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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

SAMBAND MED ”hästlasagneskandalen” kom frågan om hästpass upp,
om vem som egentligen ska ta ut hästen ur livsmedelskedjan – veterinären
eller hästägaren? En hästägare påpekade för mig att det vore orimligt om

veterinären skulle stå för det, för veterinärer kan inte ha koll på all ”butta”
som ges. Hur så, frågade jag, det är ju veterinären som förskriver? Ja, men var
och varannan hästägare har ju hemma för att kunna sätta in när det behövs.
”Fått det av veterinären.”

Så har vi alltså alldeles själva rationaliserat bort vår kompetens. Och det har
hänt förut. Vi har sederat hästar för att ”hästtandläkare” ska kunna fixa tän-
derna – eller rent av lämnat ut läkemedel. Vi låter andra yrkesgrupper utföra
de åtgärder, däribland operativa ingrepp, som djurägaren vänder sig till oss för
att få gjorda. Från början var det kanske för att få verksamheterna att fun gera,
veterinärer var som bekant bristvara en gång i tiden. Nu kan det handla om
att vilja göra det enkelt och bekvämt för djurägaren, att kompromissa med sin
yrkesroll för att vara ”smidig”. Djurens väl och ve, och den risk de utsätts för,
blir på något sätt inte lika viktiga. Och i en tid där veterinärer slåss om jobben
gör vi oss själva överflödiga. 

Men ska vi verkligen göra allt själva? Nej, det ska vi förstås inte, men vi ska
– själva – göra det som faller inom vår egen yrkesroll. Kanske till och med ta
tillbaka vissa arbetsuppgifter som vi tidigare har överlämnat. Sedan ska vi för-
stås inte hålla i uppgifter som vi inte har kompetens för, utan ta hjälp av per-
soner som kompletterar oss. Men då ska vi ta ansvar för vilka vi remitterar till,
vi ska använda oss av personer som liksom vi själva arbetar i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet. I första hand ska vi vända oss till perso-
ner som står under tillsyn och som har en garanterad kompetens, dvs behö-
righetsreglerade personer. Då samarbetar vi till gagn för djuren, i stället för att
överbeskydda eller än värre överlåta vår egen yrkesroll, till gagn för ingen. 

Och framför allt – vi ska hålla hårt i läkemedlen. Det finns en anledning
till att vi är de enda som har förskrivningsrätt inom djurens hälso- och
sjukvård. Om vi själva ifrågasätter den ensamrätten genom att vara ”frikos -
tiga” – vem ska då försvara den? Om vi inte följer de lagar och regler som styr
hur förskrivning och tillhandahållande får ske, vad är det som säger att andra
måste det? Låt oss tänka långsiktigt, inte se vad som är enklast och bäst för
mig för stunden. Låt oss tänka på djurens bästa i första hand, veterinärkårens
framtid i andra, bekvämlighet och service först i tredje. 
Jag hoppas att jag slår in öppna dörrar när jag säger det, 
men verkligheten har visat sig överträffa ens farhågor 
mer än en gång.

LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG

ledamot i förbundsstyrelsen

I
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Citat

Mats Scharin, distriktsveterinär med ”hygientänk”.
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❘❙❚ reportage

”Är du redo för nya K112?” var rub -
riken på artikeln i SVT 2, 2013 om de
första cer tifierade hygienombuden
inom djursjukvården. Där handlade
det om utbildning i vårdhygien på
djursjukhus och mottagningar. Den
här gången har veterinär tidningen
följt med en distriktsveterinär för att
se hur man löser hygienfrågorna i fält.

MATS SCHARIN, som arbetar i Valbo utanför
Gävle, har suttit med i den projektgrupp som
under tre år arbetat fram riktlinjer för hur
distriktsveterinärer ska sköta vårdhygienen på
såväl mottagningar som i fält. 

– Vi är något av pionjärer när det gäller fält -
arbetet där förutsättningarna är helt annor -
lunda än på en mottagning, säger Mats. 

– I fält är syftet med en god vårdhygien dels
att undvika att föra smitta till eller från gården,
dels att undvika att föra smitta mellan gårdens
djur.

Vi ses en snöig och bister februaridag på mot-
tagningen i Valbo. Medan Mats packar bilen,
som är uppseendeväckande ren (!), berättar han
lite om hur projektgruppen arbetat fram den
hygienguide som nu gäller inom distriktsveteri-
närorganisationen (DVO).

– Det finns en hel del att hämta från human-
sidan och när det gäller arbetet på mottagning-
arna har vi fått goda råd från Strömsholm
Djursjukvård. Fältarbete innebär en mängd
begränsningar jämfört med arbete på en mot-
tagning och det finns heller inte speciellt
många studier att falla tillbaka på när man ska
utarbeta riktlinjer. Vi vet helt enkelt inte alltid
vad som är ”sant” när det gäller risker och
smittspridning i de situationer som uppstår när

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Packa rätt och tänk praktiskt 
Det handlar om vårdhygien i fält

Att packa rätt och tänka praktiskt är en stor del av hygienarbetet.

FAKTA

Distriktsveterinärernas hygienguide inne-
håller detaljerade beskrivningar av moment,
material och tillhörande hygienrutiner. Guiden
är framtagen av distriktsveterinärernas hygien-
grupp som idag består av Kerstin Vikman,
regionchef nord och Maria Tholander-Hassel-
rot, ”hygien -veterinär” och projektledare.
Arbetet har pågått under flera år och det 
färdiga materialet för fältverksamheten intro-
du cerades förra våren. Fler delar i hygien arbe-
tet finns kvar och kommer att införas de
närmsta åren. Även en speciell rengö rings -
guide finns att tillgå som beskriver rengöring
av instrument. Båda publikationerna finns
som pdf-filer på www.distriktsveterinärerna.se
under fliken hygienarbete. Frågor angående
hygienarbetet kan mejlas till hygiengrup-
pen@dv.sjv.se
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vi vistas ute på gårdar och i olika typer av
besättningar, berättar Mats.

Självklart har man under arbetets gång anli-
tat tillgänglig expertis på SVA, men till viss del
är området oprövad mark. 

– Om du har 20 patienter på en mottagning
måste du tvätta och sprita händerna mellan
varje patient, men ska du undersöka juverhäl-
san på 20 kor så är det kanske inte praktiskt
genomförbart. Därför säger riktlinjerna i det
fallet ”byt handske mellan varje ko” även om vi
inte vet om det är det allra bästa alternativet,
förklarar Mats. 

Han skjuter samtidigt in en brasklapp om att
användandet av skyddshandskar kan invagga
folk i en falsk tro på bra hygien. Handskar blir
snabbt kontaminerade även om det inte syns. 

MATS VISAR HUR bilen är packad och vad som
ska finnas med. Tvål och vatten, handsprit och
handskar, allt placerat så lättillgängligt som
möjligt och med behållare så att man inte
behöver ta i flaskorna. Skyddsrockar, en ny till
varje gård, plastförkläden och ärmskydd ska
också vara lätta att komma åt. Det ska även
vara möjligt att utan en massa onödigt plock få
med sig läkemedel och annan utrustning. 

– Skyddsrock är ett krav i fältarbetet men
eftersom hästar ofta blir rädda för rocken har vi
kommit fram till att ärmskydd ska användas
istället om man jobbar i långärmat, kommente-
rar Mats.

DE BESTÄMDA REGLERNA för hur saker och
ting ska packas och placeras gör att det numera
är svårare att få med allt i bilen. Tvättsäckar för
kläder och olika lådor för använda instrument
är utrymmeskrävande och ställer höga krav på
ordning och reda. 

– I den bästa av världar skulle bilen delas upp
i en ren och en smutsig del. Men nu får vi nöja
oss så här och självklart hålla bilarna välstädade,
även när det inte är fotografering, ler Mats. 

VI STYR KOSAN mot en mjölkgård några mil
från Gävle. Det handlar om ett familjeföretag
där tre generationer är engagerade i arbetet.
Verksamheten är under uppbyggnad och man
har satsat stort både på att köpa fina kor och
renovera byggnaderna. Besättningen omfattar
ca 170 kor. Mats gör månatliga besök. Dagens
agenda innehåller avhorning, en kalv med
hosta och en ko med knutor på kroppen och i
slidan. 

– På de flesta mjölkgårdar finns det bra
förutsättningar att sköta vårdhygienen och det
är lätt att instruera djurägarna att tillhandahålla
det som behövs i arbetet. På den här gården
finns både tvättmöjligheter, diskbänk och ett
praktiskt rullbord att ställa utrustningen på,
säger Mats. 

– Många större gårdar håller med egna
skyddskläder och stövlar, men annars gäller det
att göra sig i ordning för arbetet på rätt sätt. 

Mats plockar fram skyddsrocken, stövlarna
och den utrustning han behöver för besöket.
Ett ”jäklar, vigselringen” undslipper honom när
han hör klicket från kameran. Att det är en vik-
tig detalj förstår man när man läser i hygien -
guiden. Vem vill dela med sig av 500 miljoner
bakterier? 

– Avlastningsytor för utrustningen är det
som brukar vara knepigast att få till i stall där

Hästar gillar oftast inte skyddsrockar. Vid arbete i långärmat ska veterinären an-
vända ärmskydd istället för rock. 
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man inte har mjölkkor. Att ställa grejorna på
golvet är förkastligt från hygiensynpunkt, säger
Mats. 

KALVARNA FÅR sina sprutor med lugnande och
bedövning. Att använda en ny kanyl till varje
kalv är en självklarhet. En stor del av hygien-
planeringen består av att undvika spring efter
glömda grejor och att tänka praktiskt. Till exem-
 pel lägger Mats strömomvandlaren till bränn-
järnet i en ren hink, inte på golvet, och han har
en uppsamlingsburk för kanyler i fickan. 

Mellan avhorningen och den hostande kal-
ven är det ny handdesinfektion som gäller.
Samma sak när Mats går vidare till kon med
knutor. 

– Det är svårt att ha exakta riktlinjer för allt
arbete som sker i fält och veterinären måste
själv bedöma riskerna på plats. Men att hän-
derna ska desinfekteras mellan varje epidemio-
logisk enhet är en självklarhet. 

Den knutiga kon står för sig i ett avskilt
utrymme. Hon har papillom över hela kroppen
och slidan är rejält angripen. Det ser inte alltför
roligt ut och hennes vårdare är påtagligt
bekymrad. ”Är den ny i besättningen?” frågar
Mats och får ett jakande svar. Han förklarar att
även om hon inte verkar lida av svulsterna så
finns en överhängande risk att hon kommer att
smitta övriga djur.  

Före avfärd diskuterar Mats hostan som flo-
rerar i kalvstallet. Han tycker inte att det är till-
räckligt bra luftcirkulation och det finns kon-
dens i taket. Efter en snabb rundvandring i
lokalen kommer man tillsammans på några
enkla lösningar och besöket är slut. 

– Den här gården är alltid trevlig att besöka.
Familjen älskar att jobba med djur och har starka
känslor för dem. Alla kalvar har namn och de
tar det väldigt hårt när djuren är sjuka eller
måste avlivas, berättar Mats. 

– De jobbar stenhårt, döttrarna tillsammans

Handtvätt tillhör de basala hygienrutinerna. Hos de flesta mjölk-
bönder finns det goda möjligheter att sköta detta.  

Ingen utrustning ska läggas på golvet. Mats lägger strömomvand-
laren till brännjärnet i en ren hink. 
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med farfar som är i 80-årsåldern, och far i huset
kör även ambulans på nätterna för att få det
hela att gå runt. 

DE FLESTA MJÖLKGÅRDAR har de faciliteter
som veterinären behöver vid ett besök. Sämre
är det i häststallar.

– Om man bortser från professionella trä-

ningsstall är varmvatten faktiskt ganska sällsynt
och något bord eller nedfällbar skiva för utrust-
ning och skrivarbete finns sällan att tillgå. Här
gäller det att vi veterinärer trummar in hos
stallägarna vad som absolut bör finnas redan då
besöket bokas. Distriktsveterinärerna har gjort
en liten folder som man kan dela ut med tips
till djurägarna om hur man kan förbereda för
veterinärbesöket, kommenterar Mats.

HAR BUDSKAPET om hur viktigt det är med
strikta hygienrutiner nått fram till alla som job-
bar inom DVO?

– Våra assistenter är entusiastiska och går
verkligen in för att följa vår hygienguide. Även
våra veterinärer är på hugget då det gäller vård-
hygien. Studier inom humanvården har visat
att läkarna är svårare att övertyga än sköters-
korna när det gäller hygienrutiner. Om samma
skillnad finns inom vårt skrå vet vi inte, men
genom att vi påminner varandra ökar vår möj-
lighet att göra rätt, säger Mats. 

– Vi som jobbar ensamma i fält måste klara
av att följa hygienguiden på egen hand, avslutar
Mats när han tömmer bilen, även det efter vissa
regler. ”Blå tvättsäck i den tvättkorgen, instru-
ment i den lådan”. Allt är reglerat för att upp-
rätthålla en god vårdhygien både på mottag-
ningen och i fält.  ■

PROJEKT OCH HÄSTAR 

Mats Scharin kommer ursprungligen från Kristinehamn. Hans storasyster
ledde honom till det som kom att bli hans stora passion, hästar och ridning.

– När min syster började rida på ridskolan i Karlskoga ville jag också vara
med. Efter fyra år på ridskola köpte vi en polsk angloarab som jag tävlade
med i hoppning. Konkurrensen i Värmland på 1970-talet var inte så mör-
dande och jag fick en del framgångar, berättar Mats.

När han började utbildningen till veterinär 1981 sålde han hästen och 
satsade på studierna. Men han har inte släppt hästintresset, varken i yrkes-
eller privatlivet.

– Jag arbetar mycket med hästtänder, uppskattningsvis en tredjedel av
min arbetstid. Det är ett område jag intresserat mig för de senaste 15 åren
och det finns mycket att göra. Jag jobbar också med rådgivning i stora 
mjölkbesättningar och en del med smådjurskirurgi. Man kan inte hålla på
med allt och jag har till exempel inga grisbesök.  

– För närvarande har jag även en del av min arbetstid vikt åt IT-arbete. 
Det handlar om att utforma ett nytt journalsystem, berättar Mats. 

Hästarna då?
– Jag rider en gång i veckan på ridskolan i Valbo. Det är roligt, avkopp -

lande och stärkande för kroppen. 

Familjen Sjöberg jobbar
stenhårt och de älskar sina
djur. Lennart och Lina, far
och dotter, visar bekymrat
upp en ko med papillom. 
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❘❙❚ vetenskap

Hypertriglyceridemi hos dvärg-
schnauzer är den vanligaste rasrela-
terade lipidsjukdomen hos hund.
Symtombilden kännetecknas av
intermittent kräkning, diarré och
svårlokaliserad buksmärta. Hyper-
triglyceridemi associeras till en rad
sjukdomstillstånd såsom pankreatit,
förhöjda leverenzymer, krampanfall
och endokrina sjukdomar. Artikeln
sammanfattar aktuell litteratur
kring primär hypertriglyceridemi hos
dvärgschnauzer, klinisk relevans och
samband med andra patologiska
tillstånd samt behandling. Den
utgör författarens examensarbete
för specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar.

INLEDNING 
Primär, eller idiopatisk, hypertriglyce -
ride mi (HTG) hos dvärgschnauzer
beskrevs första gången i USA 1975 (26).
Uppföljande studier från USA och Japan
har sedan bekräftat att dvärgschnauzer
har en ökad förekomst av HTG jämfört
med andra raser (Figur 1) (23, 40).

Hypertriglyceridemi hos dvärgschnau -
zer är den vanligaste rasrelaterade lipid-
sjuk domen hos hund (35,40). Tillstån det
manifesteras genom en ökad serumkon-
centration av triglycerider. Hypertriglyce-
ridemi benämns primär när den föreligger
utan koppling till annan sjukdom och
sekundär då underliggande sjukdom som

t ex hypotyreos, hyperadrenokorticism
eller fetma föreligger (27, 40). 

Hypertriglyceridemi hos dvärgschnau-
zer har associerats med ett flertal sjuk-
domstillstånd som pankreatit, förhöjda
leverenzymer och krampanfall (10, 23,
38, 41, 42). Även insulinresistens har
kopplats till HTG (37). Inom human-
sjukvården har ett samband mellan ärft-
liga störningar i lipidmetabolismen och
primär HTG klarlagts (25, 45). Dessa
människor har en ökad risk att drabbas

av pankreatit, kranskärlssjukdom, fett -
lever och komplikationer i samband
med annan sjukdom som påverkar fett-
metabolismen, t ex diabetes mellitus (1,
2, 6, 21, 22, 45). 

Symtomen vid HTG är oftast kräk-
ning, diarré och intermittent svårlokali-
serad buksmärta och nedsatt allmäntill-
stånd (11, 33, 34). Symtomen recidive-
rar ofta (11, 33). Etiologin till HTG hos
dvärgschnauzer är fortfarande inte klar-
lagd men den höga prevalensen inom
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FIGUR 1. Ett flertal vetenskapliga studier har bekräftat att dvärgschnauzer har en ökad 
förekomst av primär hypertriglyceridemi jämfört med andra hundraser.
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rasen talar för en bakomliggande ärftlig
mekanism (11, 39, 40).

ETIOLOGI OCH PREVALENS
Hypertriglyceridemi är ett relativt van-
ligt fynd vid rutinmässig blodprovstag-
ning hos hund (7). Postprandial (dvs
provtagning efter foderintag) HTG är
vanligt och anses normalt (3, 9). Denna
försvinner oftast inom sju till tolv tim-
mar efter utfodring beroende på matens
fettinnehåll (3, 9). En persisterande
HTG efter fasta är däremot alltid onor-
mal och beror antingen på primär HTG
eller sekundär HTG som följd av annan
sjukdom (3). 

Primär HTG beror på en ökad pro-
duktion eller nedsatt nedbrytning av de
lipoproteiner som transporterar triglyce -
rider, vanligast kylomikroner och very
low density lipoprotein (10, 33). 

Sekundär HTG är den vanligaste for-
men hos hund och är oftast inducerad
av en endokrin sjukdom som t ex diabe-
tes mellitus, hypotyreoidism, hyperadre-
nokorticism eller fetma (14, 27, 39). 

Den största prevalensstudien visar att
32,8 procent av 192 kliniskt friska
dvärgschnauzer hade primär HTG jäm-
fört med 5,3 procent i kontrollgruppen

(40). Kontrollgruppen bestod av friska
hundar från olika raser som labrador
retriever, boxer, border collie, boston
terrier, golden retriever, schäfer, engelsk
mastiff, basset, alaskan malamute, wei-
maraner, blodhund, whippet och bland-
raser.

FYSIOLOGI/PATOFYSIOLOGI
Triglycerider tas upp antingen via födan
(exogen väg) eller bildas i levern (endo-
gen väg)(39).

När triglycerider tas upp i tarmkana-
len delas de först upp i fettsyror och gly-
cerol för att sedan sättas ihop igen till-
sammans med lipoproteiner för att
kunna transporteras med blodet (25, 39,
45). Lipoproteiner är vattenlösliga makro-
 molekyler som indelas i följande fyra
grupper baserade på storlek, triglycerid-
halt och densitet: kylomikroner, very
low density lipoprotein (VLDL), low
density lipoprotein (LDL) och high
density lipoprotein (HDL) (10, 33, 39).
Kylomikronerna utgör den största grup-
pen. De bildas i duodenum och jejunum
och transporterar triglycerider från födan
genom lymfkärlen och ut i blodet till
fett-, muskel- och hjärtvävnad (25, 33,
39). I vävnaden hydrolyseras triglyceri-

derna åter till fria fettsyror och glycerol
(10, 33, 39). Fria fettsyror används som
energiresurs till muskelceller och lagras i
fettceller som energireserv (3, 4, 33, 39).
De övriga grupperna av lipoproteiner
dvs HDL, LDL och VLDL är i huvud-
sak del av den endogena lipidmetabo -
lismen, varav HDL transporterar tri -
glycerider och LDL och VLDL står för
kolesteroltransport (3, 4, 10, 33, 39).

