycoFlex av miss-
tag fick en spray på kinden och halsen av
vaccinblandningen. Dagen därpå sågs
erytem och klåda på dessa hudområden.
Behandling gavs med kortison och reak-
tionen läkte då ut efter ca två veckor.
Därefter har dock efter varierande tids -
intervall akneliknande utslag uppträtt på
samma hudområden. 

AVSLUTNING
Det finns för veterinärer, liksom för viss
personal inom human hälso- och
sjukvård, en författningsmässig skyldig-

het att rapportera vissa biverkningar. För
veterinärer anges detta i Läkemedelsver -
kets författningssamling LVFS 2012:15,
13§. Sedan flera år tillbaka sker en vidare -
rapportering av de svenska biverknings-
rapporterna till den europeiska läkeme-
delsmyndigheten i London (European
Medicines Agency, EMA). Biverkning-
arna från de olika EU-länderna läggs in i
den databas (EudraVigilance Veterinary,

EVVet) som finns vid EMA och de ana-
lyseras och diskuteras sedan regelbundet
av en arbetsgrupp (Veterinary Pharma-
covigilance Working Party) med med-
lemmar från de olika EU-länderna som
arbetar med dessa frågor. Sammanställ-
ningen av ett stort antal biverkningsrap-
porter i EVVet-databasen innebär ökade
möjligheter att upptäcka nya biverk-
ningar. Den ger också möjlighet att få en
överblick av de biverknings problem som
kan vara förenade med den veterinär -
medicinska läkemedelsanvändningen i
olika länder.

Biverkningsrapporteringen är således
viktig både för att ha uppsikt över före-
komsten av kända negativa läkemedels -
effekter och för att spåra eventuella nya
biverkningsproblem. Rapporteringen av
biverkningar utgör alltså ett viktigt
instrument för att minimera riskerna för
negativa läkemedelseffekter. Avslutnings -
vis vill vi tacka alla veterinärer som har
skickat in biverkningsrapporter.

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

FIGUR 4. En kanin som vaccinerades med
Cunivac Myxo reagerade med en kraftig
konjunktivit och små bölder på öron och
könsorgan. 
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Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2013
Kompendium med föredrag från 2013 års Veterinärkongress kan laddas 
ner gratis för med lemmar i veterinärförbundet från www.svf.se under 
länken Veterinärkongressen.

Pappersversionen av kompendiet kostar 550 kronor (inkl porto och moms). 
Beställning sker vid insättning på Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 
83 80-8 eller bankgiro 530-5222. Ange på talongen ”Kompendium 2013”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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❘❙❚ månadens epiztel

FORTSÄTTNING AV MISSTANKE OM 
MUL- OCH KLÖVSJUKA
I förra numret av veterinärtidningen (SVT
13/13) beskrevs en misstanke om mul- och
klövsjuka hos får på en 4H-gård. På fåren sågs
orf-liknande lesioner på läppar och i mungipor
och två djur hade erosioner på tungspets och
tungbas men inga blåsor (Figur 1). Inga lesio-
ner på fötterna kunde ses. På grund av lesio-
nerna i munnen togs prover som budades till
SVA. 

Efter att mul- och klövsjuka uteslutits gick
SVA vidare med att analysera materialet från
lesionerna och kunde påvisa poxvirus. Eftersom
orf (smittsamt muneksem) orsakas av poxvirus
var det med stor sannolikhet orf som djuren led
av. I litteraturen kan man också läsa att orf kan
ge lesioner i munslemhinnan och inte bara runt
munnen.

AVSKRIVEN MISSTANKE OM ND/AI
I mitten av oktober väcktes misstanke om
newcastlesjuka/aviär influensa (ND/AI) i en
avelsflock med föräldradjur för värphöns. I
flocken hade dödligheten ökat de senaste
dagarna och det fanns uppgifter om både sym-
tom från respirationsorganen och diarré. Detta
är symtom som kan ses vid de misstänkta epi-
zootisjukdomarna.

Anläggningen belades med restriktioner och

prover budades upp till SVA, som samma natt
kunde avfärda misstankarna. Vid obduktion av
fåglarna sågs tecken på bakteriell infektion och
behandling sattes in. Efter det tillfrisknade
hönorna och gick upp i produktion.  ■

Epizteln i detta nummer följer upp en tidigare 

rapporterad misstanke om mul- och klövsjuka som

kunnat avskrivas och redogör för misstänkt epizootisjukdom hos värphöns, som

också den kunde avfärdas. Texten är sammansatt av 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.

FIGUR 1. Två av fåren hade erosioner på tungspets
och tungbas men inga blåsor. Provanalyserna på-
visade poxvirus, som orsakar orf.





FIGUR 1. EKG-remsa, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV, avledning II.

En tioårig boxerhane togs till veterinär på
grund av att den varit onormalt trött under
några veckor och ätit sämre än vanligt. 
Fallet är insänt av Bagarmossens Djursjukhus,
Ljusnevägen 17, 161 15 Johanneshov. Svaret 
är skrivet av Anna Tidholm.

Boxer, hane, tio år
ANAMNES: Hunden har varit trött de senaste veckorna
och har ätit lite sämre än normalt.

STATUS: Oregelbunden hjärtrytm med pauser. I övrigt
inga onormala fynd.

EKG: Se Figur 1.

Vilken är din diagnos? – EKG
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Krav på enhetlig köttmärkning

❘❙❚ Regeringen vill ha en tydligare och mer enhetlig ursprungs-
märkning av kött från gris, får, fågel och get.

Bland annat ska djurets födelseland/ort, var det uppfötts och
var det slaktats framgå av märkningen. Det kommer den svenska
regeringen att meddela EU-kommissionen under ett möte där 
alla länder ska ange sin inställning, rapporterade nyhetsbyrån TT
den 28 oktober.

– Jag tycker vi ska upplysa konsumenterna på ett korrekt sätt
så att de kan göra det medvetna valet, det vill konsumenter
kunna göra, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) till TT.
Han befarar att EU-kommissionen lutar åt ett förslag som går ut
på att det räcker med att ange var djuret fötts upp och slaktats.

– Där tycker jag konsumenten blir lurad, för då räcker det att
djuret vistats 15 dagar i ett land före slakt för att det ska räknas
som uppfött där, säger landsbygdsministern.

EU-kommissionen ska ta ett beslut om sin inställning i frågan
senast i december. De nya reglerna börjar i så fall gälla under
2014.  ■

❘ ❙❚ noterat Regeringen vill ha en tyd li-
gare och mer enhetlig 

ursprungsmärkning 
av kött från gris, får,

fågel och get.



Det har blivit en tradition att alla som 
är med på RM också ska vara med på bild. 

Varsågoda, här är samtliga närvarande 
delegater och några av gästerna.



En allt tuffare arbetsmarknad där
veterinärer erbjuds jobb som djur-
sjukskötare och besparingar i
moderförbundet SVF. Många skulle
hänga läpp för mindre. Men trots
det ganska negativa innehållet i 
de diskussioner som fördes när
Anställda Veterinärers Förening höll
sitt årliga representantskapsmöte
(RM) lyckades ordföranden Fredrike
Ritter, som alltid, hålla deltagarna
på gott humör.

ATT VETERINÄRER ERBJUDS tjänster som
djursjukskötare eller får jobba som djur-
sjukskötare under vissa tider har blivit
allt vanligare. På vissa håll förekommer
delade tjänster, på andra ”smyger” man
med hur arbetsuppgifterna är fördelade.
Hur lösningen än ser ut är det inte på
något sätt självklart vad som gäller
arbetsrättsligt.

Med anledning av detta hade AVF
bjudit in Anne Zedén Yverås, jurist med
bland annat behörighetslagstiftningen
för djurhälsopersonal som specialom -
råde, för att om möjligt bringa klarhet.

Anne inledde med att förklara att den
nya behörighetslagstiftningen ger upp-
hov till en del arbetsrättsliga knivigheter
som ingen verkar vilja ta i. Det handlar
både om gränsdragningen mellan olika
yrkesgrupper och arbetsledningens rätt
att ställa krav på de anställda.

– Det finns gråzoner där ansvar och
arbetsrätt kolliderar. Det kan t ex hända
om en veterinär blir beordrad att utföra
en behandling mot sin vilja. Arbetsrätts-
ligt kan man inte vägra, men veterinär-
legitimationen innebär en skyldighet att

föra journal. Det kan den beordrade
utnyttja och skriva ett eget utlåtande, 
t ex ”jag bedömer det hela så här: ...”.

Fredrike tog upp frågan om den vete-
rinär som är arbetslös måste söka de
jobb som arbetsförmedlingen erbjuder, 
t ex en djursjukskötartjänst? Ska vi bidra
till att våra medlemmar klampar in på
andras yrkesområden?

– Behörighetslagen (Lag (2009:32) om
verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård) tillåter inte att man t ex anstäl-
ler veterinärer på en 50–50 tjänst för att
täcka upp bristen på djursjukskötare.
Djursjukskötare är ett annat legitima-
tionsyrke, svarade Anne men tillade att
arbetsgivare har rätt att i viss utsträck-
ning använda en veterinär, anställd som

veterinär, till djursjukskötaruppgifter
enligt 29/29-principen.

Delade tjänster och arbetsrätt
dominerade RM
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Anne Zedén Yverås gav
en inblick i det snåriga
regelverk som omger
djursjukvården.

REPRESENTANTSKAPSMÖTET

Representantskapsmötet är AVFs 
årsmöte. Delegaterna till RM utses 
av respektive valkorporation som är: 

VK 1: Anställda vid djursjukhus 
och -kliniker.
VK 2: Statligt anställda distrikts-
veterinärer inom distriktsveteri-
när organisationen.
VK 3: Statligt anställda officiella 
veterinärer inom Livsmedels-
verkets kontrollavdelning.
VK 4: Övriga offentligt anställda 
i stat, kommun, länsstyrelser m m.
VK 5: Enskilt anställda.



Den nämnda principen har fått sitt
namn efter Arbetsdomstolens dom AD
1929 nr 29 där domstolen angav att 
en kollektivavtalsbunden arbetstagare
”är skyldig att mot de avtalsenliga löne-
förmåner, som gälla för det arbete, vari

han är anställd, utföra allt sådant arbete
för arbetsgivarens räkning, som står i
naturligt samband med dennes verksam-
het och kan anses falla inom vederbö-
rande arbetares allmänna yrkeskvalifika-
tioner”.

Spörsmålet om arbetslösa veterinärer
som vill in på arbetsmarknaden ledde in
diskussionen på ett annat spår, nämligen
så kallade utbildningstjänster eller
”internship”. Jämförelsen med läkarnas
allmäntjänstgöring (AT) låg förstås nära
till hands och många förordade att det
skulle kunna vara en bra lösning även
för veterinäryrket. 

Ombudsman Jenny Flordal påpekade
att läkarna har ett färdigt ”kit” vad som
gäller för den som är anställd som AT-
läkare, medan det inte finns reglerat i
något avtal för veterinärer vad som gäller
t ex vid ett ”internship”. Jenny förordade
att så kallade utbildningstjänster bör in 
i kollektivavtalet. 

Två representanter från VMF var
inbjudna att delta på RM och frågan om
hur man som studerande såg på begrep-
pet utbildningstjänst gick till en av dem. 
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Fredrike Ritter håller alltid mötesdeltagarna på gott humör.

Utbildningstjänster bör in i kollektivavtalet
menade Jenny Flordal, ombudsman.

I anslutning till sitt 100-årsjubileum instiftade Svenska Kvinnors Djurskydds  -
förening en fond. Dennas ändamål skall vara att erbjuda anställda, i första 
hand veterinärer, vid landets djursjukhus möjlighet till studier och för-
kovran avseende speciella djursjukdomar eller behandlingsåtgärder. 
Fondens avkastning utdelas i form av stipendium.

Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening förklarar härmed ovan
nämnda stipendium till ansökan ledigt. I ansökan, som skall vara stiftelsen 
tillhanda senast den 1 februari 2014, skall redovisas ändamål samt plan 
och beräknade kostnader för det projekt som avses genom föras, likaså om 
bidrag sökts hos annan bidragsgivare för samma ändamål. Mottagare av 
stipendium skall senast 6 månader efter användning av detta till stiftelsen 
inlämna en kort redogörelse häröver.

Närmare upplysning kan fås per telefon 08-783 03 68 (kl 10.00–13.00).

Stiftelsens adress är Sandsborgsvägen 55, 122 33 Enskede.

Stipendium
STIFTELSEN SVENSKA KVINNORS DJURSKYDDSFÖRENING



– Det finns ett stort intresse för
”internship” och jag vet flera som åkt
utomlands för att få en sådan tjänst efter
examen, kommenterade Anna Sjöblom.

André Rowe inflikade att om vi i 
Sverige ska satsa på det som internatio-
nellt kallas ”internship” måste det till en 
standard för vad en sådan tjänst ska
innehålla.

Kontentan av diskussionen var att
istället för ”du får ju praktisk erfarenhet
om du tar jobb som djursjukskötare” är
det bättre om det ges möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden genom
utbildningstjänster, antingen av lite
enklare art eller reglerade med en viss
standard.

Diskussionerna kring de arbetsrätts -
liga knivigheterna kanske inte rätade ut
alla frågetecken, men gav en vink om var
man kan leta efter svaren. 

INOM AVF FINNS ett antal intresseför -
eningar och förhandlingsdelegationer
förutom de valkorporationer som RM är
indelat i. En nyhet är att banveterinä -
rerna äntligen ”hittat hem” och sorterar
under AVF istället för som tidigare
direkt under SVF. 

– Det här är en bättre ordning då det
ändå är vi som får betala och hjälpa till
med förhandlingarna, kommenterade
Fredrike och fortsatte:

– OVF (Officiella Veterinärers För e -

ning) ska däremot läggas ner. Det krävs
två årsmöten för detta, ett årsmöte är
avklarat. De pengar som finns vid avslut
ska enligt deras stadgar inte gå till AVF
som de andra delföreningarnas kassa har
gjort utan till Understödsfonden. Det 
är lite synd för AVF fortsätter att sköta
förhandlingsverksamheten när OVF
läggs ner.

ÅRSMÖTESFORMALIA i form av verk-
samhetsberättelse, revisionsberättelse,
budget, verksamhetsplan och val stöka-
des undan i rask takt. Allt blev godkänt
och alla föreslagna kandidater blev
valda. Den som vill ha mer detaljerad
information hänvisas till veterinärför-
bundets hemsida www.svf.se under fli-
ken AVF.  ■
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Gladast på RM? Monika Landström, styrelseledamot i AVF, tog med minstingen på mötet.

Rättelse SVT 13/13
I sista avsnittet av artikeln från
Svenska Djurhälsovårdens konfe-
rens, SVT nummer 13/13 sidan 40,
har det blivit fel i texten. Under den
slutdiskussion som beskrivs i arti-
keln kom även ringorm att disku -
teras. Referensen om hudproblem,
zoonos och Norge härrör från denna
diskussion och inte från fallet med
aktinos hos får som Inga Pellhagen
redogjorde för. Artikelförfattaren
ber härmed om ursäkt för det fel -
aktiga referatet och eventuella miss-
förstånd det kan ha orsakat.

CHRISTINA AROSENIUS
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❘ ❙ ❚ noterat

Köttbesiktningen i EU bör moderniseras,
anser Kött- och Charkföretagen.

Framgångsrik lobbyverk-
samhet om köttkontroll

❘❙❚ Kött- och Charkföretagen (KCF) har
länge genom den europeiska bransch -
organisationen UECBV lobbat i Bryssel 
för att köttkontrollen vid Sveriges och 
EUs slakterier ska moderniseras och 
effektiviseras, skrev tidningen Jordbruks-
aktuellt den 26 oktober. Köttkontrollen
har hittills utförts på samma sätt som 
när den infördes för omkring hundra 
år sedan. Eftersom djuruppfödningen 
i dag sker på ett helt annat vis är tillväga-
gångssättet inte optimalt, menar KCF.

UECBVs lobbyverksamhet var till en
början framgångsrik. EU-kommissionen
och EUs ministerråd föreslog ändringar i
de förordningar som styr köttkontrollen
vid slakt av gris. Nyligen röstade dock 

det ansvariga utskottet i Europaparla-
mentet med majoritet för en resolution
som uppmanar parlamentet att stoppa
förslaget till lagändring. Detta fick Åke
Rutegård, vd på KCF, i sam arbete med
My Sahlman, veterinär expert på LRF,
och Sten-Olof Dimander, vd på Svenska
Djurhälsovården, att underteckna ett
brev med en kraftfull uppmaning till
svenska EU-parlamentariker att påverka
sina kolleger för en nedröstning av
resolutionen. 

– Jag är glad över att nu kunna
meddela att resolutionen röstats ner
och förslaget till förändring av köttbe-
siktningen kommer att vinna laga kraft
nästa år, sade Rutegård till Jordbruks-
aktuellt den 26 oktober.  ■

N O R D VA C C

ATC VET-KOD Q109AB08 RECEPTBELAGT GODKÄND SPC 2010-04-16



Antrozoologi, eller vetenskapen om
interaktioner mellan människor och
djur, är ett tvärvetenskapligt forsk-
ningsområde som berör många
människor och funktioner i samhäl-
let. SLU arrangerade i början av
oktober en workshop i ämnet med
deltagande av både internationella
och svenska forskare.

Uttrycket antrozoologi användes första
gången 1987 som titel till tidskriften
Anthrozoös och har sitt ursprung i gre-
kiskans anthropos (människa) och zoo-
logi. 

Svensk forskning är idag stark inom
delar av antrozoologin men för att möta
samhällets behov inom området behövs
ett övergripande angreppssätt med
samarbeten mellan flera olika discipliner.
SLUs forskningsplattform Fram tidens
djurhälsa och djurvälfärd bjöd tillsam-
mans med Excellenscentrum för djurväl-
färd, som är ett Formas-finansierat
samarbete med Linköpings universitet,
in till en workshop om människa–djur-
interaktioner vid SLU den 3 oktober.
Internationella och svenska forskare
med intresse för området träffades för
att under en eftermiddag diskutera
antrozoologi och forskningsområdets
framtida utveckling i Sverige.

KUNSKAP KRÄVS FÖR ATT 
MOTVERKA RISKER
Deltagarna hälsades välkomna av Linda
Keeling, professor i djurskydd, som gav
en övergripande presentation av forsk-
ning vid SLU som kan kopplas till
antrozoologi. Exempel som togs upp var
studier om bra matchning av häst och

ryttare, utveckling av veterinärmedi-
cinsk rättspatologi, historisk forskning
om djurhållning, studier av människors
upplevelser och påverkan på djur och
natur i samband med vilt- och fisketu-
rism och effekter av användandet av djur
i vården.

Människa–djur-interaktioner ses oftast
som positiva för människan, t ex genom

välgörande effekter på hälsa, social 
förmåga och övergripande livskvalitet.
Många interaktioner är också bra för
djuren men det finns även risker, såsom
oansvarigt avelsarbete, säkerhetsaspekter
och djurvälfärdsproblem till följd av
okunskap om exempelvis utfodring och
skötsel. För att ta till vara de positiva
delarna och motverka de negativa

Workshop vid SLU om antro-
zoologi
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MALIN GUSTAVSSON, AgrD,
Programsekreterare för Framtidens djurhälsa och djurvälfärd*  

Antrozoologi, vetenskapen om interaktioner mellan människor och djur, är ett tvärveten-
skapligt forskningsområde som berör många människor och funktioner i samhället. 
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behövs ny kunskap med vilken vi kan
möta det ökande och breda intresset för
djur i det svenska samhället på ett sätt
som är bra för djuren, de människor
som interagerar med dem och som är
hållbart både ekonomiskt och för mil-
jön.

INTERNATIONELLA TOPPFORSKARE
Workshopen gästades av två internatio-
nellt starka namn inom området: James
Serpell, professor vid Pennsylvania Uni-
versity som driver ett center där man
studerar interaktioner mellan djur och
samhälle och Bjarne Braastad, professor
vid Universitetet för miljö- och bio -
vetenskap i Norge som byggt upp ämnes-
området människa–djur-inter ak tio ner.

Under sin presentation berättade
James Serpell om de samhällsanknutna
projekt och den forskning som centret
bedriver. Som aktiviteter i det omgivande
samhället nämnde han bland annat pro-
jekt där studenter tagit med sina djur till
en närliggande cancerklinik för att
underlätta vistelsen för inskrivna barn
och projekt där studenter undervisat
barn i kringliggande skolor om hur de
på bästa sätt tar hand om sina sällskaps-
djur. Forskningen som bedrivs vid cent-
ret har på många sätt varit tongivande
inom området och James Serpell har
bland annat tagit fram ett digitalt verk-
tyg för att objektivt kunna bedöma och
jämföra hundars beteenden, C-BARQ.
Verktyget används inom forskning värl-
den över och på centret har man bland
annat använt det för att utvärdera funk-
tion hos blindhundar och eventuella
beteendeförändringar hos de hundar
som användes i räddningsarbetet efter
attackerna den 11 september 2001.

Bjarne Braastad berättade om sitt
arbete med forskning kring djurunder -
stödd rehabilitering för människor med
psykiatriska diagnoser och om studier
där han tittat på utveckling av självkänsla
under arbete med hästar hos ungdomar
utan beteendeproblematik. Han berättade

också om studier från äldrevården där
man använder levande sällskapsdjur
alternativt en typ av mekaniskt djur för
att öka livskvaliteten hos personer med
demens.

ÖNSKAN ATT SLU LEDER UTVECK-
LINGEN
Övriga talare vid workshopen var tre
doktorander vid SLU: Sophie Atkinson,
Cecilia Lindahl och Therese Rehn, som
berättade om sina projekt rörande har-
monisk djurhantering vid svenska går-
dar, skador som uppkommer i samband
med hantering av djur på svenska lant-
bruk och objektiva mått för hund–män-
niska-relationer.

Efter föredragen följde en diskussion
om hur forskningsområdet kan utvecklas
i Sverige. Antrozoologi är ett tvär veten-
skapligt område och SLU representerar

många av disciplinerna inom området:
veterinärmedicin, djuromvård nad, hus-
djursvetenskap, biologi, djuretik, eko no-
mi, agrarhistoria och landskapsplane ring.
Deltagarna vid workshopen hoppa des
därför att SLU tar detta tillvara och tar
en ledande nationell roll inom området.
Internationella kontakter sågs som spe-
ciellt viktiga eftersom ämnet är så bero-
ende av skillnader mellan kulturer. Det
sågs också som absolut nödvändigt att
förvalta och bygga vidare på de goda
relationer som finns med djurägare och
djurorganisationer.

*MALIN GUSTAVSSON, AgrD, programsekre-
terare för Framtidens djurhälsa och djurvälfärd,
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, 
Box 7054, 750 07 Uppsala.

James Serpell (bilden) har startat ett projekt där studenter tagit med sina djur till en när-
liggande cancerklinik för att underlätta vistelsen för inskrivna barn.
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Lägesrapport om forskningsprojekt 

MINAPIG – alternativ till 
antibiotikaanvändning hos gris 

Det europeiska forskningsprojektet
MINAPIG (akronym för MINimized
Antimicrobial use in PIG production)
startade under 2012, och är ett
samarbetsprojekt där SLU och SVA
deltar från Sverige tillsammans med
forskare i Belgien, Tyskland, Dan-
mark, Frankrike och Schweiz. Målet
med MINAPIG är att utvärdera stra-
tegier för att föda upp grisar med
minimal antibiotikaanvändning.
Artikeln ger en kort lägesrapport
om studien och en uppmaning till
svenska veterinärer med grispraktik
att delta i en kommande enkät -
studie.

Forskningsstudien MINAPIG syftar till
att undersöka hur effektiva olika strate-
gier är för att minska antibiotikaanvänd-
ningen. Den ska också kartlägga vilka
drivkrafter som ligger bakom grisprodu-
centernas och besättningsveterinärernas
val av strategier för att förebygga och
behandla sjukdomar. Hälsostatus, etiska
värderingar och ekonomiska förutsätt-
ningar är exempel på faktorer som kan
inverka på antibiotikaanvändningen och
som kan skilja sig mellan olika länder.
Grisproduktionen i de deltagande län-
derna skiljer sig påtagligt från varandra
både när det gäller uppbyggnad och
struktur och framför allt vad gäller anti-
biotikaanvändningen, vilket kommer att
undersökas närmare i studien.

ENKÄTSTUDIE
I en inledande enkätstudie ombads flera
kategorier av ”grisexperter” att rang ordna
olika strategiers effekt på antibiotika -
förbrukningen. Preliminära resultat har
under 2013 presenterats på inter natio-
nella konferenser som European College
of Porcine Health Management och
Safepork. Bland annat visar denna
undersökning att praktiker rankar för-
bättringar inom foder, vatten, klimat
och miljö högst, till skillnad från forskare
och lärare som rankar smittskydd och
ökad vaccination högst. Ekonomiska
sanktioner som alternativ för att minska
antibiotikaanvändningen rankas lågt av

alla expertkategorier (2). Ännu har inte
eventuella skillnader mellan de olika
länderna analyserats.