Patofysiologin bakom HTG hos dvärg-
 schnauzer är ännu inte klarlagd men
karakteriseras av onormal ackumulation
av VLDL eller en kombination av kylo-
mikroner och VLDL (11, 35, 40). Orsa-
ken tillskrivs en ökad produktion eller
nedsatt nedbrytning av VLDL och kylo-
mikroner i blodet (40). Hyperkolestero-
lemi kan förekomma i kombination
med HTG, oftast vid måttligt till kraf-
tigt förhöjda värden (11, 35, 40). 

En defekt i syntesen av lipoprotein -
lipas, det enzym som bryter ned trigly-
cerider, har länge misstänkts vara en
annan orsak till HTG (11, 34). Både
dvärgschnauzer och andra hundraser
med primär hyperlipidemi har lägre
aktivitet av lipoproteinlipas (15, 29, 35)
(Figur 2). I en studie av lipoproteinlipas -
genomet hos dvärgschnauzer med HTG
och pankreatit kunde dock ingen speci-
fik mutation påvisas, vilket gör att ytter-
ligare studier behövs för att klargöra vad
som ligger bakom den sänkta lipopro -
teinlipasaktiviteten och betydelsen av
detta (31).

HYPERTRIGLYCERIDEMI – SAM-
BAND MED ANDRA SJUKDOMAR
Akut pankreatit
Associationen mellan HTG och pankrea-
tit är väldokumenterad hos hund, trots
att sambandet fortfarande är oklart (26,
36, 39, 40, 41). Dvärgschnauzer har hög
prevalens av pankreatit och HTG har
länge misstänkts vara en del av etiologin
(8, 19, 26, 42). Ett samband mellan ett
ökat triglyceridvärde (över 9,7 mmol/l)
och ett cPLI-(canine pancreatic lipase
immunoreactivity)-värde över 200 µg/l
har observerats, vilket stärker denna
misstanke (42).

Hos människor visar studier att det
finns ökad risk att drabbas av pankreatit
när serumtriglyceridkoncentrationen
överstiger 11,2 mmol/l, vilket oftast sker

➤
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FIGUR 2. Både dvärgschnauzer och andra raser med primär hyperlipidemi har lägre aktivi-
tet av lipoproteinlipas.
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vid primära defekter i lipidmetabolis-
men (44). Mekanismen bakom hur
HTG, primär eller sekundär, orsakar
pankreatit är inte klarlagd. En teori är
att serumtriglycerider hydrolyseras av
pankreaslipas vilket leder till en kraftigt
ökad produktion av fria fettsyror som är
toxiska för pankreas (13, 44).

Förhöjda leverenzymer
Ett samband mellan förhöjda leverenzy-
mer och HTG hos dvärgschnauzer ses
hos hundar med måttligt till kraftigt för-
höjda serumtriglyceridkoncentrationer
(>4,5 mmol/l)(41). I jämförelse mellan
serumkoncentrationer av gammagluta-
myltranspeptidas (GGT), alaninamino -
transferas (ALAT), aspartataminotrans-
feras (AST) och alkalisk fosfatas (ALP)
var förhöjt ALP det vanligaste fyndet vid
HTG (30, 41). En teori är att fettinfilt-
ration i levern potentiellt leder till gall-
stas med ökat ALP i serum(41). 

Hos människor är HTG associerat
med utveckling av icke alkoholbetingad
fettlever (non alcoholic fatty liver disease/
NAFLD) (1, 2). Sjukdomen karakteri -
seras av ökad fettinlagring i leverceller
med eller utan samtidig inflammation,
samt fibrotisering och cirros utan sam-
band med alkoholmissbruk (2). Prevalens
av NAFLD och samtidig hyperlipidemi,
både HTG och hyperkolesterolemi, är
50 procent hos människor (1). Hypertri -
glyceridemi, insulinresistens och hyper-
insulinemi anses vara riskfaktorer i pato-
genesen vid NAFLD (1, 2, 6, 30).

Diabetes mellitus
Basala seruminsulinkoncentrationer kan
användas i värderingen av insulinresi-
stens hos hundar (37). Insulinresistens
leder till nedsatt känslighet för insulin i
vävnaden och kompensatoriskt ökad
produktion av insulin i pankreas med
hyperinsulinemi som följd (37). Hyper-
insulinemi leder till normal eller nästan
normal glukostolerans (37). Utveckling
av typ 2 diabetes mellitus sker när den
kompensatoriska hyperinsulinemin inte
längre kan upprätthålla normal glu-
koshomeostas (37). En studie som jäm-
förde fasteinsulinkoncentrationer mel-
lan dvärgschnauzer med och utan pri-
mär HTG påvisade högre koncentratio-
ner hos hundar med primär HTG (37).

Dessa patienter anses därför ha en ökad
risk att utveckla insulinresistens i vävna-
den, vilket kan leda till sekundär diabe-
tes mellitus (37).

Kraftig HTG hos människor har rela-
terats till insulinresistens och utveckling
av diabetes mellitus (21, 22). Familjer
med ärftlig HTG har en högre prevalens
av typ 2 diabetes mellitus (22, 37). För-
bättring eller korrektion av HTG hos
överviktiga patienter med diabetes mel-
litus har visat sig förbättra glukosupp -
taget och öka insulinkänsligheten (Figur
3) (21).

Neurologiska symtom
Enstaka fallrapporter av krampanfall i
samband med primär HTG hos dvärg-
schnauzer utan annan påvisbar sjukdom
har beskrivits (5). Förhållandet kring
hur HTG leder till neurologisk sjukdom
är fortfarande okänt (4, 5, 39). Sekun-
där HTG är ett vanligt fynd hos hundar
som behandlas med fenobarbital och/
eller kaliumbromid under längre tid,
men inget direkt samband mellan feno-
barbitaldosering eller -serumkoncentra-
tion och HTG har påvisats (17). Vanliga
biverkningar av fenobarbital som poly -
fagi och apati kan leda till övervikt och
fetma vilket i sin tur kan leda till sekun-
där HTG (14). Regelbunden mätning
av triglyceridkoncentrationen hos hundar
som behandlas med fenobarbital rekom-
menderas då falskt låga fenobarbital -
koncentrationer kan uppstå om serum-

triglyceridkoncen trationen är över
11,2 mmol/l (17).

KLINISKA SYMTOM
Vanliga symtom är återkom-
mande episoder av buk -
smärta, ofta i kombination
med nedsatt aptit, kräkning

och diarré (10, 11). Patienten
har i regel nedsatt allmäntillstånd, är
apatisk och buksmärtan är svår att loka-
lisera med palpation (11). Symtomen
kan variera från att vara lindriga och
självläkande inom några dagar till ett
kraftigt påverkat allmäntillstånd som
kräver vård (11, 34, 40). Ingen könspre-
disposition har påvisats och hundar i alla
åldrar affekteras men prevalensen av
HTG tycks öka med åldern (40). Kraf-
tig HTG (>11,0 mmol/l) har associerats
med en ökad risk för sekundära sjuk do-
mar (10). Det är därför viktigt att ute-
sluta samtidiga sjukdomstillstånd som
kan påverka triglyceridkoncentrationen.

DIAGNOSTIK
Vid diagnostisk blodprovstagning före-
ligger HTG som enda fynd eller tillsam-
mans med kolesterolförhöjning och för-
höjda leverenzymer, i synnerhet ALP
(23, 40, 41). I en studie har det även
påvisats ökad protein/kreatinin-kvot och
mikroalbuminuri vid urinundersökning
(15). Bilddiagnostik visar inga signifi-
kanta förändringar om hunden inte 
har sekundära sjukdomsförändringar, 
t ex pankreatit eller hepatomegali. 

Vid rutinundersökning för mätning av
totala triglyceridkoncentrationer i serum
eller plasma används spektrofotometrisk
eller enzymatiska metoder (36). Faste tri -
g lyceridkoncentrationen i plasma är
något lägre än i serum, med referensvär-
den hos hund på 0,11–1,71 mmol/l (36).

Termen lipidemi beskriver serum
med grumligt eller fettaktigt utseende
(Figur 4) (33). Lipidemi är ett resultat av
HTG enbart, inte hyperkolesterolemi
(10, 33). Lindrig HTG förorsakar inte
lipidemi utan uppstår oftast vid serum-
triglyceridkoncentrationer mellan 2,3
och 3,4 mmol/l (3). Allt eftersom kon-
centrationen ökar blir serum grumligt
(2,3–3,4 mmol/l) och sedan fettaktigt
(>11,00 mmol/l) (3).

Lipoproteinelektrofores används van-

FIGUR 3. Förbättring eller korrektion av
HTG hos överviktiga patienter med diabe-
tes mellitus har visat sig förbättra glukos -
upptaget och öka insulinkänsligheten.
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ligen för att karakterisera lipidavvikelser
hos hund och kan vara till hjälp i dia-
gnostisering före och efter behandling av
HTG (34, 39). Analysen förutsätter att
serumet inte varit fryst (34, 36).

Ultracentrifugering av serum eller
plasma görs för att särskilja lipoproteiner
av olika densitet, men används inte rutin-
mässigt inom veterinärmedicin på grund
av höga analys- och utrustningskostna-
der (3, 35).

Kylomikrontest
Lipemiskt serum eller plasma förvaras
vid en temperatur på mindre än 4°C i
minst tolv timmar (36). På grund av
kylomikroners lägre densitet bildar dessa
ett fettlager på ytan av provet vilket
påvisar enskild eller delvis orsak till lipi-
demin (Figur 5) (28, 34, 39). Finns
inget fettlager beror lipidemin på ökad
mängd av andra lipoproteiner som inne-
håller mycket triglycerider, oftast VLDL
(36, 39). Hyperkylomikronemi påvisas
som orsak till lipidemin om serumet
under fettlagret är genomskinligt (39).
Vid grumligt serum finns också ökad
mängd av andra lipoproteiner med i
provet (10, 39).

BEHANDLING
En generell uppfattning är att HTG med
fastevärde överstigande 5,65 mmol/l bör
behandlas profylaktiskt för att undvika
sekundära sjukdomar, och målet är där-
för att hålla serumkoncentrationen under
5,65 mmol/l (10, 34, 39). Vid sekundär
HTG är det viktigt att utreda och
behandla den primära sjukdomen då
serumkoncentrationen ofta stabiliseras
fyra till sex veckor efter att grundorsaken
har korrigerats (34, 39). Behandlingen
består av dietkorrigering, kosttillskott
och medicinering med vitaminer och så
kallade fibrater (10, 33, 34, 39). Fibrater
stimulerar transkriptionen av lipopro -
teinlipas genom att binda till PPAR
(peroxisome proliferator activating
receptor), en kärnreceptor i adipocyter
och hepatocyter samt på makrofager.
Överviktiga patienter har oftast HTG
och bör om möjligt bantas för att även
på detta vis sänka triglyceridkoncentra-
tionen (14).

Diet
Hundar med primär HTG bör ges en
diet med lågt fettinnehåll (10, 28, 34,
39, 40). Detta gäller särskilt hundar med
hyperkylomikronemi, beroende på att
hyperkylomikronemi är direkt orsakat

av fettupptaget från tarmen (4, 28, 39).
Det finns ett bra utbud av kommersiella
dieter som är lämpliga för hundar med
HTG. Dieter med mindre än 20 g fett
per 1 000 kcal rekommenderas medan
hundgodis och matrester med högt fett -
innehåll bör undvikas (10, 39). 

Serumtriglyceridkoncentrationen bör
kontrolleras sex till åtta veckor efter
påbörjad dietbehandling (10). Målet är
att uppnå en serumtriglyceridkoncentra-
tion under 5,65 mmol/l (Figur 6).
Därefter sätts hunden på fortsatt diet
och kontroll en till två gånger per år livet
ut (39). Uppnås inte önskat behandlings -
svar trots dietändring, rekommenderas
komplettering med kosttillskott av
omega-3 fettsyror eller medicinsk be -
handling med niacin eller gemfibrozil
(4, 11, 33, 39).

Omega-3 fettsyror
Kosttillskott innehållande omega-3 fett-
syror, vanligen i form av fiskolja, har visats
sänka serumlipoproteinkoncentrationer
hos människor, både friska och med pri-
mär HTG, och hos försöksdjur (20, 32).
Hos friska hundar rapporteras också en
reduktion av serumtriglyceridkoncentra-
tionen (18). Omega-3 fettsyror verkar,
bland annat, genom att sänka produk-
tionen av VLDL och inhibera endogen
triglyceridsyntes (18). Då inga allvarliga
biverkningar av omega-3 fettsyror har
rapporterats, rekommenderas detta kost-
tillskott till hundar vars serumtriglyce -
ridkoncentration inte sjunkit enbart
med diet (4, 10, 18, 20). Önskad effekt
av fiskolja nås ofta med en dosering av
220–330 mg/kg dagligen (4, 18).

Vitaminer
Niacin (Vitamin B3) är ett vitamin som
använts med mycket goda resultat vid
behandling av hyperlipidemi hos män-
niska (16). Erfarenheten av behandling
med niacin hos hundar med HTG är
begränsad och niacin kan ge upphov till
samma biverkningar som hos männi-
skor, t ex erytem (flushing), klåda, kräk-
ning, diarré och onormala blodlevervär-
den (4, 10, 16). Dosen niacin är 25–100
mg/hund och dag (4, 39). Kliniska stu-
dier angående säkerhet och behandlings -
effektivitet av niacin hos hundar med
primär HTG saknas (10). Niacin bör

➤
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FIGUR 4. Normalt serum ses till vänster och
lipemiskt serum till höger i bilden.

FIGUR 5. Kylomikrontest. På grund av kylo-
mikroners lägre densitet bildar dessa ett
fettlager på ytan av provet, se provröret
till höger. Finns inget fettlager (röret till
vänster) beror lipidemin på ökad mängd
av andra lipoproteiner.
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därför användas med försiktighet och
endast till de hundar där diet och
omega-3 kosttillskott inte gett önskat
resultat (10, 39).

Gemfibrozil
Gemfibrozil hör till gruppen fibrater.
Gemfibrozil har i stora studier rapporte-
rats sänka serumtriglyceridkoncentratio-
nen med upp till 40 procent hos både
friska människor och patienter med
HTG (32, 45). Biverkningar inkluderar
buksmärta, kräkning, diarré och onor-
mala blodlevervärden (10). Erfarenheten
av gemfibrozileffekt hos hund är begrän-
sad och endast sporadisk användning
har rapporterats (39). Om enkom dieten
inte sänkt serumtriglyceridkoncentratio-
nen under 5,65 mmol/l rekommenderas
vanligen gemfibrozil i kombination med
diet (39). Dosen gemfibrozil är 200
mg/hund och dag, och risken för biverk-
ningar med gemfibrozil anses vara låg
(4, 10, 39).

PROGNOS
Prognosen för primär HTG anses vara

god förutsatt att dieten följs strikt och
regelbunden övervakning är möjlig
(Figur 7). Det är svårt att uppnå serum-
triglyceridkoncentrationer inom refe-
rensvärdet på 0,11–1,71 mmol/l och en
realistisk målsättning är därför att hålla
koncentrationen under 5,65 mmol/l
(11).

DISKUSSION
En ofta framförd teori gällande pato -
fysiologin bakom HTG är en defekt av
enzymet lipoproteinlipas (15, 29). Då
ingen mutation av genomet för lipopro-
teinlipas hos dvärgschnauzer med HTG
ännu har påvisats (31), framstår denna
teori som osäker. En genetisk betingad
benägenhet att utveckla defekten skulle
kunna förklara varför drabbade hundar
försämras med tiden och att prevalensen
av HTG ökar med åldern (40). Flera
studier där man jämför sjukdomen hos
unga individer med äldre skulle kunna
bidra med mer information. I USA
pågår redan ”screeninganalyser” avseende
serumtriglyceridkoncentrationer hos unga
dvärgschnauzerhundar (39, 40). Dessa

kan förväntas ge information om vid vil-
ken ålder triglyceriderna oftast stiger och
om unga hundar med lindrigt förhöjda
värden är predisponerade att utveckla
tillståndet.

Avseende symtombilden hos dvärg-
schnauzer med HTG är det oklart vad
som egentligen orsakar buksmärta. En -
bart hög triglyceridkoncentration tycks
hos många hundar inte ge några sym-
tom alls (40). Det bör utredas om det är
först hos de individer som utvecklat de
sekundära förändringarna som symtom
ses.

Eftersom lindrig HTG är vanligt före-
kommande hos dvärgschnauzer torde
det inte vara nödvändigt med vidare
utredning av sekundära sjukdomar hos
en i övrigt frisk hund. Däremot kan en
tidig dietbehandling vara att rekommen-
dera hos dessa. Omvänt bör de dvärg-
schnauzerhundar som har en endokrin
sjukdom, pankreatit, eller som medici-
neras mot epilepsi eller med glukokorti-
koider övervakas då de är predispone -
rade för att utveckla kraftig HTG. 

Huruvida HTG har betydelse för
utveckling av fettlever hos dvärgschnau-
zer, som vid NAFLD hos människor (1,
2), är ett område för ytterligare forsk-
ning. Samtidigt förhöjt serum-ALP talar
för detta, men studier som omfattar ultra-
ljudsundersökning och histopatologi av
levern behöver göras för att karakterisera
möjlig pågående leversjukdom (41). Det
är heller inte känt om ALP sjunker vid
normalisering av triglyceridkoncentra-
tionen (23, 41). Vid fynd av förhöjt
ALP hos dvärgschnauzer med primär
HTG bör bakomliggande orsaker, t ex
hyperadrenokorticism och behandling
med glukokortikoider, som kan ge lik-
nande symtom, uteslutas. Andra kliniska
studier antyder att vakuolär hepatopati
och gallblåsemucocele har samband med
HTG hos hund (30, 39). Dessa sjukdo-
mar kan också medföra ökad koncentra-
tion av leverenzymer. Gallblåsemucocele
har oftast rapporterats hos hundraser som
är predisponerade för hyperlipidemi,
såsom dvärgschnauzer och shetland
sheepdog (30).

Inom djursjukvården är behandlingen
vid pankreatit och primär HTG den-
samma som för pankreatit utan HTG,
dvs diet, smärtlindring och vätsketerapi. ➤

FIGUR 6. Serumtriglyceridkoncentrationen bör kontrolleras sex till åtta veckor efter på -
börjad dietbehandling. Målet är att uppnå en serumtriglyceridkoncentration under 
5,65 mmol/l.
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Det finns anledning att jämföra med
humansjukvården där det finns flera fall-
rapporter som beskriver behandling
med insulin- och heparininfusioner till
patienter med akut HTG-relaterad
pankreatit (24). Insulin stimulerar lipas-
syntes och heparin aktiverar frisättningen
av vävnadsbunden lipas som bidrar till
att sänka serumtriglyceridkoncentratio-
nen (24). Samtidig glukosinfusion ges
till patienter med eller utan diabetes
mellitus och glukosvärdena kontrolleras
regelbundet. Behandlingen är mycket
effektiv för att snabbt sänka triglycerid-
koncentrationen vilket är avgörande för
en god prognos (24). Det ska vägas in
att behandlingen kräver noggrann över-
vakning och att effekten hos hundar
med HTG-relaterad pankreatit inte är
undersökt. Detta gör att behandlingen
sannolikt endast är aktuell hos mycket
svåra fall som inte svarar på initial stan-
dardbehandling.

SUMMARY
Primary hypertriglyceridemia in minia-
ture schnauzers, a literature review
Primary hypertriglyceridemia, also known
as idiopathic, has been reported in minia-

ture schnauzers in the United States
with a prevalence of 30 percent. The
condition is characterized by abnormal
accumulation of very low-density
lipoproteins (VLDL) or a combination
of VLDL and chylomicrons. The cause
of hypertriglyceridemia in the miniature
schnauzer remains unknown, a hereditary
mechanism is suggested as a possibility.

Affected dogs may be asymptomatic
or may have recurrent episodes of abdo-
minal pain, decreased appetite, vomiting
and or diarrhoea. Blood samples are
often lipemic because of hypertriglyce -
ridemia, with or without elevation of
cholesterol and liver enzymes. The seve-
rity of hypertriglyceridemia in miniature
schnauzers increases with age and is
associated with pancreatitis, hepatobiliary
disease, seizures along with the possibility
of other conditions. 

It has been recommended that hyper-
triglyceridemia exceeding 5.65 mmol/l
in serum should be treated to avoid 
possible complications. Lifelong dietary
modification with low-fat diets should
be recommended as a treatment. The
ultimate goal is to keep serum triglyce -
ride concentrations below 5.65 mmol/l.

Medical treatment is required when a
low fat diet alone does not sufficiently
lower the serum triglyceride concentra-
tion. 

The prognosis for primary hyper-
triglyceridemia in miniature schnauzers
is good as long as daily restriction of 
dietary fat intake can be enforced, 
periodic monitoring is possible, and 
realistic goals are established. Severely
affected individuals and those with
secondary, underlying endocrinopathies
are considered to be at a higher risk of
developing complications, such as acute
pancreatitis.

TACK
Ett särskilt tack för all hjälp med detta
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FIGUR 7. Prognosen för primär HTG anses vara god förutsatt att dieten följs strikt och 
regelbunden övervakning av patienten är möjlig. 
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❘❙❚ vetenskap

Pälslöss är inte ovanliga hos hästar
på våren, men något preparat regi-
strerat för behandling av löss på
häst finns för närvarande inte i 
Sverige. Artikeln beskriver ett fall
som behandlats med Bayticol pour
on där biverkningar i form av alo -
peci längs spot on-applika tionen
uppträdde.

Framåt vårkanten börjar hästägaren upp-
 täcka hårlösa, ganska reaktionslösa, kala
fläckar (alopeci) framför allt vid man-
kammen och svansroten på en del häs-
tar. Lång hårrem och fuktig luft anses
disponera för löss och angripna hästar
kan få ett ”malätet” utseende. Lössen
kan överleva några veckor utanför värd -
djuren och sprider sig via direkt eller
indirekt kontakt. Hematopinus asini
(Figur 1) är blodsugande och Damalinia
equi är pälsätare och båda är artspecifika
för häst. Hästarna verkar ofta helt obe-
svärade men ibland kan klåda uppträda,
vilket kan leda till hudsår om hästarna
skrubbar och biter sig. Diagnosen ”löss”
ställs ofta kliniskt (årstid och lokal alo-
peci) även om man ibland inte kan se
lössen. Ibland kan misstankarna behöva
konfirmeras genom mikroskopi av skrap -
prov.

INGET PREPARAT REGISTRERAT 
FÖR HÄST
Något preparat registrerat för behand-
ling av löss på häst finns för närvarande
inte i Sverige. Exspot (permetrin, synte-
tisk pyretroid) spot on eller Frontline
(fipronil) vet spot on är båda registrerade

för användning på hund och Frontline
även för katt. 

För häst är det värre. Vissa veterinärer
rekommenderar Frontline: en pipett på
mankammen, en på manken och en på
svansroten. Tidigare använda Etotal
(cypermetrin, syntetisk pyretroid) puder
och Switch pour on (permetrin, synte-
tisk pyretroid, licenspreparat) finns för
närvarande inte i Sverige. 

Bayticol (flumetrin, syntetisk pyre -
t roid) pour on är registrerat för använd-
ning på nöt och svin och som biverk-
ning anges sveda om det finns öppna sår.
Vissa hästägare verkar även använda det
mot löss på häst.

FALLBESKRIVNING
I januari 2013 behandlade den ene av

författarna tre av sina lushästar med
Bayticol pour on. Lössen verkar ha för-
svunnit makroskopiskt men ca 14 dagar
senare uppvisade en av hästarna alopeci
längs spot on-applikationen men ingen
smärta eller tecken på inflammation
(Figur 2). Pyretroidöverkänslighet i form
av erytem, pruritus och håravfall har
rapporterats från hund och get liksom
även neurologiska symtom (1, 2). 

Det finns ett i Europa godkänt läke-
medel till häst som heter Top Spot On
Stronger (Bioveta, Tjeckien). Det inne-
håller den syntetiska pyretroiden perme-
trin, med indikationen behandling av
ektoparasiter, fästingar, knott och flugor.
Läkemedlet går att få på licens i Sverige
och det blir säkert många veterinärer
som kommer att skaffa licens eftersom

HANS BROSTRÖM, leg veterinär, docent och lektor i kirurgi och 
CARINA INGVAST-LARSSON, leg veterinär, docent och lektor i klinisk farmakologi*

Biverkning av flumetrin mot löss hos häst

➤
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från fältet

FIGUR 1. Hematopinus asini (bilden) är blodsugande och Damalinia equi är pälsätare och
båda är artspecifika för häst. Lång hårrem och fuktig luft anses disponera för lusangrepp.
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det inte finns någon motsvarande pro-
dukt registrerad för häst på den svenska
marknaden. Även här torde det dock
finnas risk för samma biverkningar, vil-
ket tyvärr inte framgår av bipacksedeln.
Man bör alltså upplysa djurägaren om
att en viss risk för alopeci föreligger efter
behandlingen.
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FIGUR 2. 14 dagar efter behandling med Bayticol pour on uppvisade en av hästarna alo-
peci längs spot on-applikationen, utan smärta eller tecken på inflammation.
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❘❙❚ månadens epiztel

KALVAR POSITIVA FÖR SCHMALLENBERG-
VIRUS HITTADE
Efter att SVA under november 2012 – februari
2013 kunde konstatera runt 30 Schmallenberg-
positiva lamm har nu de första positiva kalvarna
påträffats. Under samma period provtogs ett
40-tal kalvar, missbildade eller dödfödda/abor-
terade, men bara fyra av dessa kunde konstate-
ras positiva. Två av de positiva kalvarna trans-
porterades för obduktion och provtagning till
Eurofins anläggning i Kristianstad, på Jord-
bruksverkets bekostad. 

En av kalvarna som var PCR-positiv var av
köttdjursras och kalvningen hade varit till synes
okomplicerad. Kalven var pigg och kunde
flaskmatas men den kunde inte stå upp och
avlivades efter tre dagar. Vid obduktion konsta-
terades att flera leder var stela och förvridna och
frambenen hade böjda kotleder. Bakbenen var
också stela i ett uträtat läge (Figur 1). 

En kalv av mjölkras som var PCR-positiv
skickades in av veterinär som kallats till en svår
kalvning och kände in utero att kalven inte var
normal. Kon avlivades. Makroskopiskt hade
kalven grava missbildningar med kontraherade
bakben och krökta framben, sned bröstkorg
samt hydrocefalus (Figur 2). Schmallenberg -
virus påvisades i hjärna från bägge kalvarna.

Jordbruksverket, SVA, Svenska Djurhälso -
vården och den berörda näringen har gått ut
med samlad information till både djurägare och
veterinärer om en sannolikt ökad förekomst av
missbildningar hos kalvar och medföljande

Jordbruksverket rapporterar att kalvar positiva för

Schmallenbergvirus nu har hittats och ger en upp -

datering om fyndet av kloramfenikol hos grisar. Epizteln är i detta nummer 

sammanställd av Jordbruksverket, med Karin Sannerud som kontaktperson.

FIGUR 1. Hos köttraskalven konstaterades att flera leder var stela och förvridna och
frambenen hade böjda kotleder. 
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dystokirisk under mars–april då köttdjuren kal-
var. En sådan utveckling sågs i andra delar av
Europa under våren 2012.

SCHMALLENBERGVIRUS I FÅRBESÄTT-
NINGAR
Från november 2012 till februari 2013 kunde
SVA verifiera misstankar om infektion med
Schmallenbergvirus i 32 fårbesättningar. Antalet
besättningar som drabbats är med största san-
nolikhet mycket större. För att kunna få en mer
rättvisande bild av omfattningen liksom typen
av problem genomför nu SVA, Svenska Djur-
hälsovården och Jordbruksverket en enkät un -
dersökning. Myndigheterna hoppas med hjälp
av resultaten från enkäten öka kunskaperna om
vilka effekter introduktionen av Schmallenberg-
virus fått i svenska fårbesättningar för att kunna
ge bättre råd om hur man kan undvika problem
orsakade av viruset i framtiden.

Alla fårägare uppmanas att fylla i den web-
baserade enkäten. Deltagandet är frivilligt och
helt anonymt och resultaten kommer att redo-
visas under året. En liknande enkät om kalv-
ningsresultat kommer att lanseras under våren.
Enkäten hittar man både på www.jordbruks-
verket.se och på www.sva.se.

UPPDATERING AV KLORAMFENIKOL HOS
GRISAR
Många olika prover har analyserats från foder
och annat material i de besättningar där klor -
amfenikol hittades i låga nivåer hos gris före jul.
Kloramfenikol har inte påvisats i foder men
däremot i halm. 

Det är fortfarande inte helt säkert att det är
halm som gett upphov till de låga nivåerna av
kloramfenikol som påvisades hos grisarna.

Under våren planerar därför Jordbruksverket
att genomföra en landsomfattande kunskaps -
inhämtning för att få svar på under vilka för-
hållanden kloramfenikol förekommer i halm
och hur frekvent det är. Internationella erfaren-
heter samlas också in för att man ska få en bättre
uppfattning om situationen.

I början av januari togs ytterligare prov av
urin och kött från grisar på de gårdar där det
före jul påvisades låga värden av kloramfenikol.
De nya proverna innehöll inte kloramfenikol.

REMISS OM FÖRESKRIFTSÄNDRING OM
SALMONELLA
Under våren 2012 genomförde SVA på upp-
drag av Jordbruksverket en prevalensstudie av -
seende förekomsten av salmonella i den svenska
fårpopulationen. Resultatet visade att fårtypen
av Salmonella diarizonae – Salmonella diari -
zonae serotyp 61:(k):1,5 (7) – är vanlig bland
svenska får och finns i omkring 17 procent av
besättningarna fördelat över hela landet. I stu-
dien påvisades ingen annan typ av salmonella. 

S diarizonae serotyp 61:(k):1,5 (7) anses vara
särskilt anpassad till får och ses sällan utanför
fårpopulationen. Det finns beskrivningar av
abort, testikelinflammation, rinit och diarré
hos får kopplat till S diarizonae, men det vanliga
är att infektionen förlöper asymtomatiskt. Får-
typen ger mycket sällan upphov till sjukdom
hos människa och Smittskyddsinstitutet (SMI)
bedömer att dess betydelse för folkhälsan är låg. 

I Sverige finns i storleksordningen 16 000
fårbesättningar. Enligt prevalensstudien före-
kommer S diarizonae 61:(k):1,5 (7) i drygt 
2 700 av dessa, men med dagens detektionsgrad
upptäcks bara en till två smittade besättningar
per år. Kunskapen om smittämnets utbredning
bland landets fårbesättningar visar att de
bekämpningsåtgärder som hittills vidtagits sak-
nar betydelse för folkhälsan och att bekämp-
ning enligt gängse strategi inte är meningsfullt.
Mot bakgrund av bland annat Smittskydds -
institutets bedömning har Jordbruksverket, i
samråd med övriga berörda myndigheter,
föreslagit att undanta fårtypen av S diarizonae
från bekämpning enligt Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande
av salmonella hos djur. Undantaget gäller bara
den specifika serotypen, och bara för djurslaget
får. Livsmedelsverket har planerat att göra mot-
svarande ändringar i sitt regelverk. Båda myn-
digheternas föreskriftsändringar kommer att gå
ut på remiss under våren.  ■

■ ■  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 2. Makroskopiskt hade
mjölkraskalven grava miss-
bildningar med kontraherade
bakben och krökta framben,
sned bröstkorg samt hydro-
cefalus.
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Vilken är din diagnos? – Patologi

En gepard från en djurpark avlivades och skicka-
des till obduktion efter en längre tids intermit-
tenta kräkningar och diarréer med dåligt

behandlingssvar och allt sämre allmäntillstånd.
Fallet är sammanställt och tolkat av Erika Karl -
stam, Enhet för patologi och viltsjukdomar, SVA.

Gepard, hane, fyra år
ANAMNES: Geparden insjuknade
akut med kraftigt nedsatt allmän-
tillstånd, anorexi och kräkningar.
Djuret levde i en djurpark, och
hade sedan en längre tid haft pro-
blem med intermittenta kräkningar
och diarréer. Tidigare analyserade
biopsier från magtarmkanalen
hade visat en lymfoplasmacytär
gastrit och kolit, vilken man för-
sökt behandla med diverse prepa-
rat och hypoallergen diet utan till-
fredsställande effekt. Geparden
hade också behandlats för konsta-
terad Giardia-infektion vid två till-
fällen. 

På grund av djurets mycket ned-
satta allmäntillstånd, och dåliga
behandlingssvar på såväl det akuta
tillståndet som de mer kroniska
gastrointestinala problemen, togs
beslut om avlivning. Geparden
sändes till Enhet för patologi och
viltsjukdomar vid SVA för obduk-
tion.

PATOLOGI: Se Figur 1 (pankreas,
makroskopisk bild) och Figur 2
(pankreas, mikroskopisk bild).
Beskriv de morfologiska föränd-
ringarna och föreslå patologisk-
anatomisk diagnos.

FIGUR 2. Pankreas, gepard. Mikroskopisk bild. HE-färgning, 200 gångers för-
storing.

FIGUR 1. Bukhåla, pankreas, gepard. Makroskopisk bild, in situ, innan ut -
tagande av bukhålans organ. 
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I ett examensarbete vid veterinär-
programmet på SLU har författaren
sammanställt ärenden som inkom
till den Veterinära Ansvarsnämnden
under åren 2008 och 2009. Det
gjordes totalt 235 anmälningar till
nämnden under de två åren. Arti-
keln redovisar statistik kring bland
annat orsaken till anmälningarna,
antalet fällningar, inblandade djur -
slag och en diskussion om hur man
som veterinär kan undvika anmälan.

INLEDNING
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård (tidigare Veterinära Ansvars -
nämnden) prövar enligt lagen (3) disci-
plinärenden för veterinärer, legitimerade
djursjukskötare, godkända hovslagare
och legitimerad personal inom human-
vården med godkännande att arbeta
inom djursjukvården, exempelvis sjuk-
gymnaster och sjuksköterskor (Figur 1).
Före 2010 prövade nämnden endast
anmälningar riktade mot veterinärer (1).
Ansvarsnämnden beslutar även om
begränsning av förskrivningsrätt och
åter kallelse av legitimation. De senare
frågorna kan endast Jordbruksverket ta
upp.

Denna sammanställning baseras på
ärenden som inkom till Ansvarsnämn-
den under åren 2008 och 2009 och på
personliga meddelanden från Anne-
Marie Rydberg vid Ansvarsnämnden för
djurens hälso- och sjukvård 2012. Sta-

tistik fördes över materialet baserat på
bland annat antal ärenden, antal anmälda
veterinärer, djurslag, orsaker till anmäl-
ningarna, påföljder och överklaganden. 

BAKGRUND 
1947 bröts de veterinärmedicinska frå-
gorna ut från Medicinalstyrelsen och
lades till en egen nybildad myndighet,
Veterinärstyrelsen. I samband med detta
bildades den första ansvarsnämnden för
veterinärmedicinska disciplinfrågor. När
Veterinärstyrelsen upphörde 1972, flyt-
tades nämnden till Lantbruksstyrelsen
och ändrade samtidigt namn till Veteri-

närväsendets ansvarsnämnd. När även
Lantbruksstyrelsen upphörde 1991 flyt-
tades nämnden till Jordbruksverket och
benämndes Veterinära Ansvarsnämnden.
I samband med den senare flytten till-
kom uppgiften att även pröva frågor om
avsked och avstängning från veterinär-
tjänst. 

1994 blev Veterinära Ansvarsnämnden
en egen myndighet under Jordbruks -
departementet (numera Landsbygdsde-
partementet). Förutom att pröva frågor
om disciplinansvar och återkallelse av
legitimationen för veterinärer tillkom
prövning av begränsningar i förskriv-

Sammanställning och statistik 

Ärenden i Veterinära Ansvars-
nämnden 2008 och 2009 

KATARINA STENKE, leg veterinär, klinikveterinär*
Handledare: Anne-Sofie Lagerstedt, leg veterinär, professor, 

Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala.

FIGUR 1. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (www.vetansvar.se) är en myn-
dighet som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonalen.
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➤ ningsrätten för veterinärer, något som
tidigare prövats av Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd. Från den 1 januari
2010 ska nämnden även pröva disciplin-
frågor för legitimerade djursjukskötare,
godkända hovslagare, samt legitimerad
personal inom humanvården med god-
kännande att arbeta inom djurens hälso-
och sjukvård, exempelvis sjukgymnaster
och sjuksköterskor. I samband med
detta utökades nämnden med ytterligare
två ledamöter med ersättare samt att
namnet ändrades till Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård (fortsätt-
ningsvis kallad Ansvarsnämnden) (1).

ORGANISATION
Ansvarsnämndens verksamhet regleras
av lagen om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård (3). Nämnden består
av 23 personer: en ordförande som är
eller har varit ordinarie domare, en vice
ordförande och sju ledamöter med var-
dera två ersättare. Ledamöterna, som
utses av regeringen, ska ha stor erfaren-
het och kunskap inom djurhållning och
veterinärmedicin och ska kunna företräda
allmänhetens intressen.  Två av ledamö-
terna och deras ersättare (totalt sex
stycken) ska vara veterinärer. Det ska
också finnas företrädare för organisatio-
ner inom hästsporten, sällskapsdjuren
och lantbruket.

ANMÄLAN
Ansvarsnämnden tar emot anmälningar
från djurägare som anser att deras djur
har blivit felbehandlat av en person som
tillhör djurhälsopersonalen. Även till-
synsmyndigheterna såsom Jordbruks-
verket, Livsmedelsverket och Länsstyrel-
sen kan anmäla en person som tillhör
djurhälsopersonalen. Det är dock endast
Jordbruksverket som kan ta upp frågor
till Ansvarsnämnden om återkallelse/
godkännande av legitimation och be -
gräns ningar i förskrivningsrätten (Figur
2).

Veterinärer kan inte i sin roll som
behandlande veterinär anmäla sig själva
eller sina kolleger till ansvarsnämnden.
De kan istället vända sig till tillsynsmyn-
digheterna om de misstänker missför-
hållanden. Tillsynsmyndigheterna kan 
i sin tur gå vidare med anmälan till
Ansvarsnämnden om de anser det moti-

verat. Nämnden tar heller inte mot ano-
nyma anmälningar.

En anmälan kan röra flera personer, 
t ex om flera veterinärer har varit in blan-
dade i samma fall. Anmälan gäller dock
enbart de involverade personerna och
inte själva djursjukhuset eller kliniken.
En person kan heller inte anmälas i sin
egenskap av chefveterinär.