KOMMANDE UNDERSÖKNINGAR
Under första halvåret av 2013 genom-
fördes en studie där information om
skötselrutiner, smittskydd och antibio -
tikaanvändning samlades in i 60 inte -
grerade besättningar i vardera Sverige, 
Belgien, Tyskland och Frankrike, totalt
240 besättningar. En undersökning om
grisproducenternas attityder till antibio-
tikaanvändning gjordes också. I ett senare
skede kommer specifika strategier att
följas upp och utvärderas i ett mindre

ANNETTE BACKHANS, leg veterinär, VMD, forskare, 
ULF EMANUELSSON, AgrD, professor i epidemiologi, 

ANN LINDBERG, leg veterinär, docent, Dipl ECVPH, laborator och
MARIE SJÖLUND, leg veterinär, VMD, biträdande statsveterinär*

Forskningsstudien MINAPIG syftar till att undersöka hur effektiva olika strategier är för att
minska antibiotikaanvändningen i grisproduktionen.
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➤ antal av besättningarna för att hitta
effektiva och ekonomiskt hållbara sätt
att minska antibiotikaförbrukningen.

För att kunna göra jämförelser av
antibiotikaförbrukningen mellan olika
länder har forskarna under det gångna
året lagt ned mycket tid på att kartlägga
de antimikrobiella läkemedel som
används inom de länder som ingår i stu-
dien och att fastställa gemensamma
DDDA (Daily Defined Doses Animal)
för dessa. Preliminära resultat som pre-
senterades vid konferensen Safepork
visar bland annat att det finns 83 olika
unika substanser i användning och att
det vanligaste administrationssättet är
vatten/foderinblandning. Man kunde
dessutom konstatera att doseringsanvis-
ningar för samma aktiva substans varie-
rar kraftigt mellan länder (1).  

Under vintern kommer en mer om -
fattande enkätstudie att skickas ut till ett
större antal grisproducenter och veteri-

närer, för att undersöka åsikter och atti-
tyder kring antibiotikafrågor. Vi vill
passa på att uppmana svenska veterinä-
rer med grispraktik att delta i denna
enkät. Ditt svar är betydelsefullt.

KONTAKTPERSONER
Kontaktpersoner för den svenska delen
av MINAPIG är Marie Sjölund, SVA
och Annette Backhans, SLU.

Internationella partners: SAFOSO
AG, Bern, Schweiz, Danish Agricultural
and Food Council, Köpenhamn, Dan-
mark, ONIRIS, Nantes, Frankrike, Uni-
versiteit Gent, Gent, Belgien, University
of Medicine, Hannover, Tyskland,
GIQS e V, Bonn, Tyskland, Boehringer
Animal Health, Ingelheim am Rhein,
Tyskland, ETH Zurich, Institute for
Environmental Decisions (IED), Con-
sumer Behavior, Zürich, Schweiz.

R e f e r e n s e r
1. Postma et al. Assigning defined daily

doses animal: a European multi-country
experience. Proc Safepork, 2013, 9–13
september, Portland, Maine, USA. 

2. Postma et al. Potential alternatives to
antimicrobials in pig production based
on perceived effectiveness, feasibility
and return on investment. Proc Safe-
pork, 2013, 9–13 september, Portland,
Maine, USA.

*ANNETTE BACKHANS, leg veterinär, VMD,
forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper,
SLU, Box 7054, Ulls väg 12, 750 07 Uppsala.
ULF EMANUELSSON, AgrD, professor i epide-
miologi, Institutionen för kliniska vetenskaper,
SLU, Box 7054, Ulls väg 12, 750 07 Uppsala.
ANN LINDBERG, leg veterinär, docent, 
Dipl ECVPH, laborator, Zoonoscenter, Enhet 
för sjukdomskontroll och smittskydd, SVA, 
751 89 Uppsala.
MARIE SJÖLUND, leg veterinär, VMD, biträ-
dande statsveterinär, Enhet för djurhälsa och
antibiotikafrågor, SVA, 751 89 Uppsala.

LÄNKAR FÖR MER INFORMATION

MINAPIGs hemsida: http://minapig.eu 

SVA, aktuella forskningsprojekt:
www.sva.se/sv/Forskning-och-produk-
ter/Aktuella-forskningsprojekt/ 

Biocheck: Prevention is better than cure!
www.biocheck.ugent.be/v4/home/ 

Abcheck: Check, improve and reduce!
www.abcheck.ugent.be/v2/home/

Tid: 10–14 februari 2014 + praktikvecka vid utvalt stuteri.

Målgrupp: Ansvarig veterinär vid stuteri med seminverksamhet. Sökanden 
bör ha minst ett års yrkeserfarenhet.

Antal deltagare: 15 deltagare (minst 14). KV förbehåller sig rätten att välja 
ut kursdeltagare.

Kursavgift: 15 000:– (exkl kostnader för praktikvecka samt mat och logi), 
moms tillkommer.

Kursansvarig: Anne-Marie Dalin.

Föreläsare: Anne-Marie Dalin, professor, Dipl ECAR, Lennart Söderquist, 
professor, Dipl ECAR, Lena Malmgren, docent, Kerstin Darenius, VMD 

Ansökning till kursen skickas till Susanne Pettersson, Institutionen för 
Kliniska Vetenskaper, Administrationen, Box 7054, SLU, 750 07 Uppsala 
eller via e-mail susanne.pettersson@slu.se.

Ansökningarna ska vara inkomna senast den 6 december 2013. I ansökan 
ska anges namn, personnummer, adress, telefonnummer, år för avlagd 
examen samt motiv för önskan att gå kursen, arbetsgivarens namn (och 

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV), SLU 
anordnar  

KURS I

Förtydligande av uppgifter
om Schmallenbergviruset

I artikeln om Svenska Djurhälso -
vårdens veterinärträff i Eklunds hof i
SVT 13/13 uppgavs att ca 11–23 %
av får-, nöt- respektive get besätt-
ningarna haft problem med frukt-
samheten eller missbildad/dödfödd
avkomma. Siffrorna baserar sig på
vad ett litet antal djur ägare har sva-
rat i en frivillig, webbaserad enkät
och vi misstänker att djurägare som
upplevt störningar i sin besättning
är mer benägna att svara. Resultaten
kan där för felskatta de verkliga för-
hållandena. Siffran för nötkreaturs-
besättningar (20 %) avser median-
 värdet i dikobesättningar.

BOEL SANDROS
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Promotion och högtidsfest
på SLU
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Årets promotionsceremoni på SLU i 
Uppsala ägde rum den 5 oktober. Under
högtidliga former promoverades närmare
50 nya doktorer plus ett antal jubel- och
hedersdoktorer. VH-fakulteten bidrog
med tolv nydisputerade doktorer, två 
doktorer med 50 år i forskningens tjänst
och två hedersdoktorer.

Uppsalas höstväder visade sin bästa sida när de
frack- och långklänningsklädda gästerna började
samlas utanför aulan på Ultuna, för SLUs största
årliga akademiska fest. Även om antalet nya

doktorer inte var rekordstort denna gång fylldes
aulan nästan till sista plats.

SLUs rektor Lisa Sennerby Forsse inledde
traditionsenligt med en betraktelse över univer-
sitets betydelse i samhället och kommentarer
till aktuella SLU-frågor. I sitt tal betonade rek-
torn särskilt betydelsen av de omdiskuterade
nybyggena på Ultunaområdet. 

– För att förverkliga visionen om att vara ett
universitet i världsklass inom vår sektor satsar vi
på avancerad infrastruktur genom att investera
i nya, ändamålsenliga och modernt utrustade
lokaler för forskning och undervisning, sade
Lisa Sennerby Forsse bland annat. Även den
närvarande landsbygdsministern Eskil Erlands-

I sitt tal betonade Lisa Sennerby Forsse betydelsen av
de omdiskuterade nybyggena på Ultunaområdet.



son underströk i sitt tacktal senare under kväl-
len vikten av nya och moderna lokaler för SLU.
Den infekterade frågan om vem som ska betala
de dyra byggnadskomplexen togs inte upp i
något av talen.

SKAPADE BEVINGAT UTTRYCK 
Veterinär- och husdjursfakulteten (VH-fak) var
som vanligt först ut att promovera sina nya
doktorer, och äran att vara promotor föll denna
gång på Claes Fellström. I god veterinärmedi-
cinsk tradition framförde han hela promotions-
akten på klingande latin, en prestation i sig.
Claes Fellström var dock så fokuserad på sina
latinska fraser att steget från parnassen (talar-
stolen) ner på golvet höll på att sluta illa.
Genom några gracila danssteg lyckades han
klara sig från att stå på näsan framför Lant-
brukssveriges samlade toppar, men när han
återvunnit balansen kunde han inte låta bli att
utbrista ”shit happens” mitt i allt latin. Publi-
ken jublade och ett nytt bevingat uttryck var
fött i SLUs promotionshistorik. 

VH-fakulteten kunde i år stoltsera med två
jubeldoktorer, dvs doktorer som disputerade
för 50 år sedan. Det var professorerna Gösta
Bengtsson och Berit Funkquist som båda upp-

nått den aktningsvärda tidsgränsen. Båda har
ägnat större delen av sina yrkesverksamma liv 
åt Veterinärhögskolan/SLU, och hyllades på
vederbörligt sätt av promotorn.  

De två hedersdoktorer som sedan fick sina
utmärkelser var Helena Jonsson, lantmästare
som idag är ordförande för LRF och Pekka Ols-
son, veterinär som vigt en stor del av sitt liv åt
välfärd för sällskapsdjur. Helena Jonsson blev
hedersdoktor för sitt arbete med frågor av stor
betydelse för svensk animalieproduktion, för
sitt engagemang för de nationella frågor som
berör utvecklingen av de gröna näringarna lik-
som för sitt engagemang för de globala ut -
maningar som rör livsmedelsförsörjning och
energiomställning. I Pekka Olssons motivering
framhålls hans arbete för att stödja veterinär-
medicinsk forskning om sjukdomar hos hund
och katt och hur de bäst ska behandlas liksom
hans arbete för att reducera förekomsten av
sjukdomar relaterade till extrem avel. Dess -
utom betonas hans engagemang i djurvälfärds -
frågor och sällskapsdjurens betydelse i stort för
människan och samhället.

DE NYA DOKTORERNA OCH PRISTAGARNA
Årets doktorer vid VH-fak efter avlagda prov
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Promotor Claes Fellström överlämnar
bevisen på den aktningsvärda titeln
jubeldoktor till Berit Funkquist.



var tolv till antalet, varav elva var på plats i
aulan. VMD Cecilia Lönnell kunde på grund
av en lindrigare olycka dagen innan inte vara
med som planerat. De övriga på VH-fak kunde
dock hämta sin hatt eller lagerkrans, och de var:
Shahid Hussain Abro, VMD, Bitte Aspen -
ström-Fagerlund, FarmD, Karin Bergström,
VMD, Helena Eriksson, VMD, Tamara Grubb,
VMD, Helen Hansen Axelsson, AgrD, Johanna
Höglund, FD, Cecilia Kronqvist, AgrD,
Mikaela Patel, AgrD, Lotta Wik, FD och Maria
Wilbe, FD.

Efter promotionen för de övriga tre SLU-
fakulteterna var det dags för utdelning av priser
och förtjänstmedaljer, där bland andra Stefan
Alenius, professor i idisslarmedicin vid VH-fak,
fick ta emot SLUs förtjänstmedalj i guld (se
även SVT 11/13). Stefan Alenius framhölls
som en värdig mottagare av förtjänstmedaljen
för sin framgångsrika forskning och dess bety-
dande och bestående värde för lantbrukssek-
torn. Hans syntestänkande om smittvägar för
bovin virusdiarré (BVD) ledde till upptäckten
att de kalvar som infekteras redan i moderlivet
är viktiga för smittspridningen. Identifieringen
av dessa persistent infekterade kalvar, som 
aldrig bildar antikroppar men fortsätter att

utsöndra virus, var en fundamental kunskap i
bekämpningen av BVD.

En fest är inte fullkomlig utan en middag,
och den hölls traditionsenligt i rikssalen på
Uppsala slott. Vad är väl en bal på slottet?
kanske någon frågar sig, men för de nypromo-
verade med familjer var svaret givet: alldeles
underbar!  ■
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Karin Bergström var en av de nya doktorerna som
promoverades vid VH-fak.

Stefan Alenius framhölls som en värdig mottagare av förtjänst-
medaljen för sin framgångsrika forskning och dess betydande
värde för lantbrukssektorn.

Vad är väl en bal på slottet?
Alldeles underbar, för 
hedersdoktorn Pekka Olson
med fru Lena Malmgren.
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I september anordnade FVF, Före -
tagande Veterinärers Förening, sin
andra årliga kurs för veterinära
företagare. Kursdeltagarna fick
bland annat lära sig mer om att
hantera bluffakturor, djurägare 
som inte vill betala sina räkningar
och reglerna kring anställning och
uppsägning av personal.