HUR GÅR EN ANMÄLAN TILL?
Ansvarsnämnden tar bara upp frågor som
är rent veterinärmedicinska, dvs de be -
handlar inte frågor gällande bemötande,
ekonomisk ersättning eller liknande.
Däremot räknas journalföring och intygs -
skrivning som veterinärmedicinska upp-
gifter.  

För att en anmälan ska tas upp till
prövning måste den anmälda personen
ha fått ta del av ärendet inom två år från 
det att händelsen inträffade och om en
disciplinpåföljd ska åläggas måste detta
göras inom tio år från förseelsen. Om
anmälan inte uppfyller de formella
förutsättningarna avvisas den, annars
sker en skriftväxling mellan berörda 
parter, där alla får komma till tals. Där -
efter ska tillsynsmyndigheten för djur-
hälsopersonalen, dvs Jordbruksverket,

yttra sig i ärendet. Detta yttrande skickas
till berörda parter, som kan lämna ytter-
ligare synpunkter. Ansvarsnämnden tar
sedan ett självständigt beslut i ärendet
där Jordbruksverkets yttrande vägs in,
utan att ledamöterna är bundna av inne-
hållet. Om den anmälda parten under -
låter att svara kan ärendet ändå avgöras 
i befintligt skick. I dessa fall utdelas van-
ligen en erinran. 

Ansvarsnämnden sammanträder unge-
fär tio gånger per år för att behandla
inkomna ärenden och fatta beslut.
Nämnden kan även begära in komplet-
terande uppgifter och begära ytterligare
utredning i ärendet, exempelvis genom
att anlita sakkunniga inom området.
Det tar i genomsnitt ett till ett och ett
halvt år från det att en anmälan inkom-
mit tills ett beslut är taget i ärendet.
Kopior på beslutet skickas till alla 
be rörda parter och till Jordbruksverket.
När ärendet är avgjort arkiveras alla hand-
 lingar som är offentliga vilket innebär
att de kan begäras ut av vem som helst.

DISCIPLINPÅFÖLJDER
Vid en anmälan tar Ansvarsnämnden
ställning till om den anmälda personen
har arbetat i överensstämmelse med

FIGUR 2. Det är bara Jordbruksverket som kan ta upp frågor till Ansvarsnämnden om åter-
kallelse/godkännande av legitimation och begränsningar i förskrivningsrätten. 
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vetenskap och beprövad erfarenhet eller
på något sätt brustit i sin yrkesutövning.
Vid veterinärmedicinska felbedömningar
eller vid slarv eller vid brott mot utfär-
dade föreskrifter kan påföljden bli en
erinran. Den anmälde kan dock ha åsido -
satt sina skyldigheter av en så ringa grad
att det inte är tillräckligt motiverat att ge
en disciplinär påföljd. 

Vid allvarligare förseelser är påföljden
en varning. Om en varning inte anses
vara tillräcklig eller om personen i fråga
på grund av sjukdom eller liknande om -
ständigheter inte kan utöva sitt yrke på
ett tillfredsställande sätt kan en prövotid
på tre år utfärdas. 

Återkallelse av legitimation och
annan behörighet att utöva yrket sker
om personen varit grovt oskicklig i sitt
utövande av yrket eller på annat sätt
visat sig vara olämplig att utöva yrket
och då varning inte är en tillräcklig
åtgärd. Återkallelse kan även ske om en
person med prövotid på nytt visat sig
vara olämplig, själv begär återkallelse
eller om personen på grund av sjukdom
inte kan utföra yrket. 

En begränsning eller återkallelse av
förskrivningsrätt kan göras om en vete -
rinär missbrukar sin rätt att förskriva
narkotiska preparat, alkoholhaltiga läke-
medel eller teknisk sprit (Figur 3).

ÖVERKLAGANDE
Ansvarsnämndens beslut kan överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol vilket
innebär Förvaltningsrätten i Jönköping.
Överklagande till Förvaltningsrätten ska
sändas till Ansvarsnämnden och överkla-
gandet måste ske inom tre veckor från
den dag som beslutet delgavs. Överkla-
gan av Förvaltningsrättens beslut sker
till Kammarrätten i Jönköping och där -
efter till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Förutom anmälaren och den som
anmälts kan även Jordbruksverket över-
klaga Ansvarsnämndens beslut. 

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN
2008 OCH 2009 
Denna sammanställning baseras på alla
de anmälningar som inkom till
Ansvarsnämnden under åren 2008 och
2009. För att få ett tillräckligt stort
material sammanställdes alla ärenden
under två års tid. För att inte materialet

skulle skilja sig för mycket åt valdes två
på varandra följande år. 2008 och 2009
valdes för att de låg tillräckligt långt till-
baka i tiden för att få med eventuella
överklaganden. 

Anmälda ärenden 
Det totala antalet anmälningar som in -
kom till Ansvarsnämnden under de två
åren var 235 (121 respektive 114). Av
dessa avskrevs sju på grund av att anmä-
larna återkallat sina anmälningar och 22
avvisades på grund av felaktiga anmäl-
ningsgrunder. Återstående 206 anmäl-
ningar (110 respektive 96) behandlades
av nämnden.

Av de 206 anmälningarna kom 199
från djurägare, en kom från en veterinär,
en från Länsstyrelsen och fem från Jord-
bruksverket. Den veterinär som stod för
en av anmälningarna ansökte om att
återfå sin legitimation medan anmälan
från Länsstyrelsen gällde extraktion av
vargtänder hos en häst. 

Av de fem anmälningarna från Jord-
bruksverket gällde tre ärenden återkallelse
av legitimation. En av de tre var dömd
för sexuellt utnyttjande av minderårig.
Då ärendet inte var av veterinärmedi-
cinsk natur, avslogs det. De andra två
anmälningarna rörde en och samma
veterinär. I den ena anmälan hade vete-
rinären utfört en mindre operation utan
adekvat sedering och smärtlindring och 
i den andra hade veterinären felaktigt
avlivat en katt som skulle vaccineras.

Den anmälda veterinären hade vid flera
tidigare tillfällen blivit anmäld. Vete -
rinären var över 80 år gammal och
Ansvarsnämnden beslöt att återkalla
legitimationen.

De två återstående anmälningarna
från SJV gällde intygsskrivning. En av
dessa gällde besiktning av nötkreatur
som skedde i en transportbil och inte
som brukligt på uppsamlingsplatsen.
Ansvarsnämnden ansåg dock att besikt-
ningen uppfyllde de krav som kunde
ställas vid besiktningen och anmälan
lämnades utan påföljd. Den andra
intygsskrivningen rörde en besiktning av
en alpacka, vars utförande ansågs vara
bristfälligt, men av så ringa grad att
ingen disciplinär påföljd gavs.

Anmälda veterinärer
I de 206 anmälningarna var totalt 284
veterinärer anmälda. 34 av veterinärerna
hade blivit anmälda vid flera tillfällen
under de två redovisade åren.

Ca 70 procent av anmälningarna var
riktade mot veterinärer tjänstgörande på
djursjukhus och djurkliniker och 30
procent rörde veterinärer i ambulant
praktik (distriktsveterinärer, hästveteri-
närer).

Djurslag
Av de 206 ärendena fördelades djursla-
gen på 104 hundar (~50 %), 61 hästar
(~30 %), 28 katter (~14 %), tre nötkrea -
tur (~1,5 %), en kanin, en alpacka och
en iller (~0,5 %). Sju övriga ärenden
gällde legitimationsfrågor, intygsskriv-
ning och djurhållning.

Orsaker till anmälningarna
De skäl som angivits som orsak till
anmälningarna delades in i olika grup-
per (Tabell 1). Grupperna valdes god-
tyckligt efter vad som tycktes vara van-
liga orsaker. Gruppen medicinska fall
innehåller framför allt medicinska sjuk-
domar som rör smådjur. Till exempel
fick kolik hos häst bli en egen grupp. I
gruppen kirurgiska fall ingår även nar-
kosrelaterade fall och postoperativa
komplikationer. 

Disciplinära påföljder
Av de 206 anmälningarna resulterade 33
(16 %) i en disciplinär påföljd. Av de

FIGUR 3. En begränsning eller återkallelse
av förskrivningsrätt kan göras om en vete-
rinär missbrukar sin rätt att förskriva nar-
ko tiska preparat, alkoholhaltiga läkemedel
eller teknisk sprit.
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mälda fick 38 (16+22) en påföljd vilket
motsvarar 13 procent. Av dessa var 30
erinringar, sex varningar och två återkal-
lelse av legitimation. 

Disciplinära påföljder fördelat 
på djurslag
De disciplinära påföljder som delades ut
berörde 14 hundar, tio hästar, sex katter,
två nötkreatur och ett intyg i fårhåll-
ning. 

Överklaganden
24 av de 206 anmälningarna överkla -
gades. En överklagan togs tillbaka och
tre avvisades av Ansvarsnämnden för att
de inkom för sent. Resterande 20 över -
klaganden gick vidare till Förvaltnings -
rätten, som avslog alla ärenden. Två 
av dessa överklagades vidare till nästa
instans, Kammarrätten, men medgavs
inte prövningstillstånd. En av dessa
överklagades ytterligare till Högsta För-
valtningsdomstolen, men fick inte heller
där prövningstillstånd. 

Av de 24 överklagandena var det sju
som överklagades av de anmälda vete -
rinärerna (som alla fått disciplinär på -
följd), 16 överklagades av anmälaren
och ett överklagades av Jordbruksverket.

DISKUSSION
De anmälningar som har sammanställts
i den här studien gällde enbart veterinä-
rer eftersom Ansvarsnämnden under de

aktuella åren bara behandlade veterinär-
medicinska ärenden. Från 1 januari
2010 behandlar nämnden även andra
yrkesgrupper, som beskrivs i inledningen. 

Anmälningar
206 anmälningar behandlades av Ansvars -
nämnden under de två aktuella åren.
Minskningen mellan 2008 och 2009 är

sannolikt en slump som snarare beror på
hur antalet ärenden har fördelats vid
handläggningen mellan de två åren. 

De flesta fall som avvisades berodde
på att anmälan inkommit för sent, trots
att det tydligt framgår av Ansvarsnämn-
dens hemsida att en anmälan inte får
vara äldre än två år. Rent generellt var det
förvånansvärt många som väntat länge
med att lämna in sin anmälan. I många
fall har djurägaren först försökt att få
ekonomisk upprättelse, men inte lyckats
och därefter valt att anmäla veterinären.

Så många som 34 veterinärer blev
anmälda vid fler än ett tillfälle under de
två åren. Det gick inte att se någon lik-
het mellan ärendena som kan förklara
varför vissa veterinärer blev anmälda fler
gånger. 

Det var betydligt fler anmälningar
som var riktade mot veterinärer med
tjänst på djursjukhus och kliniker, jäm-
fört med ambulant verksamma veterinä-
rer (Figur 4). Detta är inte så konstigt
eftersom det är fler veterinärer som arbe-
tar på djursjukhus och kliniker. På djur-
sjukhus och kliniker behandlas framför
allt sport- och sällskapsdjur som lever
länge och där ofta djurägaren har en

Tabell 1. ANTAL OCH ANDEL DISCIPLINÄRA PÅFÖLJDER UNDER 2008 OCH 2009 FÖRDELAT PÅ ORSAKER

TILL ANMÄLNINGARNA.

Orsak Antal anmälda fall Antal disciplinära påföljder

Medicinska fall 51 10
Mjukdelskirurgiska fall 31 4
Ortopediska fall 31 2
Intyg/besiktningar 26 3
Dräktighet/förlossningsfall 16 2
Tandbehandlingar 12 2
Sårskador 10 3
Kolik hos häst 8 4
Tumörsjukdomar 7 0
Urinstopp hos katt 6 4
Avlivningar 3 1
Legitimationsfrågor 4 2
Journalföring 1 1

Antal anmälningar 206 38

FIGUR 4. Det var betydligt fler anmälningar som var riktade mot veterinärer med tjänst på
djursjukhus och kliniker, jämfört med ambulant verksamma veterinärer.
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stark känslomässig bindning till sitt djur.
De distriktsveterinärer som har blivit
anmälda har i de flesta fall behandlat
hästar. 

Djurslag
Fördelningen av anmälningarna på olika
djurslag var ungefär lika för de två åren.
Ungefär hälften av fallen gällde hund,
därefter kom häst och sedan katt. Trots att
det finns betydligt fler katter än hundar
i Sverige är hund den vanligaste patien-
ten på djurkliniker och djursjukhus. En
orsak till detta är bland annat att betyd-
ligt fler hundar än katter är försäkrade.
Många av landets katter lever inte heller
samma familjeliv som hundarna, vilket
gör att djurägarna inte är lika benägna
att anlita veterinär.

Mycket få anmälningar rörde lant -
brukets djur (Figur 5). Enskilda djur 
be handlas inte på samma sätt som sport-
och sällskapsdjur av ekonomiska skäl,
varför sjuka produktionsdjur oftare 
slaktas än behandlas. Produktionsdjuren
lever heller inte så länge att de hinner
utveckla många av de sjukdomar som
drabbar medelålders och äldre djur.

Disciplinpåföljder
Antalet veterinärer som fick en disciplin-
påföljd under de aktuella åren var 13
procent. I en tidigare studie utförd av

Lotta Ternström Hofverberg, som sam-
manställde anmälningar för åren 2000–
2007, var motsvarande siffra 14 procent
(4). 

Den veterinär som fick sin legitima-
tion återkallad var över 80 år gammal
liksom den veterinär som ansökte om att
få tillbaka sin sedan tidigare återkallade
legitimation. I båda dessa ärenden har
veterinärerna visat oskickligt hanterande
av sina patienter vilket sannolikt berodde
på veterinärernas höga ålder. Båda hade
många års erfarenhet av djursjukvård
och hade under sin yrkesverksamma tid
arbetat vid ”egna” smådjurskliniker.  

En av påföljderna gavs till en veteri-
när som inte besvarat en anmälan riktad
mot denne trots upprepade påminnelser
från nämnden. I sådana fall väljer
Ansvarsnämnden att tro på anmälaren,
vilket oftast ger en påföljd.

Bristfälligt intygande
Utfärdandet av intyg är noggrant reg -
lerat av lagar och föreskrifter eftersom
intygen utgör rättshandlingar som kan
ha avgörande betydelse i framtida situa-
tioner. Det är därför synnerligen viktigt
att veterinärer utför denna uppgift med
största noggrannhet med tanke på even-
tuella konsekvenser. 

Med anledning av de svårigheter som
kan uppstå vid besiktning av hästar höll

hästsektionen inom SVS en kurs på
temat besiktning i januari 2009. SVS
har (som ett initiativärende) även på ett
föredömligt sätt gett ut en besiktnings-
manual för häst (2012). De besiktnings -
underlag som finns att använda vid
besiktning av djur har reviderats vid
flera tillfällen i syfte att höja kvaliteten
vid intygsskrivningar.

När det gäller besiktning och intygs -
skrivande vid djurskyddsärenden finns
det inga färdiga intyg. Den tjänstgörande
veterinären måste själv beskriva vad som
ses vid besiktningen. Här ställs extra stora
krav på innehållet eftersom intygen kan
komma att användas som bevismaterial 
i en rättegång.

Akutfall
Hanteringen och prioriteringen av akut-
fall nämns i flera av anmälningarna.
Djurägare med akut sjuka djur blir av
naturliga skäl upprörda när de får vänta
med att få hjälp. Det är lätt att förstå
djurägarens oro, samtidigt som förståelse
måste finnas för att tjänstgörande veteri-
när kan vara upptagen med andra akuta
fall. Det är viktigt att informera djurägare
om att det kan bli långa väntetider, så att
djurägaren har möjlighet att vända sig
till en annan veterinär. I några fall har
dock den anmälda veterinären priorite-
rat patienterna på ett felaktigt sätt eller
av andra skäl dröjt med att besöka det
sjuka djuret vilket har resulterat i en
disciplinär påföljd. 

Förlossning
Flera fall handlade om förlossningar. I
de fall som gällde hund har djurägarna
anmält veterinären för att en eller flera
valpar avlidit eller varit dödfödda vid
utfört kejsarsnitt. Inget av fallen ledde
till någon disciplinär påföljd. Många av
fallen handlar sannolikt om att djurägarna
vill ha ekonomisk kompensation vilket
ofta framgår av anmälan. 

I ett fall som gällde dystoki på en ko,
avvaktade veterinären med att besöka
gården till nästa dag vilket resulterade i
att kon avled. Detta gav en varning vil-
ket åter belyser vikten av att prioritera
eller remittera. 

Avlidna/avlivade patienter
En stor del av de anmälda fallen gällde

FIGUR 5. Mycket få anmälningar rörde lantbrukets djur.
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➤ patienter som antingen avlidit på grund
av sin sjukdom eller på grund av fel -
behandling eller vid planerad avlivning.
Djurägare kan vara upprörda över vad
de anser vara felaktiga behandlingar eller
felaktiga diagnoser som har orsakat dju-
rets död eller över att veterinären rekom-
menderat djurägaren att avvakta med ett
besök vilket bidragit till djurets död. En
del begär ersättning, andra tycker att
bemötandet varit otrevligt och ibland
även oprofessionellt.

Vid avlivningar är djurägaren känslo-
mässigt upprörd, vilket gör att det är
extra viktigt att upprätthålla en bra
djurägarkommunikation. En del djur -
ägare klagar på att avlivningen utförts för
snabbt, medan andra klagar på att det
gått för långsamt, vilket visar hur svårt
det är att alltid vara till lags vid avlivande
av djur. Många djurägare klagade på att
deras djur bara fick en spruta vid avliv-
ningen. De ville att djuret skulle sederas
innan.

Narkos och operativa ingrepp
Vid genomgång av alla ärenden fram-
kom vid flera tillfällen bristande rutiner
i samband med operativa ingrepp inklu-
derande postoperativa förberedelser och

eftervård (Figur 6). En noggrann pre -
operativ klinisk undersökning är en
förutsättning för att veta om djuret är
tillräckligt ”friskt” för att klara ett plane-
rat ingrepp liksom att uppvaknandet
passas av kunnig personal. Det får anses
vara direkt olämpligt att låta ett djur
som ännu inte är helt vaket gå hem, vil-
ket har förekommit i några ärenden. 

Stora kirurgiska ingrepp med risk för
komplikationer bör endast utföras om
man har tillräcklig kompetens, utrust-
ning och bemanning. Man måste kunna
svara för en god övervakning såväl under
som efter operationen och att utrustning
finns om en komplikation skulle uppstå.
En behandling av ett sjukt djur kan inte
betraktas som färdig förrän såret är läkt
eller djuret tillfrisknat från sin sjukdom.
Har man inte tillgång till stationärvård
eller kan vara tillgänglig på telefon bör
djuret remitteras till ett djursjukhus.

Kommunikation och bemötande
Bristande kommunikation förekommer
i nästan alla anmälningsärenden. Det är
oftast mellan djurägare och veterinär,
men kan också vara internt mellan olika
veterinärer på en arbetsplats. 

I flera ärenden har djurägare varit

missnöjda med attityden hos veterinären.
De har uppfattat djurhälsopersonalen
som arrogant och avfärdande. Ibland
ansåg djurägarna att veterinären inte
lyssnat på dem eller att beslut fattats
över deras huvuden. 

I flera ärenden angav djurägare att de
fått olika eller bristande uppgifter i fall
när flera veterinärer varit involverade i
deras djur. På stora arbetsplatser är det
oundvikligt att flera veterinärer är in -
blandade i samma fall. Överlämning av
patienter mellan olika veterinärer måste
ske på ett tillfredsställande sätt, liksom
att det tydligt framgår av journalen vad
som har gjorts och vad som har sagts till
djurägaren vid kontakt eller per telefon.
Detta förutsätter att journaler skrivs i
samband med utförd åtgärd. 

Komplikationer till behandlingar före-
kommer utan att något fel har begåtts.
Det är viktigt att djurägarna är inför-
stådda med detta. På de flesta veteri-
närkliniker får djurägarna information
om sövning/narkos och hur vissa opera-
tioner går till vilket är ett bra sätt att för-
bereda dem på vad som faktiskt kan
inträffa. Det bör finnas hemgångsråd
och instruktioner som djurägarna kan få
med sig hem, där det bland annat fram-
går hur djuret ska skötas i hemmet. För-
delen med skriftlig information är att
djurägaren i lugn och ro kan läsa vad
som gäller för deras djur. Det är även
viktigt att lämna telefonnummer dit de
kan ringa om de har frågor eller om dju-
rets status försämras. 

Journalskrivning 
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter för
personal inom djurens hälso- och
sjukvård ska journal alltid föras i direkt
anslutning till konsultationen eller besö-
ket (2). Journalen ska vara skriven på
svenska och innehålla datum, djurhålla-
rens produktionsplatsnummer (ppn) och
namn, (om ppn saknas ska istället namn,
adress och telefonnummer finnas med 
i journalen), ägaruppgifter, typ av djur -
slag och djurets kön, ålder och identi -
tet, anamnes, status, diagnos, typ av
behandling och vid behandling med
läke medel – namn, styrka och dosering,
karenstid och behandlingslängd. Även
uppföljande telefonkontakter ska jour -
nalföras. 

FIGUR 6. Vid genomgång av alla ärenden framgick vid flera tillfällen bristande rutiner i
samband med operativa ingrepp inkluderande postoperativa förberedelser och eftervård.
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Trots att detta borde vara känt av alla
veterinärer fanns det i flertalet av de
anmälda fallen tydliga brister i journal-
föringen. Antingen var journalen knapp-
händigt skriven eller inte alls ifylld. Styrka
och dos på förskrivet läkemedel saknades
ofta liksom de telefonsamtal som förts
med djurägarna. Ibland var journalen
skriven långt efteråt, vilket kan medföra
att uppgifter blir fel eller att viktig infor-
mation om patienten saknas när den
kommer till veterinären nästa gång.
Ansvarsnämnden delar som regel ut
disciplinpåföljd om ett anmält fall inte
går att bedöma på grund av bristande
journalföring. Dessutom påtalas alltid en
bristande journalföring i det utlåtande
som nämnden ger i ett ärende.

SLUTSATSER
Resultaten från sammanställningen av
anmälda veterinärer visar att många
anmälningar handlar om bristande
kommunikation mellan djurägare och
veterinärer och i vissa fall även ovilja

mot att besöka eller ta emot akut sjuka
patienter (Figur 7). För att undvika
missnöjda kunder och upprätthålla en
professionell yrkesroll kan följande
punkter vara värda att begrunda:

– Värna om en bra djurägarkommu-
nikation.

– Informera djurägaren om vad som
ska göras och hur mycket det kommer
att kosta innan behandling påbörjas.

– Informera djurägaren skriftligen om
eftervård och eventuella komplikationer
som kan uppstå samt lämna uppgifter
och telefonnummer till vem de kan
vända sig om något händer.

– För noggranna journaler samma
dag som djuret behandlats.

– Iaktta stor noggrannhet vid in tygs -
skrivning och besiktning.

– Remittera eller rekommendera
annan veterinär vid tidsbrist, vid avsaknad
av utrustning eller vid bristande erfaren-
het.
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FIGUR 7. Värna om en bra djurägarkommunikation, är en av slutsatserna för att minska
risken att bli anmäld.

www.drbaddaky.com

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

Dr. Baddakys skandinaviska allergiprogram
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Styrelsen för SLU beslutade vid sitt
möte den 20 februari att de tre pro-
grammen Djursjukskötare, Etologi
och djurskydd och Tilläggsutbildning
för utländska veterinärer (TUVE) ska
flytta från Skara till Uppsala läsåret
2014/2015. Motiven är att trygga
utbildningskvaliteten på längre sikt
och att utnyttja samordningsfördelar
med t ex veterinärprogrammet.
Forskningsverksamheten blir kvar 
i Skara.

Beslutet är enligt ett pressmeddelande
från SLU-styrelsen ett led i ett pågående
strategiskt arbete inom universitetet och
har föregåtts av ett förslag från en inter-
nationell expertgrupp, en intern remiss -
omgång och synpunkter från externa
intressenter. Motiven för flytten är att
garantera utbildningskvaliteten på längre
sikt, genom närheten till en större akade -

misk miljö och infrastruktur i Uppsala,
som t ex Lövsta forskningscentrum och
VHC (veterinär- och husdjursveten-
skapligt centrum) med nytt universitets-
djursjukhus. Andra motiv är ett effekti-
vare resursutnyttjande genom möjlighet
till samordning med bland annat veteri-
närprogrammet och husdjursagrono-
merna. 

– Efter noggranna överväganden har
styrelsen gjort bedömningen att SLU
kommer att kunna erbjuda studenterna
högre kvalitet i utbildningarna genom
en omlokalisering till Uppsala. Samti-
digt är Västra Götaland en betydelsefull
region för de gröna näringarna, där
många framgångsrika samarbeten mel-
lan SLU och olika aktörer har vuxit
fram, säger styrelsens ordförande Ingrid
Petersson, som hoppas att denna sam-
verkan kan fördjupas 

FORSKNING KVAR I SKARA 
Beslutet innebär inte att SLU lämnar
Skara. I Skara bedrivs även forskning
och exempelvis fältförsök, som kommer att finnas kvar. En framtidsgrupp under

ledning av platschef Margareta Stigson
har nyligen tillsatts för att i samarbete
med lokala intressenter lägga förslag till
utveckling av verksamheten vid SLU i
Skara. 

– Jag förstår att detta är ett tungt
besked i dag, men vi kommer att göra
allt för att underlätta omställningen 
för dem som berörs, säger rektor Lisa
Senner  by Forsse i en kommentar den 20
februari. 

Vid SLU i Skara finns ca 120 anställda,
varav 30–40 kan komma att beröras av
beslutet. I dag finns 270 studenter på
Skaracampuset, men de som börjat stu-
dierna i Skara kommer att få läsa klart
sin utbildning där. Nya studenter som
tas in till hösten kommer att läsa ett år 

SLUs utbildningar i Skara flyttas
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

SLU kommer att kunna erbjuda studen-
terna högre kvalitet i utbildningarna
genom en omlokalisering till Uppsala,
säger SLU-styrelsens ordförande Ingrid 
Petersson.
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• Riktar sig till veterinärer, länsstyrelsens djurskydds- 
handläggare och djurhälsopersonal 

• Syftar bland annat till att öka samsynen vid djur-
skyddsbedömning av får

• Orter: Linköping 7–8 maj, Umeå 14–15 maj  
samt Jönköping 11–12 juni 

• Kursen hålls till självkostnadspris

Ny kalibreringsutbildning 

får

Läs mer om kursen och anmäl dig på 

www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier

B
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i Skara och därefter flyttas över till Upp-
sala. 

Beslutet innebär också att de övriga
ut bildningarna vars lokalisering behand-
lades av utredningen, (hippologpro-
gram met, landskapsarkitektprogrammet,
skogsmästarprogrammet) blir kvar på
sina respektive orter.

STARKA REAKTIONER 
Reaktionerna mot styrelsens beslut lät
inte vänta på sig.

– Det är ett dråpslag mot verksamhe-
ten. Jag tycker att SLU vänder ryggen åt
två fantastiskt fina utbildningsprogram
som vi har. De är skapade och utvecklade
här och är två av Sveriges mest sökta
utbildningar som leder till jobb. Jag för-
står inte hur man vill slå undan benen på
de utbildningsprogrammen, sade Bo
Algers, veterinär och professor vid SLU i
Skara till Sveriges Radio Skaraborg den
21 februari.

Enligt Algers kommer det att bli stor
skillnad när utbildningarna flyttas till
Uppsala. Han menar att kvaliteten på

utbildningarna kommer att få sig en all-
varlig knäck på grund av flytten.

– I Skara kan eleverna träffa djur och
djurägare i verkligheten som står mitt i
sina bekymmer. Det blir betydligt svårare
genom att flytta utbildningarna till
Uppsala.

Inte heller inom SLU-styrelsen var
man enig om beslutet. Styrelseledamo-
ten Peter Sylwan reserverade sig med
motiveringen att den verksamhet som
finns vid SLU-Skara innebär en omistlig
strategisk resurs för hela SLU. Förslaget
att flytta utbildningarna till Ultuna ris-
kerar enligt Sylwan att utarma SLU mer
än det stärker universitetet. Den nära
kontakt med sektorns praktik som SLU
har via närvaron i ett djurtätt och jord-
bruksintensivt område borde tvärtom
fördjupas, verksamheten utvecklas och
utnyttjas mer för att ge fler SLU-studen-
ter och forskare närkontakt med den
verklighet som forskning och utbildning
måste hantera, menar han.  ■

– Ett dråpslag mot verksamheten. Jag tycker
att SLU vänder ryggen åt två fantastiskt
fina utbildningsprogram som vi har, menar
Bo Algers, professor i Skara.

NY 
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Livsmedelsverket analyserar
köttprodukter 

❘❙❚ Livsmedelsverket drar nu igång prov-
tagning av köttprodukter, enligt ett press-
meddelande från verket den 15 februari.
Syftet är att snabbt kartlägga hur omfat-
tande fusket med häst- och griskött är i

produkter på den svenska marknaden.
SLVs kartläggning är en del av den om -
fattande provtagning som sker i hela
Europa efter upptäckten av hästkötts -
fusket. Kartläggningen gäller produkter
med en köttråvara som enligt ingrediens-
förteckningen huvudsakligen består av
nötkött. 

– Konsumenterna måste kunna lita på
märkningen. Vi vill så snabbt som möjligt
få en bild av hur omfattande fusket med

häst- och griskött är i produkter på den
svenska marknaden. Provtagningen görs 
i samtliga stora butikskedjor och av så
många märken som möjligt, säger Jan
Sjögren, enhetschef på SLV.

Livsmedelsverket ska också analysera
30 prover av hästkött för att leta efter
läkemedelsrester. Proverna beräknas vara
analyserade senast den 5 april och verket
rapporterar resultaten till EU-kommissio-
nen. ■

❘ ❙❚   noterat
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Lördagen den 16 februari invigdes
officiellt de nya lokalerna i Kalmar
Djursjukhus, efter drygt ett års 
bygg arbeten. Invigningen marke -
rade en ny fas i djursjukhusets mer
än 50 år långa historia.

Efter ett år av renoverings- och tillbygg-
nadsarbeten invigde Kalmar djursjukhus
sina moderna lokaler i mitten av februari.
Man bjöd bland annat på öppet hus för
allmänhet och mottagning för kolleger
och samarbetspartners. Ett tusental per-
soner besökte djursjukhuset, som är det
första som inretts specifikt för att passa i
den nya koncernen Djursjukhusgruppen.

Kalmar djursjukhus tar idag emot
cirka 19 000 besök om året. Patienterna
och deras ägare kommer från hela
sydöstra Sverige. Drygt hälften av patien-
terna, 55 procent, är hundar, 40 procent
är katter och fem procent är övriga
smådjur. Chef för verksamheten med 38
anställda är Suzanne Sandquist, veteri-
när och tidigare VD för djursjukhuset.
Hon är stolt över utvecklingen av djur-
sjukhuset och över det djursjukvårds -
centrum som skapats i östra Småland.
Den 1 juli förra året köptes såväl Kalmar
Djursjukhus som den tidigare konkur-
renten Läckeby Djursjukhus upp av
Djursjukhusgruppen. Tillsammans bil-
dar de två djursjukhusen med sina totalt
sex filialer en kraftfull resurs för vård av
sällskapsdjur i regionen. Men så har det
inte alltid varit.

DE FÖRSTA ÅREN
I Kalmar Allmänna Djurskyddsförening
diskuterades djursjukhusfrågan redan
omkring 1960, då sjukvård för djur helt

saknades i sydöstra Sverige. Behovet av
veterinära tjänster ansågs stort och ett
förslag lades fram om bildandet av en
stiftelse för att realisera planerna på ett
djursjukhus i Kalmar.

Den 13 april 1965 bildades stiftelsen
Sydöstra Sveriges Djursjukhus. Huvud-
man för stiftelsen var Kalmar Allmänna
Djurskyddsförening. De första planerna
utarbetades med sikte på att ett djur-
sjukhus för såväl större som mindre djur
skulle byggas. Kalmar stad ställde ett
markområde på ca 10 000 m² till för -

fogande för ändamålet. Som alltid var
ambitionerna större än de ekonomiska
resurserna, men Kalmar stad upplät så
småningom en förrådsbyggnad av tegel
på ca 180 m² för ombyggnad till ett
djur sjukhus för mindre djur. Slutbesikt-
ningen verkställdes i juni 1970 och en
veterinärtjänst med särskild kompetens
för djursjukhusverksamhet utannonse -
rades i Svensk Veterinärtidning. Av fem
sökande antogs Yngve Persson som tidi-
gare tjänstgjort vid djursjukhuset i Hel-
singborg.

Nyinvigning av Kalmar Djursjukhus
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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➤

Kalmar djursjukhus invigde sina nya moderna lokaler i mitten av februari. Verksamhets -
chefen Suzanne Sandquist poserar stolt framför nybygget.
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VERKSAMHETEN UTÖKAS
Den 1 oktober 1970 startade djursjuk-
huset sin verksamhet, med stiftelsen
Sydöstra Sveriges Djursjukhus som
huvudman. Personalstyrkan var från
början inte stor: en veterinär och ett
djursjukvårdsbiträde. Redan i oktober
1971 lämnade Yngve Persson sin tjänst
och djursjukhuset tvingades stänga verk-
samheten, men den 1 december 1971
togs djursjukhuset åter i drift. Ny chef-
veterinär blev Kjell Kappers, som tidigare
hade tjänstgjort som kirurg vid djursjuk-
huset i Helsingborg. 1975 hade persona-
len ökat till två veterinärer, fyra djur-
sjukvårdare och en kontorist.

Under 1978 tog stiftelsens styrelse
upp diskussioner med Kalmar kommun
angående den fortsatta verksamheten
och i mars 1980 inträdde kommunen
som huvudman för stiftelsen. Djursjuk-
huset drevs även fortsättningsvis i stif -
telseform, men personalen blev anställd
av Kalmar kommun, vilket bland annat
innebar en tryggare anställningsform.

1983 byggdes djursjukhuset om för
andra gången sedan starten. Genom
ombyggnaden fick man två operations -
salar och en modern röntgenapparat.

Tillbyggnaden medgav även en ökning
av antalet vårdplatser till 60 från tidi gare

42. Totalt omfattade djursjukhuset nu
en golvyta på ca 650 m².

FRÅN KOMMUNALT TILL PRIVAT
1991 datoriserades djursjukhuset med
Veterinärernas Patient Administrativa
System (VPAS). Datoriseringen förvän-
tades i första hand ge snabbare och för-
bättrade rutiner gällande debitering och
statistiska uppgifter. I början av septem-
ber 1991 påbörjades nästa stora om- och
tillbyggnad.

Lokalytan utökades med 200 m² vil-
ket innebar en totalyta på ca 850 m².
Resultatet blev ett stort ljust väntrum
med en öppen receptionsdisk, en vänt-
rumsshop för försäljning av den allt mer
efterfrågade ”medicinska hund- och
kattmaten”, en stor poliklinikoperations -
avdelning med goda utrymmen för
bland annat ultraljudsundersökningar
och fiberendoskopi. Dessutom tillkom
ett välutrustat laboratorium, ett speciellt
ögonrum och ett separat avlivningsrum.
Invigningen av tillbyggnaden firades
med öppet hus för allmänheten våren
1992.

I samband med att hundskatten
avvecklades och därmed kommunens
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➤

Två generationer djursjukhuschefer sammanstrålade på invigningskvällen. Suzanne Sand-
quist tog över ledningen 1999 medan Kjell Kappers byggde upp verksamheten från 1971.

Dagens väntrum (bilden) är byggt efter samma principer som man gjorde 1992: stort och
ljust med en öppen receptionsdisk och en välsorterad väntrumsshop.
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bidrag ansågs driften av djursjukhuset
inte längre vara en kommunal ange -
lägenhet. Kommunen avvecklade sitt
engagemang i stiftelsen och inledde för-
handlingar om den fortsatta driften med
olika intressegrupper inom personalen
på djursjukhuset. Den 23 november
1993 beslöt styrelsen att överlåta verk-
samheten till en grupp inom personalen
bestående av två veterinärer och fyra
djursjukvårdare. Kalmar Djursjukhus AB
bildades den 1 april 1994, och drivs
sedan dess helt utan kommunala bidrag.

DEN MEST OMFATTANDE 
TILLBYGGNADEN
Djursjukhuset har ett stort upptag-
ningsområde. För att bemöta detta och
erbjuda kortare resvägar för djurägarna
öppnades två filialer under april 1998.
Under 1999 tog sedan Suzanne Sand-
quist över som VD för Kalmar Djur-

sjuk hus AB och ytterligare sex delägare
fanns i företaget. Vintern 2003 påbör -
jades ännu en ombyggnad av djursjuk-
huset som bland annat omfattade reno-
vering av stationärvårdsavdelningen och

väntrummet. De befintliga lokalerna
började dock kännas för små hur man
än byggde om, och ägarna insåg att sjuk-
husytan måst utökas. Många förslag
lades fram för att sedan förkastas av
olika orsaker.

– Det kändes ibland frustrerande,
men idag är vi glada att planeringen tog
så lång tid att vi fick en väl underbygd
lösning, kommenterar Suzanne Sand-
quist. 

I början av januari 2012 sattes äntli-
gen spaden i marken för den mest
omfattande om- och tillbyggnaden i
Kalmar Djursjukhus historia. Arbetet är
uppdelat i fyra etapper. Den första etap-
pen, som blev färdig i mars förra året,
innefattar bland annat en helt ny statio-
närvårdsavdelning. I etapp 2 kom ett
nytt väntrum, en ny poliklinikavdelning
och nya personalutrymmen. För närva-
rande pågår etapp 3 som innebär reno-
vering av de gamla kontorsutrymmena
och etapp 4 omfattar ombyggnad av det
gamla väntrummet till rehabiliteringsav-
delning. Hittills har projektet gått på
cirka elva miljoner kronor.

NY ÄGARE
Mitt i denna storsatsning hörde Djur-
sjukhusgruppen av sig och ville köpa
djursjukhuset. De tidigare ägarna ville
försäkra sig om att tillbyggnaden ändå
skulle slutföras, vilket Djursjukhusgrup-
pen inte hade något emot. Affären blev
därmed av och Suzanne Sandquist bytte
titel från VD till VC, verksamhetschef.
Övrig personal stannade också kvar och
djursjukhusets erkända kompetens i
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Den nya operations- och stationärvårdsavdelningen är inredd med den senaste utrust-
ningen. Debbie Kuijvenhoven arbetar under en avancerad operationslampa.

Utlysning av

Karen och Peer Kruuses utbildningsstipendium 
för unga inom veterinärbranschen

Utdelning av 200 000 kr per år görs till ungdomar inom veterinärbranschen.

Stipendierna delas ut i augusti till efter- eller vidareutbildning av ungdomar
under 30 år som arbetar i, eller som önskar att utbilda sig inom veterinär -
branschen.