För andra året i rad anordnade FVF en
kurs med inriktning på företagande.
Även i år höll vi till hos Företagarna,
som i år flyttat till nya lokaler. Vi var 
14 företagande veterinärer som förutom
alla föreläsningar även skapade nya kon-
takter och som vanligt när många kolle-
ger samlas blev det mycket prat om
jobb, jobb och jobb – såväl företagsmäs-
sigt som yrkesmässigt.

MER OM BLUFFAKTUROR
Företagarnas juridiska rådgivning före-
läste om bluffakturor även i år, det är
tyvärr alltid ett aktuellt problem. Vanligt
är olika söktjänster, telefoni, ”hjälp mot
blufföretag” och olika typer av kataloger,
där det kommer ett brev som ser ut som
en blankett att fylla i. Det ser ut som ett
avtal sedan tidigare men finstilt står det
att det är förenat med en kostnad. 

Alla som arbetar mot den här typen
av brott rekommenderar att man alltid
ska polisanmäla om man får en bluff -
 faktura. Man bör också kontakta t ex
Svensk Handel som har en svart lista.

Om det finns ett avtal eller inte är en
springande punkt. Har man accepterat
något? Fanns det ett anbud? Hade den
som svarade behörighet att ingå avtalet?
Som näringsidkare har man ingen

ångerrätt, vanligt tillvägagångssätt är att
man luras tro att man har två veckors
ångerrätt. Det som gäller är att bestrida
och åter bestrida. Betalningsföreläggande
är många rädda för. De syns hos Krono-
fogden men dessa kan man begära
blockering av i bluffakturafall. Krono-
fogden hanterar inte stridiga fakturor,
dvs en som bestridits, därför är det vik-
tigt att bestrida dessa.

Får man en bluffaktura ska man
komma ihåg att man inte är ensam.
Bluffbranschen omsätter över en miljard
kronor om året. Det finns dock en bra
hemsida hos polisen med många tips:
www.facebook.com/pages/Polisen-be dra-
geri/546406245370971. 

NÄR DJURÄGARE BESTRIDER 
FAKTUROR
Kursledningen pratade även om de fall
när fakturor bestrids av djurägaren, en

genomgång om det som gäller kring fak-
turor och fakturering till privatpersoner
som det oftast rör sig om för veterinära
småföretag. När fakturor inte betalas är
det god sed, men inget lagkrav, att man
skickar en eller två påminnelser. I på -
minnelsen får man ta ut en påminnelse -
avgift eller liknande bara om det framgår
på ursprungsfakturan att påminnelse är
förenad med en extra avgift.

Inkasso gäller för de fakturor man
inte får betalt för trots påminnelser.
Man kan även sälja enstaka fakturor till
företag som köper fakturor, men dessa
fakturor får inte vara tvistiga (någon har
bestridit fakturan) och man får oftast
räkna med att få endast 50–70 procent
av fakturans värde.

Man kan själv gå till Kronofogden,
eller så sker detta via ett inkassobolag.
Ett betalningsföreläggande kostar 300
kronor och det skickas till djurägaren.

FVFs företagarkurs 2013

Bluffakturor, obetalda räkningar
och anställningar

De som arbetar med problemet rekommenderar att man alltid ska polisanmäla om man
får en bluffaktura.
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Tyvärr förekommer det ofta att de som
inte betalar redan har skulder hos Kro-
no fogden.

Domstol är ett annat alternativ.
Oftast faller veterinära fakturor under så
kallade småmål (under ett halvt prisbas-
belopp, dvs ca 22 500 kr) där var och en
står för sina egna rättegångskostnader.
Vi fick rekommendationen att inte gå
upp i domstol för småmål om ärendena
inte är klockrena och man kan företräda
sig själv. Viktigt är att alltid ha en god
dokumentation av journal, faktura och
påminnelser. Många av dessa fall förlikas
dock redan i en så kallad muntlig förbe-
redelse. Hemsidan www.domstol.se/tvist
beskriver detta.

HANTERING AV ANSTÄLLDA
Att anställa och att säga upp var en
punkt på agendan. Kursdeltagarna fick
en sammanfattning om vad som gäller
för att ha anställd personal, kollektiv -
avtal, anställningsavtal, anställningsfor-
mer, LAS osv. Ett tips var: vid anställ-
ningar, tänk efter före vad du vill ha och
behöver så blir det oftast bra. Som med-
lem kan man alltid vända sig till Företa-
garnas juridiska rådgivning om avtals-
skrivande.

Uppsägningar ska det finnas saklig
grund till, t ex arbetsbrist. I företag med

färre än tio anställda får man undanta
två från LAS, men de två måste ha till-
räcklig kompetens för att utföra arbets -
uppgifterna som är kvar.

LÖN OCH PRISER
Den avslutande dagen inleddes med den
viktiga biten ”Lön sedan”. Lön nu är det
alla yrkesverksamma tar ut eller får varje
månad. ”Lön sedan” är pensionen.
Denna finns det mycket värt att fundera
kring. Hur stor pensionen blir, premie-
pensionen, eget sparande och pensions-
inbetalningar blev plötsligt väldigt
inspirerande. Kortfattat ska man
sikta på 35 000 kr i lön, det
är taket för pen-
sionen. Tar
man ut mer
får man inte
mer i pension
utan får ha eget
sparande till
det. Och som all-
tid – det är de skattade
pengarna som avgör pension,
föräldrapenning och sjukpen-
ning.

Efter att ha blivit så insatta i pensio-
nens irrvägar var det dags att fundera
kring vinst och prissättning. Hur mycket
ska ens tjänster kosta? För en företagare

blir det en avvägning mellan önskad lön
och antal timmar som kan debiteras. I
ett räkneexempel kom vi fram till att det
finns 900 timmar debiterbar tid om året
om man räknar på ungefär 40 timmars
arbetsvecka. En veterinär företagare har
dock i medeltal 1 500 timmar arbetstid,
men mycket av tiden kan inte debiteras
för. Det gäller t ex att ringa provsvar,
städa, beställa varor eller resor till och
från djurägarna m m. Arvodet ska även
täcka lokalhyra, telefon och mycket
annat som man behöver men som inte
genererar intäkt. För en lön på 35 000
kr/månad behöver varje timme debiteras
med 700 kronor. Då har man även täckt
in för sociala avgifter. Sedan kan man
räkna på detta utifrån sin egen situation,
önskad lön, omkostnader för t ex
anställd personal osv.

För den FVF-medlem som inte
kunde komma i höst räknar vi med att
anordna denna typ av kurs även nästa
höst. Närmast i tiden kommer FVFs
årsstämma där vi planerar att ha en två-
dagarskurs om bokföring. Troligen första
helgen i april, men exakta datum och
plats är inte bestämda vid tidningens
pressläggning.

JOHANNA HABBE

ordförande, FVF

Eftersom veterinära fakturor ofta ligger under ett halvt prisbasbelopp rekommenderas att
inte gå upp i domstol om ärendena inte är klockrena och man kan företräda sig själv.
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Hur mycket ska ens tjänster kosta? För 
en företagare blir det en avvägning mellan
önskad lön och antal timmar som kan 
debiteras.
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SVS Smådjursektions Normgrupp
arbetar kontinuerligt med rådgivande
normer i etiska och veterinärmedi-
cinska frågor som rör svensk vete-
rinär smådjurspraktik. Gruppen 
träffades i september för att disku-
tera befintliga normer och slå fast
en ny norm, om hantering och
behandling av ångestsymtom hos
hund i samband med rädsla för ljud.

Normgruppen smådjur sammanträdde
den 2 september 2013. Närvarande var
Malin Öhlund (sammankallande), Ceci-
lia Rohdin, Lotta Ternström-Hofverberg

och Anne Carlswärd. Gruppen har helt
nyligen fått en ny medlem, Ulrika Nord -
wall, som hälsas varmt välkommen till
gruppen och deltar fr o m nästa möte.
Rekrytering pågår för närvarande till
den sista lediga posten i normgruppen
smådjur.

SYNPUNKTER PÅ ANTAGNA NORMER 
Normen om kejsarsnitt som antogs i
april 2013 har ifrågasatts med avseende
på ”lam” formulering. Normgruppen in -

stämmer i att formuleringen blev mindre
skarp än gruppen initialt önskade, men
också att vi inte har kunnat enas om en
skarpare formulering utan att samtidigt
äventyra patientsäkerheten.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Arbete med att ta fram en verksamhets-
beskrivning för normgruppens arbete på -
går. Under vårt senaste möte reviderade
vi smådjurssektionens styrelses förslag.
Verksamhetsbeskrivningen föreslår bland
annat att normgruppen årligen ska
granska tidigare antagna normer och vid
behov revidera dem. Det beslutades att
revidera de båda normer som rör kastra-
tion och ersätta dem med ny norm som
rör kastration allmänt av både hund och
katt. Övriga tidigare antagna normer
granskades och befanns aktuella.

SAMVERKANSMÖTE
SKK/SJV/SLU/SVF
Anne Carlswärd deltog som represen-
tant för normgruppen smådjur vid ett
möte med en samverkansgrupp mellan
SKK/SJV/SLU/SVF den 15 maj 2013.
Vid mötet diskuterades bland annat
avelshygien, smugglingsproblematik,
forsk ning, kastration, sporrextirpation
m m. 

ARBETE MED PÅGÅENDE FRÅGE-
STÄLLNINGAR OCH NORMER
En norm om förskrivning av beroende-
framkallande läkemedel kunde efter viss
omarbetning antas vid dagens möte (se
separat artikel). Normen kallas numera
Norm för hantering och behandling av
ångestsymtom hos hund i samband med
rädsla för ljud och behandlar handlägg-
ning av patienter med rädsla för ljud, 
t ex skotträdsla eller rädsla för fyrverke-
rier. Normgruppen anser att alla djur
med skotträdsla eller som av annan
orsak anses behöva sederande/ångest-

Rapport från Normgruppens möte
den 2 september

från sektionerna

BLÅ STJÄRNAN 
AKADEMIN



dämpande preparat för att hantera sin
rädsla, ovillkorligen undersöks vid varje
enskilt förskrivningstillfälle. Särskild
vikt bör läggas vid ägarens beskrivning
av djurets besvär och alternativa åtgärder
till förskrivning av läkemedel. Ägaren
ska noggrant informeras om eventuella
biverkningar preparaten kan ge upphov
till. Vid förskrivning är det viktigt att
endast den mängd tabletter som krävs
under den tid symtom på ångest/oro
förväntas, t ex kring nyårsafton, expedie -
ras. Detta kan ske genom förskrivning,
eller i vissa fall utlämnande, av ett exakt
antal tabletter. Apoteken kan bryta för-
packningar för att dela ut ett exakt antal
tabletter, vilket är positivt för att minska
risken för missbruk. I vissa fall kan
utlämnande av ett exakt antal tabletter
användas, i form av jourdos.

Ögonproteser som alternativ till
enukleation
Användandet av ögonproteser tycks
främst ha ett kosmetiskt syfte och är då
tveksamt om det är förenligt med djur-
skyddslagen. Risken för komplikationer
efter ett sådant ingrepp anses vara större
än efter sedvanlig enukleation. Det
beslutades att normgruppen arbetar

vidare med att formulera en norm som
avråder från ingreppet, med hänvisning
till de ökade komplikationsriskerna utan
påtagliga fördelar för djuret. 

Sporrextirpation på valp
Information framkom från Jordbruks-
verket att föreskriften där tillåtelsen till
sporrextirpation ingår är på väg ut på
remiss inför en eventuell revision. Norm -
gruppen beslutade att avvakta en even-
tuell omarbetning av föreskriften innan
vi formulerar en norm (eventuellt för-
svinner möjligheten att ta bort sporrar
utan veterinärmedicinsk indikation i
den nya lagtexten).

Normgruppen vill dock i samband
med diskussionen om sporrextirpation
av valpar påpeka att valpar måste vara
minst en vecka gamla för att få transpor-
teras, och att ingreppet alltid måste
utföras under veterinärt ansvar.

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR OCH
FÖRSLAG TILL NORMER
En ny kastrationsnorm är som tidigare
beskrivits under utarbetande. Den kom-
mer att ersätta de tidigare antagna nor-
merna Norm angående kirurgisk kastra-
tion av friska hundar och Norm om

rekommenderad kastrationsålder för katt.
Normgruppen anser att den nu rekom-
menderade lägsta kastrationsåldern för
katt inte är baserad på vetenskapliga
fakta och att den därmed bör revideras.
Ett flertal studier har uppvisat säkra resul-
tat vid rutinmässig kastration av yngre
katter. Normgruppen kommer antag li-
gen inte att ange en exakt åldersrekom-
mendation då det är det individuella
djurets status som främst är intressant.
Normgruppen är enig om vikten av att
belysa och diskutera både medicinska
och beteendemässiga för- respektive
nackdelar av en kastration.

Narkos och intubering vid tand-
åtgärder
Ett nytt normförslag har presenterats
från Svenska Sällskapet för Djurtand-
vård (SSDt). Som motivering till nor-
men anges: ”En norm skulle vägleda till
bättre patientsäkerhet och på sikt en
höjning av kvalitén generellt genom att
visa på begränsningarna för undersök-
ning och åtgärder under sedering.”

Normgruppen är enig med SSDt om
förslaget att djur generellt bör vara intu-
berade vid tandåtgärder. Det beslutades
att normgruppen och SSDt gemensamt
formulerar en norm. Vi diskuterade
också vikten av tandröntgen i samband
med tandvård hos hund och katt.

Borrelia- och anaplasmainfektioner
hos hund 
Klargöranden om borrelia- och anaplas-
mainfektioner hos hund framkom som
ett nytt förslag till norm. Otydligheter
finns bland annat kring tolkningen av
antikroppstitrar, okänd effekt av det vac-
cin som nyligen introducerats på mark-
naden, om ”kronisk borrelios” är ett till-
stånd som överhuvudtaget existerar m m.
Normgruppen beslutade att påbörja
arbete med att ta fram bakgrundsfakta
till en ny norm.

Normgruppen välkomnar frågor och
synpunkter gällande antagna normer
från smådjurssektionens medlemmar,
liksom förslag på nya frågeställningar
som ni tycker att vi ska arbeta med.

MALIN ÖHLUND

sammankallande i 
normgruppen smådjur
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Normgruppen anser att vid förskrivning av sederande/ångestdämpande preparat mot
skotträdsla, måste djuret undersökas vid varje enskilt förskrivningstillfälle. 
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Smådjurssektionens normgrupp
fastställde i september en ny
”Norm för hantering och behand-
ling av ångestsymtom hos hund 
i samband med rädsla för ljud”.

BAKGRUND
Våra sällskapsdjur behandlas med ångest-
dämpande/sederande läkemedel i allt
högre utsträckning i samband med t ex
helger då det förekommer fyrverkerier.
De negativa effekter dessa läkemedel kan
ha på djuren bör i varje enskilt fall vägas
mot det lidande, ångest och rädsla indi-
viden förväntas uppleva (4, 5). Vikt ska

läggas vid åtgärder för att minska risken
för uppkomst av ångestrelaterade sym-
tom samt vid långsiktig behandling av
ångest och oro snarare än vid att medi -
cinera symtom (7). I de fall läkemedel
används ska dessa ges till djuret innan

det hunnit uppleva ångest och sedan
kontinuerligt till dess stimuli upphört.

Normen kring hantering av rädsla för
ljud har följt det policydokument som 
är framtaget av British Small Animal
Veterinary Association (2).

Behandlingsalternativ
Kortsiktig hantering av ångestsymtom 
i samband med rädsla för ljud (noise 
phobia) kan innefatta ångestdämpande
läkemedel (korttidsverkande) och/eller
feromoner (DAP – dog appeasing phero-
mone).

Långsiktig hantering av ångestsym-
tom i samband med rädsla för ljud

Norm för behandling av ljudrädsla

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

Trot jänare  
- i ny tappning

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

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

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

Pharmaxim  
042-38 54 50, www.pharmaxim.com
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(noise phobia) bör omfatta beteende -
terapi, t ex desensitisering – att succes-
sivt vänja individen vid obehagliga ljud
som till en början presenteras på mycket
låg volym för att allteftersom höjas, och
counter conditioning – att belöna indi-
viden då den inte reagerar för ljuden
med t ex mat. Den kan också omfatta
behandling med feromoner och ångest-
dämpande läkemedel (långtidsverkande).

Traditionellt har en mängd olika läke-
medel använts för att hantera ångest i
samband med t ex rädsla för fyrverkerier
hos hund, varav de flesta saknar doku-
menterad effekt. Fokus vid behandling
av ångesttillstånd bör ligga på läkemedel
som påverkar GABA och 5-HT (seroto-
nin): bensodiazepiner, MAO-I (mono -
aminooxidashämmare), TCA (tricykliska
antidepressiva), SSRI (serotoninåter -
upp tagshämmare) och 5-HT-agonister.
Användandet av fentiaziner, som t ex
levomepromazin (Nozinan®) eller ace-
promazin (Plegicil®), som påverkar dopa-
 minreceptorn anses föråldrat och dess -
utom olämpligt då t ex acepromazin kan
göra individen mer känslig för ljud (1, 
6, 9).

Bensodiazepiner anses nödvändiga för
behandling av sporadiska händelser som
leder till kraftig ångest såsom fyrverke -
rier och åskoväder (6). Bensodiazepiner
är ångestdämpande, ger varierande grad
av sedering och orsakar retrograd amnesi.
Bensodiazepiner kan hos katt orsaka fatal
levernekros och de är även beroende -
framkallande. Risken att veterinär för-
skrivning av denna typ av läkemedel
hamnar i orätta händer, då läkemedels-
gruppen är mycket attraktiv från miss-
brukssynpunkt, måste beaktas. 

Vid mer komplexa eller långvariga
ångesttillstånd anses MAO-I (mono   -
amin oxidashämmare), TCA (tricykliska
antidepressiva), SSRI (serotoninåter -
upp tagshämmare), och 5-HT agonister
indicerade för att underlätta beteende -
terapi (desensitisering och ”counter 
conditioning”) (3, 7).

Feromoner (DAP – dog appeasing 
phe ro mone) har visat sig effektivt kunna
reducera frekvensen ångestrelaterade
symtom i samband med skotträdsla och
kan användas både vid kort- och lång-
siktig behandling av skotträdsla hos
hund (4, 8).

NORMGRUPPENS REKOMMENDA-
TION
Normgruppen anser att alla djur med
skotträdsla eller som av annan orsak
anses behöva sederande/ångestdäm-
pande preparat för att hantera sin rädsla,
ovillkorligen undersöks vid varje enskilt
förskrivningstillfälle. Särskild vikt bör
läggas vid ägarens beskrivning av djurets
besvär och alternativa åtgärder till för-
skrivning av läkemedel. Ägaren ska nog-
grant informeras om eventuella biverk-
ningar preparaten kan ge upphov till.
Vid förskrivning är det viktigt att endast
den mängd tabletter som krävs under
den tid symtom på ångest/oro förväntas,
t ex kring nyårsafton, expedieras. Detta
kan ske genom förskrivning, eller i vissa
fall utlämnande, av ett exakt antal
tabletter. 

Receptet kan vid förskrivning även
förses med texten ”OBS! Endast x tab -
letter ska expedieras!” för att ytterligare
tydliggöra mängden tabletter som ska
lämnas ut. Apotekens möjlighet att bryta
originalförpackning följer av Läkeme-
delsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13)
om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit, 5 kap, 18 §.
Djurägaren får betala för hela förpack-
ningen och överblivna tabletter kasseras. 

Alternativt kan tabletter för det enstaka
behandlingstillfället lämnas ut vid besö-
ket. Detta är tillåtet för jourdoser, dvs
när djurägaren inte har möjlighet att
hämta läkemedlet på apotek, eller på
grund av ”hänsyn till ändamålet med
behandlingen” (LVFS 2009:13, 1 kap, 
3 §). Vad som avses med ”ändamålet
med behandlingen” är oklart. Läkeme-
del får bara lämnas ut i direkt anslutning
till behandlingstillfället och kan alltså
inte lämnas ut för behandling längre
fram i tiden.

Utvärdering av tidigare behandlings -
effekt bör ske innan upprepad förskriv-
ning.
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MALIN ÖHLUND

sammankallande i 
normgruppen smådjur

Rättelse
I SVT 12/13 publicerades en artikel med titeln ”Älvsborgssjukan hos älg 
– nya rön” på sidorna 17–20. En av författarna till artikeln föll olyckligtvis
bort i författarpresentationen. Som näst sista namn i författarlistan ska 
Mikael Klingeborn, Department of Ophthalmology, Duke Eye Center,
Duke University, Durham, NC USA, sättas in.

Redaktionen
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I SVT 12/13 publicerades två nya
normer från SVS Hästsektion, var -
av en handlade om utfärdande av
begränsade intyg. Då de angivna
författningsreferenserna visade sig
vara gamla kommer här en upp -
daterad version av normen, med
aktuella författningshänvisningar.

NORM AVSEENDE BEGRÄNSADE
INTYG 
Vid alla typer av intygsskrivning ska
veterinären följa de föreskrifter om upp-
rättande och utfärdande av intyg som
finns i Statens jordbruksverks föreskrif-
ter (SJVFS 2009:85) om operativa in -
grepp samt skyldigheter för djurhållare
och personal inom djurens hälso- och
sjukvård, kapitel 6. 

En grundläggande bestämmelse finns
även i Lag (2009:302) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård, 2 kap,
1 §, 2 stycket. Enligt denna ska djurhälso -
personal iaktta noggrannhet och omsorg
vid utfärdande av intyg om djurs hälso-
tillstånd eller vård.

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se finns ytterligare tolkningar
av allmänna regler och förtydliganden
avseende intygsskrivning under rubriken
”Regler vid intygsskrivning/utlåtande”. 

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

– Intygsgivaren har tillräcklig känne-
dom om det intyget avser.

– Hästens identitet undersöks och
noteras i intyget. Röntgenbilder eller
motsvarande måste vara otvetydigt
märkta med hästens identitet, ägarens
namn, vilket ben som undersöks, pro-

jektion (där det inte tydligt framgår)
samt datum för undersökningen.

– Bestämmelserna vad avser beskriv-
ning av art och omfattning av undersök-
ningen som utgör underlag för intyget
följs. Vad beträffar röntgenundersökning
ska t ex anges vilka projektioner som
använts och vilken/vilka specifika fråge-
ställningar som besvaras i utlåtandet.

– Tidpunkt och plats för undersök-
ningen anges.

NILS RONEUS

ordförande i Normgruppen för 
veterinär hästpraktik

Reviderad norm om begränsade intyg

från sektionerna

Nya Läkemedelsfakta lanserad 

❘❙❚ Den 24 oktober släpptes en ny version av Läkemedels-
verkets söktjänst Läkemedelsfakta, www.lakemedelsverket.se/
lakemedelsfakta. Där finns information om alla de 20 000
läkemedel som idag är godkända för försäljning i Sverige. 
Den nya versionen innebär bland annat förbättrade sökmöj -
ligheter, mer information om varje enskilt läkemedel liksom
bättre kopplingar till varje läkemedels bipacksedel och pro-
duktresumé.

Söktjänsten Läkemedelsfakta har funnits på Läkemedels-
verkets webbplats sedan 2006. I den nya versionen finns
information om alla läkemedel som är godkända i Sverige 
– även naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och tradi -
tionella växtbaserade läkemedel. Det finns också möjlighet 
att söka efter substanser i substansregistret (NSL), möjlighet
att söka efter utbytbara läkemedel och hjälp med stavning 
på läkemedels- och substansnamn via autokomplettering.

Via söktjänsten hittar man den senast godkända produktdoku-
mentationen och informationen i Läkemedelsfakta uppdateras
varje dag.  ■

❘ ❙❚ noterat
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❘❙❚ fackliga frågan

När man som an -
ställd får föräld-
 raledigt kan det
ibland vara svårt

att veta vilken lön
man har rätt till och

vilka regler som gäller vid lönerevi-
sion. AVFs ordförande reder ut
begreppen kring dessa frågor.

FRÅGA
Jag arbetar på ett privat djursjukhus som
har kollektivavtal. Jag läste något om
föräldraledighetstillägg, att det förlängts
till sex månader och att det vanligen är
ca tio procent av månadslönen. Omfat-
tas jag av detta och när betalas det ut?
Jag är föräldraledig på heltid åtminstone
sju månader. 

Sedan undrar jag över min lönerevi-
sion. I avtalet står det: ”En anställd som
är /.../tjänstledig på grund av föräldra -
ledighet ska omfattas i lönerevisionen
med utgångspunkt i den anställdes troliga
utveckling i aktuell befattning utifrån
bedömningskriterier som om den an -
ställde inte skulle varit tjänstledig”.
”Tjänstemannen ska erbjudas lönesam-
tal enligt ordinarie hanteringsordning.”

Vad innebär det i klartext?

SVAR
Det är det centrala avtalets skrivningar
om föräldralön (5 §, mom 6) som till-
 lämpas. Man är berättigad till föräldralön
under sex månader under förutsättning
att man är tjänstledig med föräldrapen-
ning, har varit anställd minst ett år, att
anställningen fortsätter minst tre månader
efter ledigheten och att ledigheten tas ut
inom 18 månader från barnets födelse.

Föräldralönen betalas ut av arbetsgiva-
ren med halva beloppet när tjänstledig-

heten börjar och resterande hälft efter
det att man fortsatt sin tjänst tre måna-
der efter ledigheten.