För mer information, se www.kruuse.com
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bland annat ögonsjukdomar (Carina
Åkesson) och tandsjukdomar (Debbie
Kuijvenhoven) kan fortsätta att utveck-
las. Det enda man som besökare märker
av den nya ägaren är att utsmyckningen
på väggar och i korridorer följer en
konstnärlig profil som Djursjukhus-

gruppen tagit fram. Kalmar Djursjuk-
hus är den första av bolagsgruppens
anläggningar som fått en enhetlig kon-
cernprägel på sina väggdekorationer. 

Att närliggande Läckeby Djursjukhus
efter Djursjukhusgruppens uppköp är
samarbetspartner istället för konkurrent

ser Suzanne Sandquist som en extra
bonus. Läckeby Djursjukhus startades i
mitten av 1980-talet av utbrytare från
Kalmar Djursjukhus, men cirkeln är nu
alltså sluten. Smådjursveterinärerna i
östra Småland ser framtiden an med till-
försikt.  ■
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Kalmar Djursjukhus är den första av Djursjukhusgruppens anläggningar som fått en enhetlig koncernprägel på sina väggdekorationer.

Svenska Djurskyddsföreningen  www.djurskydd.org

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

Svenska Djurskyddsföreningen utlyser härmed anslag för ovanstående ändamål för verksamhetsåret 2013.

Ansökan om anslag skall innehålla:
• Forskningsplan
• Budgetplan
• Om bidrag är sökt hos annan bidragsgivare
• Planerad tidsomfattning

Ytterligare upplysningar, kontakta Sofi e Rydén, sofi e@djurskydd.org, tel 08-783 03 68
Sista ansökningsdag är 31 april.
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Föreningen Sveriges Äldre Veterinä-
rer (SÄV) träffades den 28 novem-
ber förra året för sitt återkommande
höstmöte. Den här gången hade
man bjudit in både riskkapitalister
och kliniska smådjursspecialister, för
att diskutera veterinäryrkets framtid.

Närmare 40 personer hade samlats i Folk-
sams lokaler på Söder i Stockholm, när
SÄV öppnade sitt höstmöte i november
förra året. Ordförande Krister Iwarsson
hälsade välkommen och programmakaren
KG Linderholm informerade om det 
välfyllda programmet. Några av landets
främsta specialister inom respektive områ-
den hade inbjudits.

STORA FRAMSTEG INOM 
ONKOLOGIN
Nanna Denneberg, veterinäronkolog
från Jönköping, inledde med ett före-
drag om tumörsjukdomar och deras
behandling. Hon talade om kirurgi och
strålning och, eftersom onkologkollegan
Henrik von Euler fick förhinder, även
om cytostatika.

Under senare år har det skett en revo-
lutionerande utveckling av tumörbe-
handlingen. Förr var det bara kirurgi
som gällde, men nu kan man kombinera
med strålning och/eller cytostatika.
Somliga tumörer behöver inte ens ope-
reras och i övriga fall behöver ofta inte
operationen göras så omfattande.  Till
skillnad från människa mår hundarna
för det mesta inte dåligt av cytostatika.

Djurägarens inställning är viktig.
Nanna Denneberg underströk att det är
oetiskt att undanhålla djurägaren kor-
rekt information, ägaren måste ha helt
klart för sig både prognoser och behand-
lingsalternativ. 

Allt ska inte behandlas, även om man
kan. Man kan istället ge palliativ vård

som kan bromsa förloppet och ge god
livskvalitet. Men ibland är avlivning den
bästa åtgärden.

Det viktigaste, slutade Nanna, är att
inte bara förlänga livet för patienten, det
gäller också att ge djuret ett bra liv.

HJÄRTINSUFFICIENS VANLIG 
DÖDSORSAK
Jens Häggström, kardiolog från SLU,
redogjorde för olika typer av hjärtrelate-
rade dödsorsaker hos hund. Enligt Agrias
statistik är orsaken hjärtinsufficiens i ca
åtta procent av dödsfallen som inträffar
hos hundar. Somliga raser är mer drab-
bade, som t ex cavalier king charles spa-
niel, grand danois och irländsk varg-
hund. Skrämmande var att det sista
tiden inträffat många plötsliga dödsfall
inom dobermannrasen.

Även då det gäller katt, som t ex
maine coon, har dödssiffran på grund av

hjärtsjukdom ökat, i detta fall på grund
av hypertrofisk kardiomyopati. Inom
rasen maine coon har uppfödarna gått
samman för att försöka motarbeta pro-
blemet. Det finns också regler för avel
inom flera hundraser för att minska fre-
kvensen hjärtsjukdomar.

Då det gäller behandling är cost/
benefit-analys viktig och man tar hänsyn
till prognos och livskvalitet.  

Beträffande användning av pacema-
ker för hundar är det en mycket sällsynt
företeelse. Att en människa i så fall skulle
bli utan hjälp är en myt, till hundar
använder man sig av uttjänta pacema-
kers med reducerad batteritid.

MER ÄN ÖGONSPEGLING
Kristina Narfström, oftalmolog från
Stockholm med bakgrund bland annat
som professor i oftalmologi vid The
University of Missouri-Columbia, berät-

Avancerad djursjukvård och riskkapitalister 

SÄVs höstmöte med framtiden i fokus

Det har skett en revolutionerande utveckling av tumörbehandlingen. Fall av t ex malignt
melanom i hundögon är ytterst spridningsbenägna men lovande studier pågår nu med
immunterapi. 
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tade om sitt arbete. Idag använder man
inte bara ordinär ögonspegling vid ögon -
undersökningar av djur, påpekade hon.
Numera finns avancerad apparatur som
tidigt kan upptäcka ögonfel. Fullständig
klinisk karakteristik är viktig och det

finns nya behandlingsmetoder. Det före-
kommer många ärftliga ögonsjukdomar
och inom flera raser sker analys av
blodprov för att få reda på om djuren
har dessa sjukdomar eller bara är anlags-
bärare.

EN TOLKNINGSFRÅGA
Om Kristina Narfströms ”arsenal” av
apparater är dyr så är dermatologen
Kerstin Bergvalls utrustning desto billi-
gare. Skalpellblad, ett objektglas för att
ta skrapprov eller utstryk från huden,
litet färgmedel och så förstås ett mikro-
skop, var allt som behövdes. Det hela
verkade så enkelt, förutsatt att man kan
tolka vad man ser i mikroskopet.

”Cytologi har förändrat mitt liv”, sa
Kerstin. Behandlingen av otiter anpassas
efter om det föreligger svamp och/eller
bakterieinfektion (vilket kan avgöras
genom cytologi). Är det bara svamp
behandlar man numera med pH-sän-
kande medel. Man vill i möjligaste mån
undvika antibiotika med dess risker att
skapa resistenta bakterier. Kerstin Berg-
vall illustrerade med en hel del ”cases”
där cytologin kom till användning för
att ställa diagnos.

Hon talade också om ny behandling
av allergi och att det numera inte bara är
kortison som gäller. 

HJULBENTHET OCH KORSBANDS-
RUPTUR
Lennart Sjöström, kirurg från Ströms -
holm, redogjorde för korsbandsskador.
Han hade gjort en intressant iakttagelse:
hjulbenthet disponerar ofta för osteo-
kondros (t ex hos rottweiler och labra-

➤

Kristina Narfström och Kerstin Bergvall må ha olika prisklass på sina instrument, men båda
har bidragit till en betydande utveckling av sina respektive expertområden.

Veterinärer och forskare inbjuds härmed av SVS samtliga
sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat
(abstracts), för möjlighet till muntlig presentation under
Veterinärkongressen 2013 (7–8 november 2013).

Bidragen kommer att bedömas av en vetenskaplig kom-
mitté och författarna meddelas under juni/juli vilka som
valts ut. Den bästa muntliga presentationen kommer att
belönas med diplom från respektive sektion.

Mall och författaranvisningar för abstracts finns på veteri-
närförbundets hemsida www.svf.se via länken ”Presen tera
forskningsresultat under Veterinärkongressen”.

Maila ditt bidrag senast 1 maj 2013 till:
Tove Fall, tove.fall@medsci.uu.se (smådjur)
Karin Holm Forsström, karin.holm.forsstrom@slu.se (häst)
Håkan Landin, hakan.landin@vxa.se (husdjur)
Erika Chenais, erika.chenais@sva.se (veterinär folkhälsa)
Patricia Hedenqvist, patricia.hedenqvist@slu.se (försöksdjur)

Presentera din forskning 
under Veterinärkongressen 2013
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dor), som är den vanligaste orsaken till
ruptur.

Artroskopi, där man får en detaljerad
vy utan att behöva öppna leden, beskrevs
vidare entusiastiskt av Lennart. Men det
kräver en dyr utrustning, ca en halv mil-
jon kronor kostar den i dagsläget. Han
beskrev sedan utseendet på olika föränd-
ringar och olika operationstekniker. Det
är vid dessa ingrepp mycket viktigt med
smärtlindring efteråt och sedan rehabili-
tering. Lennart Sjöström slog också hål
på myten att oavsett vad man gör med
en korsbandsskada blir 90 procent av
dem friska, detta är en skröna.

RISKKAPITALISTERNA
Efter lunchen var det ”riskkapitalister-
nas” tur.

Evidensias personalchef, Pia Frey,
talade om fördelarna med att vara anslu-
ten till bolaget med då dryga 40 enheter
i Sverige, Norge och Danmark. I feb -
ruari 2013 var Evidensia uppe i ca 60
anslutna kliniker och djursjukhus. Man
investerar i utveckling och tillväxt för att

kunna konkurrera med kvalitet och ser-
vice, framhöll Pia Frey. På så sätt skulle
verksamheten, personalen och kunderna
få det bättre. Evidensia har en vision om
att skapa det bästa för djuren.

Även Linda Wikström, representant
för Fidelio Capital som äger majoriteten
av Djursjukhusgruppen, var inne på
samma tongångar. Ett 30-tal företag var
anslutna i november förra året (33 i
februari 2013), varav tio djursjukhus
och resten djurkliniker både i Sverige
och Norge.

Fredrike Ritter, veterinär och ordfö-
rande i AVF (Anställda Veterinärers För-
ening), talade om vad det kunde inne -
bära för de anställda om ett djursjukhus
eller en klinik blev uppköpt. Som regel
blir det inte någon skillnad, menade
hon, det är bara när arbetstiderna ändras
som man måste ha MBL-förhandlingar.
Men Fredrike var ändå oroad för vad
som kan hända med de anställda veteri-
närerna i framtiden.

Som representant för Jordbruksverket
var Håkan Henriksson, chef för distrikts-

veterinärerna (DV), inbjuden. Han
redogjorde för deras verksamhet och
berättade bland annat att omsättningen
för DV har fyrdubblats från 1997 till
2011. Även om DV-organisationen får
drygt 20 procent av omsättningen i stat-
liga bidrag har man varit tvungen att
innefatta behandling av smådjur i rörel-
sen för att finansiera den. Detta är för-
stås en känslig fråga för privatpraktikerna.
Håkan avslutade med att säga att han
tror att det i framtiden kommer att bli
stora förändringar i ägarbilden för
smådjurssjukvården. 

En representant för Cityveterinären i
Malmö, ett lågprisföretag, var inbjuden,
men dök aldrig upp.  

Det blev en lång och faktaspäckad
dag. Det hade varit önskvärt med en 
kritisk diskussion med ”riskkapitalbola-
gen”, men tiden räckte inte till. Kvällen
avslutades med lättare förtäring i SÄV-
lig samvaro.

ELISABETH RENNERFELT

sekreterare, SÄV

Både Evidensia och Djursjukhusgruppen vill kunna konkurrera med kvalitet och service. Bilden visar det nyligen utbyggda Kalmar Djursjuk-
hus, som ingår i Djursjukhusgruppen.
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Medlemmarna i kollegiala nätver ket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem
för att ta kontakt och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. 
Vanligt är att veterinärer vänder sig till nätver ket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem
och kri ser, alkohol- eller missbruksproblematik, ut brändhet, mobbning, hot eller an mälan till An svars nämnden
för djurens hälso- och sjuk    vård.

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

Kollegiala nätverket – veterinärer stödjer veterinärer

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

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

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

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

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

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

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

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

Hurtiga råd hjälper inte utmattad
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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”Om jag sitter med datorn i knäet i TV-sof-
fan och jobbar tycker ingen att det är kons-
tigt. Men om jag sitter med min man i knäet
på jobbet, då tycker alla det är konstigt”. 

När kollegiala nätverket hade möte i mitten av
februari hade veterinärförbundets om budsman
Jenny Flordal bjudit in Giorgio Grossi. Han arbetar
som docent på Stressmottagningen, belägen vid
Karolinska Institutet i Solna, som när den startade
2000 var en ren forskningsenhet. Sedan en tid till-
baka inbe griper verksamheten även utbildning av
resurspersoner och rehabilitering av patienter.

Giorgio föreläste om stressmekanismer och 
diskuterade med kollegiala nätverket om frågor
relaterade till stress och utmattning. Citatet i
inledningen är ett exempel från en av hans patien-
ter som verkligen pekar på nutidsmänniskans syn
på tillvaron. 

– Vi är inte skapta för att arbeta på det sätt som
vi gör i det moderna samhället med ett ständigt
stresspåslag, förklarade Georgio.

– Stressmekanismen är en överlevnadsfunktion
för kort variga hot, kamp och flykt. Forskning visar
att våra förfäder arbetade ungefär fyra timmar om
dagen. Resterande tid ägandes åt ”love and play”.

Att så inte är fallet idag är uppenbart för
många, speciellt kvinnor. Det är i alla fall de som
i högre grad än männen, 75 procent, söker hjälp
när de drabbas av stressrelaterade besvär och sjuk-
domstillstånd. 

Giorgio beskrev mycket kortfattat de fyra dia-
gnoser man arbetar utifrån: 1) anpassningsstör-
ning som är en förlängd reaktion på stressorer 
som skilsmässa, arbetslöshet eller liknande, 2) akut
stres syndrom som kan inträda när en person varit
med om en traumatisk händelse, blivit hotad till
livet, allvarlig olycka eller liknande, 3) posttrau-
matisk stress som är en utdragen reaktion, ibland
många år, på en traumatisk händelse och 4) ut -
mattningssyndrom som är en reaktion på kronisk
stress och utebliven återhämtning. 

– Det är viktigt att bemöta en person som vill
berätta om sin situation på rätt sätt. Hurtiga råd
som ”kämpa på, det löser sig nog” och liknande är
rent förkastliga. För den som får ett samtal från en
person som förmodligen med stor tvekan och stor
ambivalens tar kontakt, gäller det att ha lite is i
magen, förklarade Giorgio.

– Ge inte en massa oom bedda råd och lyssna
aktivt. Det är viktigt för den som söker hjälp att få
höra sig själv berätta.

Inom veterinäryrket finns det många ”fällor” när
det gäller situationer som kan ge upphov till de
syndrom som Giorgio beskrev. På Stressmottag-
ningens hemsida, www.stressmottagningen.nu,
finns det bland annat några självtester man kan
göra och en del goda råd om stresshantering i var-
dagen.  ■

Georgio Grossi,
Stressmottagningen,
träffade kollegiala
nätverket i februari
för att samtala om
olika typer av stress-
syndrom.
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Första omgången immuno-
kastrerade grisar slaktade

❘❙❚ Den 14 februari slaktades 109 grisar
från Strömsnäs gård utanför Enköping. 
40 av dem hade vaccinerats mot köns-
mognad, så kallad immunokastration,
istället för den traditionella kirurgiska
kastrationen. Det är första gången som
kommersiellt uppfödda svenska hangrisar
vaccinerats, slaktats och gått vidare in 
i livsmedelsproduktionen. Grisarna leve -
rerades till slakteriet Lövsta Kött AB utan-
för Uppsala.

– Jag har inte fått klassningen ännu,
men deras kroppsform såg köttigare ut
än hos motsvarande kastrater, säger lant-
brukare Christer Hylander på Strömsnäs
gård med 170 suggor och helintegrerad
smågrisproduktion.

Det var diskussionen om smärtlindring
vid kastration som gjorde att Christer
Hylander började fundera på alternativet
vaccination. I somras frågade Lövsta 
Kött AB om han ville prova metoden.
Efter utbildning under hösten gav han
den första vaccinationen i november, 
när smågrisarna var drygt elva veckor
gamla och sattes in i slaktgrisavdelningen.
Cirka fyra veckor senare följde den andra
sprutan.

– Det är lindrigare än att kastrera och
så går det fortare. Tidigare tog det en
dag att kastrera en grupp smågrisar, säger
Christer Hylander till tidningen ATL. Vacci-
neringen görs med en speciellt framtagen
säkerhetsspruta som gör att djurskötaren
inte riskerar att sticka sig själv.

Fler grisuppfödare prövar nu samma
teknik.

Källa: Tidningen ATL den 19 februari.  ■

❘ ❙❚   noterat

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!

fredagen och lördagen den 19–20 april 2013
lunch till lunchmöte

First Hotel Strand i Sundsvall

Kostnad: 
Enkelrum 748 kr/natt, dubbelrum 948 kr/natt (inkl moms)

Bokning
sker senast 4 april till Johanna Habbe, 

johanna.habbe@spray.se eller 0705220490

Meddela
även ev matallergier samt om du äter

lunch fredag och/eller lördag samt middag på fredag kväll.

FREDAG

12:30 Lunch

13:30–ca 16:30 Marknadsföring
Föreläsning med Thomas Byström från Företagarna

19:00 Middag

LÖRDAG

9:15 Föreningsstämma
Dagordning, se kallelse i SVT 3/13 sidan 50 
eller på FVFs hemsida www.svf.se/se/FVF

10:00–12:15 Glastaket och frihetslängtan
Föreläsning om kvinnligt veterinärt företagande 

med Jenny Appelqvist

12:15 Lunch

Ordinarie Föreningsstämma
med föreläsningar
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Veterinär har alltid eget ansvar för
sina behandlingar

Om man som leg
veterinär blir
erbjuden ”bland-
tjänster” med

arbetsuppgifter
som både veterinär

och djursjukvårdare, kan komplice-
rade situationer uppstå. Risken för
underbetalning ökar då man aldrig
kan frånsäga sig sitt veterinära
behandlingsansvar, oavsett vilken
roll man är anställd i.

FRÅGA
Jag har blivit erbjuden en anställning
som 60 procent klinikveterinär och 40
procent djursjukvårdare. Vad innebär
detta? Vad gäller?

SVAR
Legitimerad veterinär är du i allt du gör
inom djursjukvården i och med att du
har din legitimation. När det gäller djur-
sjukvårdare framgår det av Jordbruks-
verkets hemsida om ”Djurhälsopersonal”
att det tidigare yrket djursjukvårdare
delas upp i omvårdnadsyrket djurvårdare,
ibland kallat veterinärassistent, och legi-
timationsyrket djursjukskötare.  

Som djurvårdare arbetar du antingen
på grundnivå eller på utökad nivå. Det
är vilken nivå du har som avgör vilka
arbetsuppgifter du får utföra.

När du som är veterinär arbetar som
djurvårdare jobbar du på utökad nivå
eftersom du är legitimerad veterinär och
får göra allt du är legitimerad för. Du kan

däremot aldrig kallas legitimerad djur-
sjukvårdare eftersom det är en skyddad
titel och ett annat yrke (jämför läkare
och sjuksköterska).

EGET ANSVAR
Beträffande det yrkesmässiga ansvaret är
du ansvarig för allt du gör, vare sig du
gör det som djurvårdare eller veterinär.
Även om en annan veterinär bett dig
utföra ett ingrepp är det du själv som
ställs till svars om något händer eftersom
du har legitimation och därmed anses
veta vad du gör. Du kan aldrig skylla på
att du blivit tillsagd att göra en viss sak,
vid minsta tvekan måste du säga ifrån
eller neka att göra det tillsagda. Din
veterinärkollega (som när du jobbar som
djurvårdare är din ”chef”) kan inte säga
att han/hon tar på sig det fulla ansvaret,
du är själv ansvarig för allt du gör.