När man tar ut föräldrapenning från
Försäkringskassan får man ingen ”van-
lig” lön från arbetsgivaren. Arbetsgiva-
ren gör då ett tjänstledighetsavdrag på
lönen. Under de sex föräldralöneberätti-
gade månaderna görs emellertid inte av -
drag på hela lönen. Föräldrapenning på
sjukpenningnivå tillsammans med föräld -
ralönen uppgår till ungefär 90 procent
av ordinarie lön (föräldrapenningen ut gör
80 procent av den sjukpenninggrundande
inkomsten upp till inkomster på tio pris-
basbelopp, vilket motsvarar 445 000 kro-
 nor 2013). Exakt hur mycket föräldralö-
nen blir per månad beror på hur mycket
man tjänar och antalet dagar i respektive
månad, men om man har en månadslön
på 30 000 kr får man ungefär 3 000 kr/
månad i föräldralön före skatt.

Man väljer själv vilka perioder man
vill ska vara föräldralöneberättigade men
de får inte vara fler än tre och barnet får
inte vara äldre än 18 månader gammalt.
Om tjänstledigheten skulle bli kortare
än fem månader utges föräldralön inte

för längre tid än ledigheten omfattar.
Det behövs ingen särskild blankett, men
det kan av praktiska skäl vara bra att
skriftligt informera arbetsgivaren vilka
perioder man vill ska vara föräldralöne-
berättigade.

Föräldralediga ska enligt föräldraledig-
hetslagen (och kollektivavtalet) omfattas
av lönerevisionen och behandlas som
om de hade varit i arbete. Chefen ska
därför ha lönesamtal med föräldralediga
på samma sätt som om de inte varit för-
äldralediga och lönen ska sättas i relation
till tidigare löneutveckling och presta-
tion. Löneutvecklingen ska fortsätta i
samma ”kurva” som tidigare. Brukar
man prestera över genomsnittet bör man
lönesättas som om man presterade över
genomsnittet även när man är föräldra-
ledig. Det finns således ingen exakt pro-
cent att förhålla sig till, men chefen ska
hålla sig till sakliga lönekriterier och den
anställde ska förstå på vilka grunder
lönen sätts (det bör rimligtvis vara samma
grunder som i senaste lönesamtal).

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Löneregler för föräldralediga

Besvara löne- och medlems enkät redan idag!
Enkäten har skickats via epost och är mobilanpassad om du föredrar att besvara 
den i mobilen. Om du inte har möjlighet att svara via webben, www.svf.se, meddela 

Vad ligger dig varmt om hjärtat? 
Svara på medlemsfrågorna och var med och påverka vilka 
frågor förbundet ska prioritera i det kommande utvecklingsarbetet. 

Spelar lönen roll?
Du som är anställd har nu möjlighet att bidra till att upp rätthålla 
Sveriges bästa löne statistik. Statistiken kan t ex användas inför 
lönesamtal och när du ska söka nytt jobb. 
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Veterinär Sara Persson, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, för-
svarade fredagen den 18 oktober
sin avhandling för veterinärmedici-
ne doktorsexamen med titeln ”The
wild male mink as a sentinel for
endocrine-disrupting chemicals and
reproductive toxicity”. Opponent
var docent Christian Sonne, Århus
Universitet, Danmark.

Under de senaste decennierna har studier
påvisat kopplingar mellan hormonstö-
rande kemikalier och djurs och männi-
skors hälsa. Fortplantningen är ett av de
hormonsystem i kroppen som kan
påverkas. Kända exempel på miljögifter
som kan orsaka fortplantningsstörningar
är miljögiftet DDT, som orsakar ägg-
skalsförtunning hos fåglar och miljögif-
tet PCB, som har satts i samband med
nedsatt fortplantningsförmåga hos grå-
sälar. Även människors fortplantning
tros kunna påverkas.

För att kunna övervaka vad som hän-
der när miljögifter kommer ut i miljön
kan man använda en indikatorart, en art
som återspeglar förhållanden i miljön.
Den amerikanska minken (Neovison
vison) togs in i Sverige på 1930-talet och
har många egenskaper som gör den
lämplig som indikatorart för kemikalier
och kemikalierelaterade effekter i miljön.
Bland annat är den högt upp i närings-
kedjan och födan består till stor del av
vattenlevande djur som fisk, kräftor och
grodor, men även av fåglar, fågelägg och
gnagare. Troligtvis innebär dess födopre-
ferenser att den är starkt exponerad för
många kemikalier och i relativt höga

halter. Dessutom är minken vanligt före-
kommande i större delen av landet och
får jagas året runt i obegränsad mängd.

I avhandlingsarbetet samlades minkar
in från lokala jägare runt om i hela Sve-
rige, men flest djur togs från fyra utvalda
områden: Kosteröarna på västkusten,
östkusten kring Gävle och Söderhamn,
Märsta strax norr om Stockholm och
Norrlands inland. Minkhannarnas fort-
plantningsorgan studerades för att hitta
robusta och lämpliga parametrar att
använda i miljöövervakningssyfte. Dess -
utom analyserades halter av klorerade,
bromerade och perfluorerade ämnen i
minkarnas lever och/eller fettdepåer.
Sedan undersöktes hur faktorer som
minkens ålder, insamlingssäsong och
kroppskondition påverkar dess fort-
plantningsorgan och halter av miljögifter.

Relativt höga koncentrationer av
PCB fanns i vissa minkars fettdepåer,

särskilt i de från områdena
kring Gävle/Söderhamn
och Märsta. Några minkar
från Märsta hade bland de
högsta koncentrationerna
av perfluoroktansulfonat
(PFOS) som någonsin
uppmätts hos mink. De
höga koncentrationerna
kan bero på att Räddnings-
verkets fd övnings plats och
Arlanda flygplats ligger i
området.

Statistiska analyser påvi-
sade flera samband mellan
halter av kemikalier och
förändringar i fortplant-
ningssystemet. Minkar med
höga halter av DDE (en
nedbrytningsprodukt av
DDT) och vissa perfluore-
rade ämnen (t ex PFOS),
hade ett relativt kortare

anogenitalt avstånd. Det anogenitala
avståndet är ett mått som ofta används 
i exempelvis experimentella studier på
råtta för att utvärdera effekter av hor-
monstörande ämnen under fostertiden.
Ett minskat anogenitalt avstånd hos
råtthannar tyder på att könshormonerna
har påverkats, en möjlig feminisering
och/eller anti-androgen effekt.

Sammanfattningsvis visar studierna
att vilda minkar fungerar utmärkt som
indikatorer/alarmklocka för föroreningar
från miljögifter i Sverige. I framtida 
studier kan minken med fördel använ-
das till att leta efter nya miljögifter eller
övervaka kända miljögifter. Att studera
minkens fortplantningssystem kan ge
ledtrådar för att upptäcka påverkan av
miljögifter i naturen och för att bringa
klarhet i hur blandningar av hormon -
störande ämnen påverkar djurs och
människors fortplantningssystem.  ■

Vilda minkhanar som indikatorer
för föroreningar från miljögifter

disputationer

Den vilda minken fungerar utmärkt som alarmklocka 
för föroreningar från miljögifter i Sverige, visar Sara
Perssons avhandling. 
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Det är vik -
tigt både 
för anställda

och för chefer att veta vilka upp -
föranderegler som gäller på ett
företag i olika situationer. Därför
bör företaget upprätta en personal-
handbok innehållande de riktlinjer
som gäller.

Som arbetsgivare måste man vara tydlig
med vilka interna regler som gäller på
företaget. Om man inte sätter ned foten
i tid kan det skapas en otydlighet om
vad som är företagsnorm i olika frågor.
Det handlar oftast om grundläggande
saker såsom att komma i tid och inte ta
för lång lunch.

På ett företag skapas snabbt interna
rutiner och då måste chefen vara tydlig
med vad som förväntas av de anställda.
Detta är inte bara viktigt för att de
anställda ska känna sig trygga och veta
vad som gäller i olika situationer. Det är
också en grundförutsättning för att
kunna säga upp personal på grund av så
kallade personliga skäl, att arbetstagaren
har medvetandegjorts om rättesnörena
på företaget i olika sammanhang. Som
arbetsgivare går det inte att sitta tyst om
personal missköter sig utan man måste
snabbt agera och påtala felaktigheter i
den anställdes beteende. 

PERSONALHANDBOK
Det enklaste sättet att tydliggöra nor-
merna på företaget är att upprätta en

personalhandbok innehållande de rikt-
linjer som gäller. Företagets policyer stäl-
ler upp vilka företagsregler och ramverk
de anställda har att rätta sig efter.
Genom att sätta upp en policy kan man
som arbetsgivare enkelt kommunicera
gällande praxis till de anställda och sam-
tidigt ha ett skriftligt dokument att gå
tillbaka till om diskussioner eller oegent-
ligheter skulle uppstå.

Förutom grundläggande ordningsreg-
ler kan det vara lämpligt med t ex arbets -
miljöpolicy, resepolicy, alkoholpolicy
och IT-policy inklusive hantering av

sociala medier. Naturligtvis måste före-
tagets policyer kommuniceras ut ordent-
ligt på företaget.

Företag som är bundna av kollektiv -
avtal (eller så kallade hängavtal) kan
många gånger finna viss vägledning i
avtalets regleringar, men personalhand-
boken utgör även i dessa fall ett tydlig-
görande komplement.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

Personalhandboken = företagets
ABC-bok

❘❙❚ FVF informerar

Det bör klarläggas för alla på arbetsplatsen vad som är företagsnorm i olika uppförande-
frågor, t ex att komma i tid och inte ta för lång lunch.
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IN MEMORIAM

Lars Garmer till minne
Det är med tacksamhet vi minns vännen
och kollegan Lars Garmer, som varit
synnerligen aktiv inom hästens repro-
duktion under en stor del av sin yrkes-
karriär. Vid nyss fyllda 80 år var han
fortfarande kliniskt verksam. Lars yrkes-
verksamma tid är en resa i veterinärmedi -
cinsk historia och han var pionjär inom
utvecklingen av hästsemin i Sverige.
Genom åren har Lars varit en god men-
tor för otaliga adepter som gjort praktik
på stuterier runt Skara. De praktikanter
som fått följa med veterinär Garmer har
av Lars kallats för ”Garmers flickor”. 

För en av oss undertecknade, som
hjälpte till vid veterinärjubiléet i Skara
1975, blev det första intrycket av Lars
inte så positivt. Under en middag där
vederbörande serverade var det Lars som
högljutt konstaterade ”att någon dj-a
praktikant ville han inte ha med sig”.
Han visste då inte att praktikanten
befann sig bara några meter ifrån
honom. Det var chefen för Veterinärin-
rättningen, Gustaf Björck, som bestämt
att Lars skulle ta med sig en praktikant
till kliniken på Axevalla travbana och ut
på stuterierna. Så typiskt Lars att ena
stunden yttra sig strävt och barskt för att
nästa stund visa sin godhjärtade vilja att
lära ut sin kunskap även till andra. Det
blev en av praktikantens bästa somrar i
livet. Lars svävade nog i livsfara varje dag
när han kände på stona i boxarna med
språnglinor på. Och praktikanten fick
minsann prova, trots att hon bara hade
gått ut fjärde årskursen och inte direkt
hade någon träning i att känna på
äggstockar. Den som blev vän med Lars
fick en vän för livet och han påverkade i
hög grad även våra yrkesinriktningar.

Lars var en pionjär inom utvecklingen
av hästsemintekniken i Sverige. Han var
synnerligen väl lämpad för detta med en
bred klinisk erfarenhet av olika djurslag
parat med ett intresse för reproduktion.
God grund för hans arbete med häst -
reproduktion blev tiden vid Skara semin
där han arbetade såväl med fruktsamhet
hos nötkreatur som med sperma vid
tjurstationen vid Örnsro, Skara i början
av 1960-talet. Lars åkte 1977 till USA
för att lära sig tekniken med färsk hingst -

sperma hos Bill Solomon, Pin Oak Lane
Farm, Pennsylvania. Väl hemkommen
började han som först i Sverige med att
samla och seminera på Lassagården i
Vara. Lars arbete med semin på Lassa-
gården blev startskottet för utvecklingen
av hästsemin i större skala i Sverige. Lars
var även snabb med att lära sig ultra-
ljudstekniken på sto, så tidigt som 1982.
Bara någon månad innan sin bortgång
fingrade denne nyfikne veterinär på 
en för honom ny ultraljudsmodell och 
hittade knappar som förbättrade bilden.
Ständigt nyfiken och diskussionslysten
uppmanade han samma dag några av oss
yngre veterinärer att skapa nätverk och
träffas lokalt för att dela med oss av erfa-
renheter och fortsätta utvecklas i yrket.

I Skara anordnades under 1990-talet
en konferens med hästreproduktion i
fokus. Medan huvuddelen av föreläsarna
grävde ner sig i diagnostik och terapi
hävdade Lars att någon terapi oftast inte
behövdes. Han talade däremot om vik-
ten av brunstprovning, årstidsvariatio-
nerna och att lära känna stona, kort sagt
att förstå helheten. Vid debatten hävdade
han envist att han i stort sett inte
behandlade några ston. Men till slut
kröp det ändå fram ”att är det penicil-
linbrist, ja då får vi ju behandla”. Hans
tankar om att låta naturen ha sin gång
och att vänta ut stona har vi tagit med
oss, och för gärna vidare till kommande
generationers stuteriveterinärer.

Under åren på travstuterierna Lassa-
gården & Alebäck utvecklades seminverk -
samheten genom att transport av kyld

sperma provades med olika transport-
medel som flyg, tåg och bil vilket fick
flera fördelar, men Lars var inte positiv
till en början. Långt senare föreläste han
på en nordisk konferens om just fördelen
med att skicka semindoser över längre
sträckor. På fullaste allvar visade han sta-
tistik för bil, tåg och flyg som lyckats,
medan nymodigheter som fax och mail
tyvärr gav sämre dräktighetsresultat.
Efter en stunds funderande insåg det
samlade auditoriet att mannen med den
myndiga stämman också hade en stor
portion humor.

Lars var i många år en trogen och
färgstark medhjälpare i Västergötlands
travsällskap. Han började som banvete-
rinär vid Axevalla och löste, i samarbete
med domare vid banan, ofta problem på
ett pragmatiskt sätt med hästen i fokus.
När åldern satte stopp för banveterinär-
skapet fortsatte Lars som styrelseledamot
där han delade med sig av kunskaper
och erfarenheter. När styrelseansvaret
togs över av andra fortsatte Lars att vara
en trogen, glad och diskussionslysten
gäst på ”gubbhyllan” vid Axevalla Trav-
bana.

Lars yrkeskarriär var gedigen och
bred, han hade specialistkompetens i
såväl häst som smådjur och arbetade på
djursjukhus, som distriktsveterinär, med
nötkreatursreproduktion och var facklig
förtroendeman för distriktsveterinärerna
när det gällde omorganisationen av dist -
riktsveterinärväsendet. Lars engagerade
sig även i Veterinärhistoriska Muséet i
Skara där han gärna tillbringade mycket
tid som intendent och senare sekreterare.
Lars protokoll och informationsbrev till
Veterinärmuséets vänförening var mycket
uppskattade. Men som banbrytare och
pionjär kommer vi, och många med oss,
att minnas Lars engagemang för stuteri-
verksamhet och hästavel.

Vi, som av Lars fått ynnesten att kal-
las ”Garmers flickor”, kommer att sakna
vår mentor och goda vän. Vi skickar en
varm tanke till Lars fru Ingela, som all-
tid visat oss generositet och gästfrihet,
och till dottern Karin med familj.

Kerstin Darenius
Maria Edshammar

Kajsa Holmstedt
Lena Myrenius
Helena Wejsfelt
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IN MEMORIAM

Ann Strander till minne
Ann Strander avled den 27 september
2013.

Det var en förväntansfull höstdag
1976 som vi i blivande årskursen Deb-
ris® första gången träffade Ann. Hon
hade tidigt i livet bestämt sig för att bli
smådjursveterinär och motgångar på
vägen dit var till för att övervinnas. Med
en positiv målmedvetenhet, karakteristisk
för Ann, hade genomförd antagningsin-
tervju klargjort för antagningsnämnden
att detta var en person lämpad för vete-
rinärprofessionen. Så rätt de hade!

Under åren hann Ann med att arbeta
på djursjukhuset i Örebro innan hon
övergick till att bli en uppskattad med -
arbetare på Albano djursjukhus. Efter
många år på Albano bestämde sig Ann för
att även prova chefskapet eftersom hon
hade många goda idéer om hur hon ville
att verksamheten skulle drivas. Väster orts
djursjukhus fick förmånen att ta del av
Anns kompetens. Senare blev Ann del -
ägare i Hässelby Veterinärpraktik, där hon
tillsammans med grundaren Inger Karls-
son fick kliniken att blomstra och växa till
att även omfatta en filialklinik i Vinsta. 

Anns påtagligt gedigna omtanke och
engagemang för sina patienter parat
med yrkeskompetens noterades och vär-
desattes stort av djurägarna. Ann var
tidigt intresserad av dermatologi och för
oss kolleger gjorde hon en stor insats i
”Skinnklubbens” styrelse under många
år av hårt, ideellt arbete. I flera år delade
hon också med sig av sin kunskap när
hon föreläste på de fortbildningskurser i
dermatologi som gavs årligen. Så långt
Anns yrkesgärningar. 

För oss i Debris® var Ann dessutom
så mycket mer än en uppskattad och
duktig kollega. Hon var väldigt vänfast
och bidrog synnerligen aktivt till den glada
och varma gemenskap vi inom Debris®

har förmånen att ha, även nu så här långt
efter studietiden. Många knasigheter,
skratt, middagar, fester och skid åkning
har vi delat tillsammans. Och många är
de problem som vi diskuterat, vänt och
vridit på, gråtit och skrattat över.

Jakt och de älskade flat coated retriev-
rarna var centrala i Anns liv. Hon var en
terränggående friluftsmänniska samtidigt

som hon kunde vara elegant i andra sam-
 man hang när så krävdes. I Bosse hittade
hon sin livskamrat. Med Bosse kom även
finsmakarwhisky och bilar in i Anns liv,
men Debris® bestod. Det senaste året har
Ann imponerat stort på oss alla. Hennes
inställning till sin sjukdom var helt re mar -
kabel. Den styrka och livsvilja hon visade
under sin sjukdomsperiod har gjort

mycket starkt intryck på oss alla. Tyvärr
vann Ann inte striden. Tomrummet och
saknaden är stor. Våra tankar går till
Anns fantastiska Bosse i denna svåra tid. 

Tack Ann. Det är svårt för Debris®att
mista dig som familjemedlem. 

Debris® genom Kerstin Bergvall, 
Ulla Björnehammar, etc etc.

SVS Hästsektions vinterkurs och årsmöte
7–8 februari 2014

Södra Berget, Sundsvall

Frisk & svettig 
– träning för hälsa och prestation

6 FEBRUARI, KVÄLL: 
”GET TOGHETHER-MINGEL” & AKTUELLA FORSKNINGSPRESENTATIONER

7–8 FEBRUARI: 
”FRISK & SVETTIG – TRÄNING FÖR HÄLSA OCH PRESTATION”

Årets föreläsare:
Cathy McGowan: DVM, professor, PhD, BVSc, DipVetClinStud MACVSc, DEIM 

DipECEIM FHEA MRCVS, University of Liverpool

Christer Rolf: leg läkare, professor i idrottsmedicin, överläkare i ortopedisk kirurgi, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Lars Roepstorff: leg veterinär, VMD, professor, SLU, Uppsala

Katarina Nostell: leg veterinär, VMD, lektor, SLU, Uppsala

Anna Bergh: leg sjukgymnast, leg veterinär, VMD, SLU, Uppsala

Cecilia Lönnell: leg veterinär, VMD, SLU, Uppsala

Marjaana Alaviuhkola: leg veterinär, Hallands Djursjukhus, Slöinge

Maria-Terese Engell: leg veterinär, doktorand SLU, Uppsala och NVH, Oslo

Elin Hernlund: leg veterinär, doktorand SLU, Uppsala

Johan Lenz: leg veterinär, Regiondjursjukhuset Helsingborg

Mari Zetterquist Blokhuis: svensk ridlärare level 3, MZ Equitation, Skokloster

Cajsa Ericson: leg sjukgymnast (BSc), Animotion Rehab, Gräddö

7 FEBRUARI: 
HÄSTSEKTIONENS ÅRSMÖTE OCH KURSMIDDAG

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

Vid förfrågningar angående anmälan, resor och boende: Annika Höglund,  
HighGrove AB, +46 (0)703-404 606, annika@highgrove.se
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Vilken är din diagnos? – Svar

FIGUR 2. Nodal rytm (komplex 1, 5 och 6) med tre sinusutlösta komplex alternativt förmaksutlösta extraslag (komplex
2–4). De nodala komplexen kännetecknas av en negativ P-våg och en relativt långsam rytm.

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

SVAR
Nodal rytm (komplex 1, 5 och 6) med tre sinusut -
lösta komplex alternativt förmaksutlösta extraslag
(komplex 2–4) (Figur 2). De nodala komplexen, som
utgår från AV-knutan, kännetecknas av en negativ P-
våg och en relativt långsam rytm, eftersom AV-knu-
tan har en lägre inneboende frekvens än sinusknutan.
Den negativa P-vågen orsakas av att förmaken akti-
veras i retrograd riktning från AV-knutan. QRS-
komplex nummer 2–4 har likartad konfiguration
som de nodala QRS-komplexen och kommer i en
relativt tät följd. De föregås av en bifasisk P-våg med
ett relativt långt P–R-intervall, vilket sammantaget
gör att de sannolikt är utlösta från ett ektopiskt fokus
i förmaken dvs förmaksextraslag. Man kan dock inte
helt utesluta att de är utlösta från sinusknutan. 

I alla fall där sinusknutan inte styr hjärtaktiviteten
kan man försöka etablera en sinusrytm genom att

injicera atropin intramuskulärt. Lyckas man med det
kan man sluta sig till att arytmin var orsakad av
vagushypertoni. Nästa steg blir då att försöka identi-
fiera orsaken till detta genom att leta längs vagus
ursprung i hjärnstammen/förlängda märgen och
längs hela dess förlopp. Den slutliga diagnosen
förblev okänd för denna hund.

Åtal för smuggling av val-
par, vaktlar och kaniner

❘❙❚ Den 5 september i år upptäckte tull-
tjänstemän åtta hundvalpar, 110 vaktlar
och tre kaniner som två kurirer försökte
föra in till Sverige över Öresundsbron.
Enligt Tullverkets utredning hade smugg-
lingen skett från Rumäninen och djuren

hade färdats på släpvagn till Sverige i cirka
två dygn. Valparna låg trångt och varmt,
de var medtagna och saknade både vatten
och mat. Också fåglarna var i mycket dåligt
skick. Djuren avlivades av veterinär efter
beslut av Jordbruksverket. Den 28 oktober
åtalades fyra män vid Malmö tingsrätt för
bland annat grovt smugglingsbrott.

– Flera gånger i månaden upptäcks val-
par som sålts av oseriösa säljare på t ex en
parkeringsplats. Att inte kontrollera valpens
ursprung innebär risker för djurets hälsa,

köparen och dess familj och omgivning. En
hund är inte vilken handelsvara som helst.
Köper man ett levande djur på det här sät-
tet blir man delansvarig för det lidande och
de smittrisker smuggling innebär. Det bästa
sättet att stoppa djursmugglingen är att
inte bidra till handel med smugglade djur,
säger Michael Diemer, chef på Jordbruks-
verkets enhet för sällskapsdjur. 

Källa: Pressmeddelande från Jordbruks-
verket den 28 oktober. ■

❘ ❙❚ noterat
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Sverige på väg bort från obedövad
griskastrering

❘❙❚ Den svenska grisnäringen tar ett ökat ansvar för att
komma bort från kastrering utan bedövning. I Sverige utför
allt fler grisuppfödare kastreringen med bedövning, enligt
en rapport från Jordbruksverket den 28 oktober. Sverige
har ett system som tillåter att utbildade smågrisuppfödare
själva ger lokalbedövningen. Kurserna för att lära sig be -
döva smågrisar kommer att vara kostnadsfria även under
2014. Från och med 2016 är kastrering av smågrisar utan
bedövning inte längre tillåten i Sverige.

Med nya rutiner som innebär ökade kostnader följer en
risk att svensk grisproduktion utsätts för konkurrens från
billigare importerat griskött. För att minska den risken kan
grisuppfödarna söka ersättning för merkostnaderna.

Jordbruksverket betalar ut ”pungpeng” till de djurhållare som
ger grisarna bedövning och smärtlindring vid kastreringen samt till
dem som vaccinerar mot galtlukt. Det är hittills få som utnyttjat
möjligheten att få pengar tillbaka och därför kommer verket att
vara mer aktiva med att informera om ersättningen under 2014.
Vaccinering mot galtlukt har tagit ett litet steg framåt under 2013
då två uppfödare börjat leverera vaccinerade grisar till slakt. Även 

i Norge har några uppfödare börjat vaccinera sina grisar mot galt-
lukt, med positiva resultat.