Rent anställningsmässigt är det vik-
tigt att klargöra innehållet i tjänsten
innan du börjar. När det gäller att arbeta
som veterinär vet du vad du kan och vad
du ska göra, men när du ska vara ”djur-
vårdare”, vad menar arbetsgivaren då?
Arbetsbeskrivningen bör dokumenteras
skriftligt. Även övriga veterinärer och
andra berörda behöver bli införstådda 
i vilka dina arbetsuppgifter är i olika
situationer. Kan det exempelvis uppstå
missförstånd om du ena gången är djur-
vårdare och andra gången är veterinär
när du träffar en djurägare? 

Om det inte är klarlagt vilka dina
uppgifter är bör du vara försiktig. I värsta
fall kan arbetsgivaren utnyttja din kom-
petens som veterinär. Du kan därmed få
mer att göra än vad som kan krävas av

djurvårdare, utan att få kompensation
för det. Om du jobbar som djurvårdare
bör det i lönediskussionen tas hänsyn till
att du kan och får göra mer än en ”van-
lig djurvårdare”. 

Det finns i dagsläget gott om veteri-
närer och det kan vara svårt att få jobb.
Tar du en ”blandanställning” är det
emellertid viktigt att hålla reda på det
yrkesmässiga ansvaret, själva innehållet i
tjänsten och inte minst att bevaka att du
får en lön som är baserad på den kom-
petens du har för att utföra ditt jobb.

Gå gärna in på Jordbruksverkets hem-
sida under Djur/Djurhälsopersonal för
mer information om vad som gäller
enligt lagar och förordningar: www.jord-
bruksverket.se.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Spara tid och pengar
med verktyg i topptrim

Slipning saxar och skär 72:- 
Service klippmaskiner

Skicka idag!

Vet-paket, spara 600:-
Trimmer & skär

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi

Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83
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❘❙❚ FVF informerar

Vid årsskiftet
trädde den
så kallade

uthyrningslagen i kraft. Den säger
bland annat att en uthyrd arbetsta-
gare ska minst ha de grundläggande
arbets- och anställningsvillkor som
skulle ha gällt vid anställning direkt
hos kundföretaget.  

Som tidigare nämnts på denna plats
trädde den så kallade uthyrningslagen i
kraft vid årsskiftet. Att hyra in personal
kan många gånger vara ett bra alternativ
till att anställa. Den nya lagen innebär
bland annat att man måste hålla koll på
den så kallade likabehandlingsprincipen
och reda ut om bemanningsföretaget
och/eller kundföretaget är bundna av
kollektiv avtal.

Lagen gäller både för den som hyr ut
(bemanningsföretaget) och den som hyr
in arbetstagare (kundföretaget). Det har
inte tidigare funnits någon samman-
hållen lagstiftning avseende bemanning
eller uthyrning av arbetstagare i Sverige.
De regler som tidigare fanns avseende
uthyrning av arbetstagare i den så kallade
arbetsförmedlingslagen har flyttats över
till den nya lagen. Genom den nya lagen
har Sverige implementerat EGs beman-
ningsdirektiv (2008/104/EG).

Uthyrningslagen gäller arbetstagare
som är anställda av bemanningsföretag i
syfte att hyras ut till kundföretag för
arbete under kundföretagets kontroll
och ledning. Med bemanningsföretag
avses en fysisk eller juridisk person som
har arbetstagare anställda i syfte att hyra
ut dessa till kundföretag för arbete under
kundföretagets kontroll och ledning.
Med kundföretag avses en fysisk eller

juridisk person för vilken och under vars
kontroll och ledning arbetstagare som
hyrs ut av bemanningsföretag arbetar.

Utlåning och rekrytering av arbets -
tagare omfattas inte av lagen. Inte heller
entreprenadverksamhet omfattas av
lagen, exempelvis då ett företag inte
enbart ställer arbetskraft till ett kund-
företags förfogande utan tar ansvar för
driften av viss verksamhet. För att uthyr-
ningslagen ska vara tillämplig måste den
uthyrda arbetstagaren istället stå under
kundföretagets kontroll och ledning.

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Likabehandlingsprincipen säger att en
uthyrd arbetstagare ska minst ha de
grundläggande arbets- och anställnings-
villkor som skulle ha gällt vid anställ-
ning direkt hos kundföretaget.  Arbets-
och anställningsvillkor som avses är
exempelvis arbetstid, semester, lön och

skydd mot diskriminering samt skydd
med stöd av föräldraledighetslagen. De
som arbetar hos kundföretaget ska få
tillgång till gemensamma anläggningar
och inrättningar på samma villkor som
kundföretagets egna anställda samt få
information om lediga prov- och tills-
vidareanställningar hos kundföretaget.

Om det finns kollektivavtal eller
andra bindande generella bestämmelser
(t ex en policy eller interna regler i en
personalhandbok) som gäller hos kund-
företaget, och som reglerar de grundläg-
gande arbets- och anställningsvillkoren,
har de uthyrda arbetstagarna rätt till
dessa villkor. Rätten gäller under den tid
en uthyrd arbetstagares uppdrag i kund-
företaget varar.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

Enligt likabehandlingsprincipen ska de som arbetar hos kundföretaget få tillgång till gemen-
samma anläggningar och inrättningar på samma villkor som kundföretagets egna anställda.
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Uthyrningslagen

Vad gäller vid uthyrning av arbetstagare?
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Akut nekrotiserande pankreatit.

Makroskopiskt är pankreas ansvälld, lju-
sare i färgen än normalt och flammig, med
omväxlande rosa och vita, matta partier på
ytan och snittytan (Figur 3, svart pil). De
vita, plackliknande partierna återfinns
också i fettvävnaden i anslutning till buk-
spottkörteln (Figur 3, grön pil) och består
av nekrotiserat fett.

Mikroskopiskt ses nekros av pankreas
exokrina komponent, dvs körtelvävnaden i
organet (Figur 4, svart pil). I anslutning till
parenkymnekrosen iakttas ett kraftigt
fibrintillblandat ödem, där fibrinet fram-
träder som ett nätverk av tunna trådar och
mycket riklig infiltration av degenererade
neutrofiler (Figur 4, grön pil). Nekrotise -
rade fettceller, yttrande sig som stora, vita
kantiga vakuoler, ses också i området
(Figur 4, röd pil). 

De makro- och mikroskopiska föränd-
ringarna är typiska för akut nekrotiserande pankreatit.

DISKUSSION
Vid akut inflammation i bukspottkörteln läcker potenta
enzymer, framför allt trypsin och lipas, ut från det skadade
exokrina parenkymet, vilket ger upphov till såväl lokala

som systemiska effekter. De lokala effekterna omfattar,
förutom ytterligare destruktion av pankreasvävnad, ned-
brytning av fettvävnad, såväl i direkt anslutning till buk-
spottkörteln som i resterande delar av bukhålan. Vanligt 
är också en (lokal) peritonitretning med fibrinutfällning
runt pankreas. Systemeffekter av enzymfrisättningen 

FIGUR 3. Akut pankreatit, gepard. Pankreas är ljus, ansvälld och har flammig
yta, med flera vita, plackliknande partier omväxlande med mer normalt, 
rosafärgat parenkym (svarta pilar). Fettvävsnekroser ses i omgivande vävnad
(grön pil).

Risk för kaningulsot 
under våren

❘❙❚ Kaningulsot, eller rabbit viral hemorrha-
 gic disease (RVHD), orsakas av ett calici -
virus. Sjukdomen drabbar bara kaniner
och har en inkubationstid på ett till tre
dygn. De flesta djur dör och dödligheten
är större hos kaniner äldre än två måna-
der. Ett fåtal kaniner verkar vara mot-
ståndskraftiga mot viruset. Även en ung

till synes frisk kanin kan bära på viruset
och smitta andra individer.

Ibland sker plötsliga dödsfall utan före-
gående symtom. Ibland ses andningssvå-
righeter, hög feber, upphörd matlust,
blodflöde, skum från nosen eller kramper.
Redan under tidig vår börjar kaningulsot
spridas i Sverige. Viruset överlever utanför
värddjuren och kan smitta via t ex utrust-
ning, kläder och skor som förorenats eller
via kaninhår, avföring, blod, saliv etc. Det
krävs ofta en omfattande sanering och
desinfektion av stallar och burar innan nya
djur tas in.

– Den som bor i eller planerar att ta

med sin kanin till riskområden som Skåne,
Blekinge, Öland och Gotland kan skydda
kaninen med vaccin. Sjukdomen verkar
även ha spritt sig norrut ända upp till
södra Mälardalen, säger laborator Ricardo
Feinstein, SVA.

En vuxen kanin kan vaccineras en gång
per år före våren och skyddet varar hela
säsongen. De som föder upp kaniner ska
grundvaccinera två gånger, vid en månads
ålder och en månad senare, därefter en
gång per år.

Källa: Pressmeddelande från SVA den 
22 februari.  ■

❘ ❙❚   noterat
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och inflammatoriska mediatorer innefattar
bland annat generaliserade kärlskador, vilket
kan leda till spridda småblödningar, dis -
seminerad intravaskulär koagulation och
chock.

Akut pankreatit förekommer hos dome-
sticerade djurslag, främst hos hund, men i
mindre utsträckning även hos katt. Preva-
lensen hos vilda kattdjur är inte känd. Orsa-
ken och patogenesen bakom sjukdomen är
ofullständigt klarlagd. Direkt trauma mot
bukhålan, intag av fettrik kost och fetma
anses vara predisponerande, men i många
fall kan ingen specifik utlösande faktor
identifieras. Hos domesticerade katter före-
kommer akut pankreatit i en del fall samti-
digt med en underliggande kronisk inflam-
matorisk mag-tarmsjukdom (inflammatory
bowel disease/IBD).

Symtomen vid akut pankreatit är hos
hund ofta tydliga och domineras av kräk-
ningar, diarré, buksmärtor och upphörd
foderlust. Hos katt beskrivs symtomen som
betydligt mer ospecifika och vaga, vilket kan
leda till diagnostiska svårigheter.

Geparden i det här beskrivna fallet uppvisade uttalade
och akuta symtom, dvs en bild mest överensstämmande
med yttringarna hos domesticerade hundar. Vad som
utlöste pankreatiten hos geparden gick inte säkert att 
fastställa. Djuret led sedan länge av en lymfoplasmacytär 

kronisk inflammation i mag-tarmkanalen och ett sam-
band med denna kan inte uteslutas. En spekulation är att
inflammationen i mag-tarmkanalen medfört intermittent
reflux av duodenal ingesta upp i bukspottskörtelns utför-
selgång, och att detta utlöst pankreatiten.

FIGUR 4. Akut pankreatit, gepard. Den exokrina pankreasvävnaden är nekro-
tiserad (svart pil) och i anslutning till detta ses kraftigt interstitiellt ödem och
riklig infiltration av neutrofiler (grön pil). Notera också förekomst av nekroti-
serade fettceller (röd pil). HE-färgning, 200 gångers förstoring.

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

www.canilab.se
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❘❙❚ insänt

Veterinären har av samhället fått en
tydlig roll som garant för god djur-
sjukvård, gott djurskydd och god
livsmedelssäkerhet. Det mandatet
har främst givits oss genom grund -
utbildningen och möjligheten till
specialistutbildning inom flera
områden, liksom genom officiella
uppdrag eller befattningar. För att
ytterligare stärka veterinärerna har
lagstiftaren beslutat om ett regel-
verk med bland annat krav på
dokumentation av behandlingar.
Veterinärförbundet anser att det är
en självklarhet att landets veterinä-
rer följer gällande regelverk och
därmed inte undergräver allmän-
hetens förtroende för kåren.

VETERINÄRENS ROLL
För många människor är veterinären i
första hand en kliniker som tar hand om
deras sällskapsdjur eller produktionsdjur.
Samtidigt ses det som en självklarhet av
samhället att vi inom veterinärkåren står
upp för djurens väl och ve genom att
agera stringent för djurskyddet i dess
olika former. En för allmänheten kanske
mindre känd roll som vi har inom kåren
är att vi ska se till att konsumenterna
kan få säkra livsmedel. Här har de kli-
niskt verksamma veterinärerna och offi-
ciella veterinärer i olika befattningar ett
gemensamt ansvar.

UTBILDNING 
Inom veterinärkåren är vi med rätta stolta
över den bredd vår utbildning har, som
sträcker sig långt utanför allmänhetens

bild av oss som kompetenta djurläkare.
Våra kunskaper om smittskydd och livs-
medelssäkerhet kopplat till de kliniska
färdigheterna är en av anledningarna till
det förtroende som lagstiftarna och all-
mänheten har för oss, som en garanti för
en god djurhälsa och en hög livsmedels-
säkerhet. Dessutom har vi möjligheten
att fördjupa våra kunskaper genom de
olika specialistutbildningar som finns att
tillgå.

OFFICIELLA BEFATTNINGAR
För att ytterligare stärka den veterinära
rollen inom folkhälsoområdet har sam-
hället sedan lång tid tillbaka givit oss
officiella befattningar inom livsmedels-
kontroll och vid bekämpande av epizoo-
tier och zoonoser. 

SAMHÄLLSUPPDRAGET BYGGER 
PÅ FÖRTROENDE
Min uppfattning är att veterinärens
ansvar är ett samhällsuppdrag som byg-
ger på kårens kompetens, men också till
stor del på förtroende. Det förtroendet
vilar på beslutfattarnas och allmänhetens
uppfattning att vi veterinärer följer de
olika regelverk som styr vår verksamhet.
När det vid skandaler runt redligheten
inom exempelvis livsmedelsbranschen
kommer fram att det även förekommit
tveksamheter vid veterinärt intygande i
hästpass, drabbar det vår kår oavsett var
oegentligheterna eller fusket skett. Det
är därför min förhoppning att alla vete-
rinärer i Sverige följer de offi ciella regel-
verk som styr vår verksamhet och som
samhällets förtroende för oss bygger på.

TORSTEN JAKOBSSON

ordförande SVF

Hästpass – en förtroendefråga 
för veterinärkåren
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Veterinärförbundet anser att det är en självklarhet att landets veterinärer följer gällande 
regelverk för dokumentation av behandlingar, även till hästar.
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Två hästägare anmälde veterinären
AA för fel vid utövande av veterinär -
yrket i samband med hantering av
en häst på ett djursjukhus, men AA
bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE 
Vid 14-tiden såg ägarna att deras ettåriga
häst låg och sov bland sina hagkamrater.
Ett par timmar senare såg de att hästen
fortfarande var liggande men att den
hade förflyttat sig ca 40 meter. De gick
för att titta till hästen och den verkade
vara på gränsen till koma så de larmade
veterinär. Ägarna täckte hästen med fuk-
tiga badlakan, mot insekterna, och tog
tempen som var 38,8 grader. De fuktade
hästens mun med nappflaska och den
svalde lite av vattnet. Efter ca 25 minu-
ter kom distriktsveterinären och hon
undersökte hästen grundligt utan att
hitta något konkret. Efter att ha konfe-
rerat med veterinär på SLU gavs korti-
son, de vände hästen och distriktsveteri-
nären åkte till kliniken för att hämta
dropp. Inom en timme var de igång med
att ge hästen fem liter natriumklorid
med tillsatser och två liter glukos. Sedan
vaknade hästen, gnäggade åt dem och de
fick upp hästen liggande på buken. Häs-
ten drack lite ur hink och började äta hö
med god aptit. Distriktsveterinären åkte
på ett annat akutfall men ringde efter en
stund och föreslog att ägarna skulle ge
sirap under tungan. Det svarade hästen
bra på. Så fortskred natten. Hästen sov
en stund, blev vänd och låg ofta på
buken och åt. Distriktsveterinären tog
prover och lever- och njurvärden var
normala.

Nästa dag åt, drack, kissade och baj-
sade hästen. Den drog in benen fint
under sig och distriktsveterinären gjorde
bedömningen att den skulle kunna
komma upp med hjälp av lift. Ägarna
var medvetna om att prognosen var
dålig eftersom de inte visste varför 
hästen hade hamnat i situationen, men
allt de dittills gjort hade givit positiv
respons. Hästen hade dessutom högsta
veterinärvårdsförsäkringen för att kunna
få bästa möjliga vård om det behövdes. 

Deras försäkring täckte även djuram-
bulans men det gick inte att uppbringa
någon som tog liggande hästar. De tömde
sin egen transport på inredning, lånade
en stor stark presenning och lyfte in 
hästen med hjälp av vänner och grannar.
Hästen var ovanligt stor. En av ägarna
ringde närmaste djursjukhus och förvar-
nade om att de skulle komma in. Han
klargjorde situationen och berättade att
hästen vägde runt 400 kg. Eftersom pre-
senningen var stor kom den att täcka
hästens bakdel under den en och en halv
timme långa transporten. Hästen var
därför svettig när de kom fram men lyfte
på huvudet och gnäggade när de öpp -
nade framdörren. Den hade matat sig
fram så långt den kunde komma in i
transporten. Ägarna backade upp trans-
porten på rampen utanför entrén och
fällde lastrampen. Redan i detta skede
klargjorde veterinär AA på djursjukhuset
att hon inte hade för avsikt att försöka ta
ut hästen ur transporten. AA sa att det
var väldigt vanligt att så stora unghästar
som deras drabbades av osteokondros i
nacken och att de då kunde få snabbt
kommande yrsel, detta var AAs giss-
ningsdiagnos på hästen. AA lät ägarna
veta att om hästen inte reste sig själv i
transporten var det ingen idé och att
djursjukhusets erfarenhet var att om en

häst inte kommit på benen inom tre
timmar efter en operation är det kört. På
djursjukhuset avlivas en häst efter sex
timmar om den inte kommit upp då.
Deras häst, som legat ett dygn, skakade
AA bara på huvudet åt. Hästen skulle
resa sig själv inne i transporten. 

AA lyssnade inte på ägarna när de
berättade hur fint hästen svarat på olika
behandlingar. AA ringde inte distrikts-
veterinären förrän efter flera timmar,
trots att ägarna bad henne. Det togs
massor av prover inne i transporten,
sådana som distriktsveterinären förmod-
ligen redan hade tagit. Ägarna uppre -
pade flera gånger att hästen inte kunde
resa sig inne i transporten och bad om
att de skulle samla ihop folk nog att lyfta
ut den. Efter mycket tjat fick de hjälp
med att dra hästen lite längre bak i
transporten. För att inte bli sparkade när
personalen skulle sätta dropp på hästen
bakbands den med kobindsle. Ägarna
kände vanmakt över att ingen verkade
ha en ambition att hjälpa hästen upp.
AA sa att en hängmatta bara var till som
stöd för hästar som redan kunde stå upp. 

När hästen hade vätskats upp skulle
den resa sig fast den inte kunde. Hästen

Ansvarsärende

Försökte få sjuk häst att resa sig i
transport

ansvarsärende

➤

Betala medlemsavgiften via 
autogiro

Blanketten Autogiroanmälan fylls i. 
Den finns på vår hemsida www.svf.se,
under BLANKETTER och Rörande SVF.
Du kan också kontakta kansliet, så 
sänder vi blanketten till dig. När vi 
fått blanketten i retur kommer avgif-
terna i fortsättningen att dras från 
ditt konto varje månad.
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➤ låg skräckslagen i ett trångt utrymme på
en pressning som var våt av kiss och
svett, bakbunden med ett kobindsle.
Det fästes en longerlina i hästens grimma
och det drogs i linor och selen, slängdes
vatten på hästen som manades/rappades
på, för att den skulle förmås att resa på
sig. Hästen gjorde försök att komma
upp på buken men efter ett tag gav den
upp och låg apatisk. Ägarna kände att de
inte hade något val och de gick med på
att hästen avlivades. AA avlivade hästen
inne i transporten varpå ägarna skrev
under några papper och åkte hem. 