– Nu är det viktigt att utvecklingen inte stannar av. Vi kommer
att lägga stor vikt vid samtal och möten med djurhållare och före-
trädare för grisnäringen och vi fortsätter diskutera alternativ till den
obedövade griskastreringen, säger Lotta Andersson på avdelningen
för djurskydd och hälsa. ■

❘ ❙❚ noterat I Sverige utför allt fler grisuppfödare
kastreringen med bedövning, enligt
en rapport från Jordbruksverket.

Complete Diagnostic Solutions
För mer information ring 00800 1234 3399 / 020 160 5890
eller besök www.idexx.eu

Backa upp din magkänsla

Im
ag

er
y 

su
p

p
lie

d 
by

 C
ai

ai
m

ag
e/

G
et

ty
 Im

ag
es



54 N U M M E R  14 • 2013 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

SVENSKA

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

23–24/11 -13. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. 
Info: ove.wattle@slu.se

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

6/12 -13. HÄSTTANDVÅRD/PERIODONTAL

DISEASE, Uppsala. Arr: SLU. 
Info: ove.wattle@slu.se

v 50

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

v 1, 2014

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

– SAMBAND MELLAN KOST OCH MOTION OCH

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

v 4

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

NY 24–26/1 -14. 2ND NORDIC SMALL ANIMAL

SURGERY, EMERGENCY & CRITICAL CARE

CONGRESS, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnan Akademin. 
Info: www.blastjarnanakademin.se 
(se annons i denna tidning)

v 5

1–2/2 -14. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU. 
Info: ove.wattle@slu.se

v 6

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

OCH PRESTATION, Södra Berget, Sundsvall.
Arr: SVS Hästsektion. 
Info: www.vinterkurs.se 
(se annons i denna tidning)

KONGRESSER & KURSER

Läs mer om tjänsten på evidensia.se VI VILL SE FLER FRISKA
OCH LYCKLIGA DJUR.

DÄRFÖR BEHÖVER VI DIG. Evidensia består av 80 djursjukhus och 
djurkliniker i hela Norden. Tillsammans är vi 
Nordens största och kvalitetsledande kedja 
för djursjukvård och tar emot samtliga 
sällskapsdjur från häst till hamster.

EVIDENSIA SPECIALISTDJURSJUKHUSET 
STRÖMSHOLM SÖKER VETERINÄRER

Inför kommande vår och sommar behöver vi förstärk-
ning med flera veterinärer. Vi söker i första hand dig som 
är smådjursveterinär med något/några års erfarenhet, 
men även du som är nyutexaminerad är välkommen att 
ansöka. Vi ger dig en grundlig introduktion innan du 
påbörjar det kliniska arbetet. Helg och natt tjänstgöring 
kan komma att ingå. Kollektivavtal finns.

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2014 
till Åsa Nordin, Specialistdjursjukhuset Strömsholm, 
Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm eller maila 
ledigatjanster@sdsv.se.

 » Länsveterinär
 » Djurskyddshandläggare 
 » Handläggare/kontrollant för 

EU:s jordbrukarstöd

Länsstyrelsen söker just nu

Läs mer på
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag!
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v 7

NY 10–14/2 -14. KURS I ARTIFICIELL INSEMI-
NATION, HÄST, Uppsala. Arr: SLU. 
Info: susanne.pettersson@slu.se 
(se annons i denna tidning)

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 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. Into: www.ivpc2014.com 

v 12

19–23/3 -14. VETERINARY CHIROPRACTIC

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

Vi söker …

Vill du vara med och utforma framtidens veterinärmedicin? 
Evidensia Djursjukhuset Malmö söker ny veterinärmedicinsk ledning.

Den veterinärmedicinska ledningens främsta uppgift är att driva den veterinär-
medicinska utvecklingen på enheten samt att stödja och leda medarbetare i det 
dagliga arbetet genom ett kliniskt aktivt närvarande ledarskap. Den veterinär-
medicinska ledningen ska genom det veterinärmedicinska utvecklingsarbetet direkt 
bidra till enhetens verksamhetsutveckling och kombinerar därför klinisk tjänstgöring 
med verksamhetsutvecklande uppgifter. Vi ser gärna att den veterinärmedicinska 

underställd platschefen och ingår i ledningsgruppen för Evidensia Djursjukhuset 
Malmö. 

Du ska vara leg veterinär med längre tids erfarenhet från arbete på en större små-
djursklinik eller djursjukhus. Specialistexamen steg l och ll eller annan likvärdig 
utbildning bedöms som meriterande. En positiv attityd samt ett genuint intresse av 
ledarskap och verksamhetsutveckling och en förmåga till långsiktig planering är 
viktiga egenskaper för funktionen. 

Vid frågor om tjänsten, kontakta leg veterinär Henrik Merin, 0767-65 57 00 eller via 
mail henrik.merin@djursjukhus.info.

Varmt välkommen med din ansökan via mail till platschef Bengt Kratz, senast  
2013-12-01, bengt.kratz@djursjukhus.info.

Välkommen att dela en spännande framtid på Evidensia Djursjukhuset Malmö!

Djursjukhuset Malmö ingår i Evidensia Djursjukvård. Evidensia är norra Europas största och  
ve te rinärmedicinskt ledande djursjukvårdsgrupp med ett komplett erbjudande av bas- och 
specialis tvård till hundar, katter, hästar och exotiska djur. I Evidensia ingår mer än 75 djursjukhus 
och kliniker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Gruppen omsätter över 1,1 miljarder kronor 
och behandlar varje år ca 530 000 patienter, varav ca 490 000 är smådjur och ca 40 000 är hästar.

W W W . E V I D E N S I A . S E

Ny veterinärmedicinsk ledning
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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

Vår klinik öppnades 2009 och har sedan dess haft en god till    växt, 
vi är idag 25 anställda. Vi satsar mycket på komptetens utveckling 
och utrustning vilket har resulterat i utökade behand lingserbjudan-
den inom olika specialområden, såsom tandmedicin och ortopedi. 

som medicinska och kirurgiska utredningar samt behandlingar. Vi 
behandlar främst hundar och katter, men även andra sällskapsdjur 
är välkomna.

I en toppmodern miljö, med alla resurser för att ge kvalitativ vård  
för smådjur, be dri v er vi vår verksamhet. Alla som arbetar på klini -
ken har ett stort engagemang och värnar om både djuret och män-
niskan. Vi tror att trygghet, kunskap och omsorg lägger grunden  
för en professionell vård.

Nu söker vi dig som är positiv och engagerad, har god samarbets-
förmåga, är van vid högt tempo och arbetar effektivt och systema-
tiskt både självständigt och i team. Du är ödmjuk och har respekt  
för dina medarbetare och för djurägaren. Vi har en öppen atmosfär 
och är ett ambitiöst team som lägger stor vikt vid trivsel på arbets-
platsen.

Vi söker
- två veterinärer varav en specialist i hundens och kattens sjukdomar
- två leg djursjukskötare
- en djurvårdare
- en receptionist

Vi ser gärna att både veterinärerna och djursjukskötarna har några 
års erfarenhet. Goda kunskaper i allmän kirurgi och gärna ortopedi 
meriteras. 

Tjänsterna är tills vidare på heltid med tillträde efter överenskom-
melse. Vi önskar ha din ansökan senast 30 november 2013.

Vi hoppas du vill bli en av oss!

Gå gärna in på vår hemsida www.vhsb.se. För frågor ring gärna  
vår verksamhets ledare Marie Nordman, tel: 060-789 0871.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november till  
marie.nordman@vhsb.se eller Veterinärhuset Södra Berget AB,  
att: Marie Nordman, Regementsvägen 9, 852 38 Sundsvall.

i Sundsvall fortsätter expandera och söker nya medarbetare

VETERINÄRHUSET SÖDRA BERGET AB, Regementsvägen 9, 852 38 SUNDSVALL  060-12 92 00 info@vhsb.se www.vhsb.se
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❘❙❚ kåseri

Chansa aldrig

FÖR MER ÄN 50 ÅR SEDAN

var jag assistent på medi-
cinska smådjurskliniken
vid gamla Stutis.

En dag kom en läkare
till kliniken med sin sträv-
hå riga tax. Hunden var i
ett bedrövligt skick och
den skrevs omedelbart in
på stationäravdelningen.
Vi lade ner ett otroligt
arbete på att rädda patien-
ten. Alla, på den tiden,
möjliga metoder för att
ställa diagnos utnyttjades.
Alla kunniga kolleger till-
frågades och olika behand-
lingar insattes. Hunden
svarade dåligt på alla
behandlingar och det såg
inte bra ut.

En söndag då jag gick
jour ringde läkaren, hun-
dens ägare, och frågade om
han fick komma ut och hälsa på sin hund. Självklart var han
välkommen och då han kom till kliniken på eftermiddagen
hade jag gjort allt för att fräscha upp den inneliggande. Jag
bar ut hunden på polikliniken och lade den på ett bord. Den
blev glad att se sin husse men den orkade inte resa sig.

Under det att djurägaren gosade med sin hund redogjorde
jag för allt vi hade gjort både för att säkerställa en diagnos och
all insatt behandling. Han lyssnade intresserat, men då jag
avslutat min redogörelse säger han: ”Skulle man inte över -
väga att göra eutanasi?”

Det var en behandling eller undersökningsmetod jag aldrig

hade hört talas om. Ordet eutanasi hade jag aldrig hört förut.
Jag ville dock inte inför en läkare verka okunnig, varför jag
chansade och sade: ”Det har vi prövat, men det hjälpte inte.”

Den blick jag fick av hundens ägare kommer jag aldrig att
glömma. Han tog sin hund, stoppade in den under rocken
och försvann springande därifrån.

Har aldrig hört av varken honom eller hunden sedan dess.
Själv rusade jag in på expeditionen och fick tag i en medicinsk
uppslagsbok: Eutanasi = smärtfri avlivning. Tablå.
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UTGIVNINGSPLAN 2013 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 16 JAN 18 DEC 11 DEC

2 5 FEB 16 JAN 9 JAN

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

8–9 26 JUN 4 JUN 28 MAJ

10 27 AUG 6 AUG 30 JUL

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.

Sista ansökningsdag: 6 december 2013 
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb

Universitetsdjursjukhuset

Klinisk kemiska laboratoriet arbetar med veterinär medicinsk 
diagnostik inom klinisk kemi, endokrinologi, hematologi och 
cytologi. 

Vi planerar för en utbildningstjänst i klinisk kemi (Residency in 
Veterinary Clinical Pathology). Välkommen med din ansökan. 

UTBILDNINGSTJÄNST
I KLINISK KEMI

Födelsedagar i december
2013

GÖRAN STRÖM, Eskilstuna, 60 år 
den 2/12
SVEN JOHANSSON, Otterbäcken, 75 år
den 4/12
RONNI STEINNAGEL, Malmö, 50 år 
den 5/12
PIA BERNSTRÖM, Våxtorp, 60 år 
den 9/12 
STEN BERGGREN, Trosa, 75 år den 12/12
STIG ASTERMARK, Eslöv, 80 år den 13/12
MÅRTEN HANSSON, Vallda, 60 år 
den 14/12
KARIN ELD, Märsta, 60 år den 16/12
BJÖRN LINDEVALL, Linköping, 50 år 
den 23/12
GETE HESTVIK, Uppsala, 50 år den 23/12
CARLOS KALLAY, Everöd, 50 år 
den 25/12

Avlidna
F överveterinär BO CARLSSON avled den 
8 oktober 2013. Han föddes 1929 i

Umeå, avlade studentexamen där 1950
och veterinärexamen 1958. Han fick
tjänst som tf bataljonsveterinär vid
Norrlands dragonregemente 1960 och
som bataljonsveterinär där 1963. 1967
ingick han som bataljonsveterinär i fält-
veterinärkårens reserv. Han anställdes
som besiktningsveterinär vid kontroll-
slakteriet i Umeå 1968 och som över -
veterinär vid kontrollenheten där 1985.
Han pensionerades 1993.

Leg veterinär ANN STRANDER, f Edman,
avled den 27 september 2013. Hon föd-
des 1954 på Lidingö och avlade veteri-
när examen 1981. Se in memoriam på
annan plats i denna tidning.

F distriktsveterinär BERTIL STUBBENDORFF

avled den 25 oktober 2013. Han föddes
1921 i Lund, avlade studentexamen där
1942 och veterinärexamen 1949. Han
började arbeta som chefveterinär vid
Västra Götalands läns hushållningssäll-
skaps seminverksamhet i Dingle 1950.
Senare var han verksam som distrikts -
veterinär, i Dorotea från 1958, i Olof -
ström från 1961 och i Karlshamn med
stationeringsort Olofström från 1974.
Han pensionerades 1986.

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

PERSONNOTISER
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NÖTKREATUR
Sugande löss 
Bitande löss 
Stickflugor 
Husflugor 
Lusflugor

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

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

EKTOPARASITMEDEL FÖR NÖTKREATUR OCH FÅR

DAGS FÖR  
LUSBEHANDLING

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

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