Dagen efter kommer chocken och
självanklagelserna över vad deras häst
utsattes för på djursjukhuset. Ägarna
kan inte få sin häst tillbaka och kanske
hade den inte klarat sig ändå, men den
borde ha fått en ärlig chans och det fick
den inte på djursjukhuset.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
AA undersökte och behandlade hästen
vid djursjukhuset på angivet datum.
Hon minns händelsen väl och kan inte
annat än beklaga att hästens ägare upp-
fattat händelseförloppet på det negativa
sätt som beskrivs i anmälan. AAs syn på

händelseförloppet inklusive hennes
bedömning av hästens status och de
behandlingar som utfördes framgår i
den journal som AA skickade till
ansvarsnämnden. En sammantagen bild
av anamnesen och upprepade undersök-
ningar av hästens status låg till grund för
AAs bedömning att prognosen för denna
häst var hopplös. Det föranledde hennes
rekommendation att hästen skulle av -
livas, för att undvika onödigt lidande.
Beslut om avlivning fattades i samråd
med djurägaren och obduktion av hästen
framhölls som ett alternativ men avböj-
des av djurägaren. AA vill poängtera att
hästen vid ankomsten till djursjukhuset
var mycket allvarligt sjuk vilket inte med
tydlighet framgår i de brev som skrivits
av djurägaren.

I AAs yrkesroll som veterinär är hen-
nes främsta mål att arbeta för att hjälpa
och bota sjuka eller skadade djur. Det
finns dock en annan viktig del av hennes
yrke och det är att kunna fatta ett beslut
om avlivning i de fall där prognosen 
för djurets tillfrisknande bedöms som
mycket dålig eller där djuret utsätts för
otillbörligt lidande. Detta är aldrig ett
lätt beslut att fatta men ibland är det

nödvändigt, vilket AA fortfarande anser
att det var i det aktuella fallet.

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

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Det har varit fråga om en mycket sjuk
häst som när den anlände till djursjuk-
huset hade varit liggande i över ett dygn.
AA har i den situationen försökt få häs-
ten att resa sig i transporten, något som
är mycket svårt även för en frisk häst.
Utifrån djurskyddsskäl var det inte för-
svarbart att utsätta hästen för detta
lidande. I den situation som rådde borde
AA i stället antingen ha avlivat hästen
direkt eller tagit ut den ur transporten
för vidare undersökning. Genom att
underlåta detta har AA agerat så försum-
ligt att hon inte kan undgå en disciplin-
påföljd.

AA tilldelades en disciplinpåföljd i
form av en erinran för att hon åsidosatt
sina skyldigheter vid sin veterinära yrkes -
utövning.

JOHAN BECK-FRIIS

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2012
Kompendium med föredrag från 2012 års Veterinärkongress kan laddas ner gratis
från www.svf.se för medlemmar i veterinärförbundet.

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 2012”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post office@svf.se
mot faktura.

Rättelse
SVS-kansliet har blivit uppmärksammat på en felaktig faktauppgift i 2012 års Veterinärkongresskompendium. 

På sidan 108 i kompendiet, i artikeln ”Akut om händertagande av kolikhästen” av Katarina Nostell, har ett fel smugit
sig in under rubriken ”Laxativ”. Doseringen av glaubersalt ska vara 0,5–1 g/kg kroppsvikt blandat i fyra liter ljummet
vatten, inget annat.
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❘❙❚ krönika

Veterinären – en viktig del av det
hållbara samhället

LANDSBYGDEN LEVERERAR mycket av det som det hållbara
samhället behöver, såsom mat, energi, miljönytta och rekrea-
tion. I denna leveranskedja har veterinären många roller och
stort ansvar. 

Självklart är veterinären betydelsefull för att lantbruket ska
kunna producera mat som är säker och av hög kvalitet. Vete-
rinären slår vakt om smittskyddet så att animaliska biproduk-
ter kan bli bioenergi. Veterinären värnar hälsan hos t ex hästar
och hundar som är viktiga för livskvalitet, rekreation och 
friluftsliv, såväl i staden som på landet. Genom arbetet med
smittskydd och djurhälsa i lantbruket skapar veterinären också
förutsättningar för en konkurrenskraftig produktion som i sin
tur bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald.

I den färdplan för Jordbruksverket som jag som ny general-
direktör lagt fram, finns ett stort fokus på landsbygdernas
utveckling.  Jag betonar också vikten av att förenkla företagens
vardag och att vi som myndighet sätter kunderna först. Detta
synsätt är viktigt i alla veterinära tjänster. Veterinärerna är
samtidigt betydelsefulla kunder för Jordbruksverket och jag
vill gärna ha en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra vår 
service till veterinärerna och göra det enklare att driva företag
inom det veterinära området.

Veterinäryrket är i ständig förändring. Förutsättningarna
för en god djurhållning och ett lågt smittryck ändras i och
med utvecklingen mot färre och större besättningar. Nya kate-
gorier av djurhälsopersonal har tillkommit och dessa leder
också till förändringar av veterinärens arbetssätt. Vi ser nu
även att riskkapitalbolag går in och skapar allt större företag
inom veterinärsektorn. En utveckling som det går att se farhå-
gor i, men som samtidigt kan vara positiv om den leder till
bättre kvalitet och service i djursjukvården.

Genom arbetet med smittskydd, djurskydd och restriktiv
antibiotikaanvändning bidrar veterinären till att skapa för -
troende hos konsumenterna för maten vi äter. Hanteringen 
av hästpass är ett tydligt exempel på hur veterinären påverkar
spårbarhet och bidrar till god livsmedelssäkerhet. En fortsatt
kvalitetssäkring av det veterinära arbetet i alla led är nödvän-
dig. Varje veterinär måste hålla sig uppdaterad på lagstiftningen
och vara mån om att leva upp till den. Detta gäller inte minst
journalföring och intygsskrivning där kvaliteten kan vara
avgörande för om bevisningen ska vara tillräcklig när ett djur-

skyddsfall prövas i rätten. Som veterinär måste man ta ansvar
för detta och inte se det som något som kan bortprioriteras
eller är mindre viktigt. 

I många veterinärers vardag ingår att kombinera kirurgens
hantverksskicklighet med ett gott djuröga, stor förmåga att
kommunicera med såväl djurägare som andra och en god
administrativ förmåga. Det är stora krav på dagens veterinärer
och det gör yrket så intressant. Jag vill att man som veterinär
ska kunna känna sig stolt över att bidra till det hållbara sam-
hället. Ett samhälle med vitala kommunicerande kärl mellan
stad och land.

LEIF DENNEBERG

generaldirektör Jordbruksverket
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IN MEMORIAM

Pia Westin in memoriam
Vår kära vän, kollega och kurskamrat
Pia Westin fattas oss. 

Pia föddes 14 augusti 1959 och dog
28 december 2012. Hon föddes och
växte upp i Gävle och hade tidigt ett
stort intresse för djur. Sedan blev det
Nytorps naturbruksgymnasium i Arbrå.
Pia arbetade också en tid på farm i
Australien.

Hon var en klok och gudagod männi-
ska och veterinär, inget problem för dju-
ret eller djurägaren var för litet för att
Pia skulle engagera sig, bry sig och ta det
på stort allvar.

Pia var en stor djurälskare och vi
minns henne med mycket djur runt
omkring sig. Whippetflocken var alltid
oräkningsbar. Innekatter och utekatter
hölls tillsammans och vid besök hemma
hos Pia blev man aldrig riktigt klok på
vilka katter man tordes släppa ut och
vilka som skulle stanna inne. Marsvin,
kaniner och råttor hörde också till famil-
jen.

Vi minns många trevliga nätter med
tentaplugg på Gälbo i Pias studentkorri-
dor. Även om vi ibland tvivlade på att vi

skulle hinna klart så lyckades vi (nästan)
alltid få in alla kunskaper på rätt plats
och klara tentan.  

Efter veterinärexamen blev det först
DV-jobb i Valdemarsvik, därefter många
år på Sandvikens djursjukhus för Pia. 
De senaste åren hade hon egen klinik,
Hamrångeveterinären, utanför Bergby i
Gävle.

För sexton år sedan drabbades Pia av

bröstcancer, och blev efter lång och svår
behandling friskförklarad. Några år
senare fick hon dock ont i bröstbenet
när hon lyfte en stor hund på undersök-
ningsbordet. Det visade sig att cancern
spridit sig till benmärgen. Otaliga var
kurerna med cellgift. Det var förunder-
ligt vad Pias kropp klarade av och hur
hon kämpade på. Hon ville ju leva så
länge det gick för de tre barnens skull.
Till sist gick det inte längre.

Pia lämnar ett stort tomrum i våra
hjärtan. Vi skulle vilja träffa henne
många gånger än, prata, skratta, berätta
och trivas i hennes vänliga och generösa
sällskap. Vi tänker på hennes barn, släkt
och vänner och önskar dem styrka och
tröst.

Helene Jentzen
Kerstin deVerdier

Ingrid Österlundh
Anna-Karin Eng

(vänner och kurskompisar från Coolon)

Ny tjänst – ny lön 
– nya anställningsvillkor?

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

Malmö 18 - 19 april 2013

CHALLENGING MEDICAL CASES - 
en uttalat interaktiv kurs för dig som älskar internmedicin.
INNEHÅLL: Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med medicinska utredningar. 
Kursen är fallbaserade och interaktiv med mentometersystem; fokus kommer att ligga på 
endokrinologi samt elektrolyt- och syrabasrubbningar, men även andra områden inom intern-
medicinen kommer att beröras. Ämnena som berörs kommer att vara till nytta för veterinärer 
som arbetar med internmedicin, oavsett om man är mindre erfaren eller specialiserad.
Ingen av fallen har varit med på tidigare kurser i Sverige – du kommer inte att känna igen dem 
även om du deltagit i Thomas svenska kurser förut!

FÖRELÄSARE: 
Thomas Graves: dipl. ACVIM, professor, University of Illinois 

Deborah Greco: 

PRIS 10.700:- SEK (exklusive moms) 

Vi har ansökt, hos SVS, om att få kursen rekommenderad för hund och katt, steg 1.

Aktuell SPUV-kurs
för veterinärer

Anmälan och mer information om våra 
SPUV-kurser hittar du på www.swevet.se
Anmälan till Carina Andersson på 
spuv@swevet.se eller telefon 0416-258 16

SweVet Piab AB, Verkstadsgatan 8, 275 39 Sjöbo 
Växel 0416-258 25, Fax 0416-258 31, www.swevet.se, spuv@swevet.se

Kursen är rekommenderad av SVS för hund och katt, steg 1.
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Ett nytt stort beslut är taget på SLU.
Skara ska flytta. För att slippa
begreppsförvirringen vill jag börja
med att förklara att det är grund -

utbildningen som flyttar och inte
staden. Samtidigt är det bestämt att

forskningen i Skara ska finnas kvar.  

HUR KOMMER DENNA FLYTT att påverka oss veterinärstuden-
ter? I dagsläget är det förstås ingen som vet det men oron är
stor bland studenterna. När djursjukskötarprogrammet kom-
mer till Uppsala ger det nya möjligheter till ett samarbete 
mellan våra två yrkesgrupper redan på studentnivå, vilket
självklart är ovärderligt. Men det finns en annan sida av myn-
tet också. Just nu byggs ett nytt och modernt djursjukhus där
hela veterinärutbildningen kommer att förläggas. Oron finns
redan för hur studenter och lärare ska få plats på samma ställe,
om det finns tillräckligt med grupprum och om mängden
mikrovågs ugnar räcker för att värma allas luncher. Hur ska det
då gå när även utbildningarna i Skara flyttas till Uppsala och
vi ska samsas om samma lokaler? 

Förmodligen fanns liknande känslor kring veterinärutbild-
ningens flytt från Stockholm till Uppsala som säkert många av
er läsare minns. Alla förändringar är inte av ondo, men vi
måste självklart jobba för att ingen av utbildningarna ska
behöva lida utan att vi istället ska kunna få ut så mycket som
möjligt av att studera så nära varandra.

Det skrivs och pratas mycket om hur svårt det är med eko-
nomin, de nya lokalerna och utbildningen. Trots detta måste
jag också få påpeka att mycket är väldigt bra. Det vi framför
allt har att glädjas åt är alla våra duktiga och engagerade lärare.
De föreläser med samma engagemang år efter år och berättar
hur enormt viktigt just deras ämne är. De svarar på samma
”dumma” frågor om och om igen bara för att deras framtida
kolleger ska bli så bra som möjligt. Hos dessa personer brinner
det en vilja att få lära ut och många gör också personligen 
starka intryck på studenterna, vilket inte minst brukar märkas
under de årliga spexen som förekommer i årskurserna. För-
modligen är det till stor del samma karaktärer som gjorde att
just du minns din utbildning med glädje. 

En del lärare gör som sagt större intryck än andra och en
som har gjort mycket för oss studenter är Karin Östensson.
Hon har sedan 2010 varit inspektor i VMF och i den rollen
har hon varit en hjälp, ett stöd och en förebild för alla oss i
kåren. Hon har också bidragit med mycket glädje på fester och
andra tillställningar med bland annat sina musikaliska talanger.
Då hon nu har blivit dekanus har hon varit tvungen att sluta
som inspektor och nyvald inspektor är Anna Bergh. Vi är
mycket stolta för att Anna har blivit inspektor och vi tror att
hon kommer att göra ett fantastiskt jobb. Vi önskar Anna ett
stort lycka till!

Vi ses på kåren.

JOHN-FILIP LUNDIN

ordförande Veterinärmedicinska Föreningen

Tiderna förändras

❘❙❚ från studenterna
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VETERINÄR MED INTRESSE FÖR PARASITOLOGISK 
DIAGNOSTIK

www.sva.se

DU KOMMER att delta i diagnostik av prover, att hand-
lägga uppdrag, att tolka provsvar samt att ge muntliga
och skriftliga råd till djurägare och veterinärer. I tjäns-
ten ingår även kontakter med andra myndigheter och
laboratorier samt emellanåt också föreläsningar, media-
kontakter och publicering av resultat och fynd.

ARBETET INNEBÄR en spännande möjlighet till fördjup-
ning i parasitologi kopplat till kliniska frågeställningar.

DEN PERSON som vi söker har veterinärlegitimation
samt erfarenhet från kliniskt veterinärmedicinskt arbete
och kunskap om svensk djurhållning. Du bör ha god
samarbetsförmåga, servicekänsla och kunna arbeta på ett
flexibelt och initiativrikt sätt. Det krävs att du har god

datorvana och kan uttrycka dig ledigt på svenska och
engelska, både muntligt och skriftligt. Praktisk er faren  -
het av parasitologi är meriterande och doktorsgrad ses
som en fördel. Anställningen är på heltid och tillsättning
önskas så snart som möjligt.

FRÅGOR OM tjänsten besvaras av sektionschef Eva
Osterman Lind eller personalman Anders Egerot. Fack-
 liga företrädare för SACO är Magnus Thelander. Samt-
 liga nås via SVA:s växel, telefonnummer 018-67 40 00.

VÄLKOMMEN MED din ansökan senast 8 april 2013.

ANSÖKAN GÖRS via webbformulär på 
www.sva.se/lediga-jobb

Friska djur – trygga människor
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) är en expert- och servicemyndighet under Landsbygdsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är
att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommuni-
kation. Verksamheten är bred och mångsidig och finansieras genom anslag, bidrag och en betydande andel uppdragsverksamhet. SVA
har cirka 400 anställda och är beläget på Ultunaområdet, Uppsala. De största yrkeskategorierna är veterinärer, biomedicinska analytiker
och forskare.

SVA:s ENHET FÖR PARASITOLOGI utövar både diagnostik
och forskning. Laboratoriet för diagnostik är nationellt
referenslaboratorium och ackrediterat. Uppdragen om -
fattar framför allt träckprovsdiagnostik, trikinanalyser,
serologier, t ex för Sarcoptes samt postmortala undersök-

ningar av domesticerade och vilda djur. Vi arbetar framför
allt med klassisk parasitologi. Idag arbetar 17 personer
vid sektionen, varav 4–5 inom forskning och resterande
inom diagnostik. Vi söker nu en
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➤

SVENSKA

v 12
19/3 -13. SEMINARIUM OM LEISHMANIOS HOS

HUND, Stockholm. Arr: L Gunnarsson
SVA och Virbac Animal Health. 
Info: virbac@virbac.se, www.virbac.se

19–20/3 -13. KONFERENS DJURSJUKVÅRD

– EN BRANSCH I UTVECKLING, Stockholm. 
Info: www.conductive.se 

21–22/3 -13. KURS AKUT & INTENSIVVÅRD,
HUND & KATT, FÖR MINDRE/MEDELSTORA

KLINIKER, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

22–23/3 -13. INTERNATIONAL PRACTICAL

EQUINE NEONATOLOGY – A 2-DAY CASE-BASED

COURSE, Helsingborg. Arr: vetPD. 
Info: www.vetpd.com  

23/3 -13. FÖRELÄSNING IMMUNOTHERAPY,
Knivsta. Arr: SSVO och Ögonpanelen.
Info: www.ssvo.se

v 13
25–27/3 -13. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2,
HUND OCH KATT, Knivsta. Arr: VeTA-
bolaget. Info: www.vetabolaget.se

v 14
4–5/4 -13. KURS ULTRALJUD SMÅDJUR, 
FÖRDJUPNING BUK, Göteborg. Arr: VeTA-
bolaget. Info: www.vetabolaget.se

v 15
12–13/4 -13. KURS PRAKTISK MJUKDELS-
KIRURGI FÖR SMÅDJURSVETERINÄRER, Ultuna.
Arr: Universitetsdjursjukhuset vid SLU.
Info: Birgitta.Ostlund-Wiberg@uds.slu.se

v 16
NY 15–16/4 -13. NÄRINGSLÄRA FÖR HUND &
KATT, DEL 1, Knivsta. Arr: Sallander Pet
Diet, Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

NY 18–19/4 -13. KURS CHALLENGING MEDI-
CAL CASES, Malmö. Arr: SweVet Piab AB,
SPUV. Info: www.swevet.se 
(se annons i denna tidning)

19–20/4 -13. KURS OFTALMOLOGI (AV SVS
REKOMMENDERAD KURS), Sigtuna. 
Arr: Jamaren. Info: www.jamaren.se 

19–21/4 -13. VETA-DAGARNA,
Helsingborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 17
24/4 -13. CARDIO WORKSHOP, Upplands

Väsby. Arr: Kruuse. Info: Anders Hilde -
brand, anders.hildebrand@kruuse.com,
070-101 67 17, www.kruuse.com,
www.kruuse.com/kurser 

25–26/4 -13. GRUNDLÄGGANDE ULTRALJUDS -
KURS, Kungens Kurva. Arr: Kruuse. 
Info: Anders Hildebrand, 
anders.hildebrand@kruuse.com, 
070-101 67 17, www.kruuse.com,
www.kruuse.com/kurser 

v 18
3–4/5 -13. KURS NEUROKIRURGI-DIAGNOSTIK

OCH BEHANDLING, Rånäs slott. Arr: 
Skalpellen. Info: www.skalpellen.se

v 19
NY 6–7/5 -13. NÄRINGSLÄRA FÖR HUND &
KATT, DEL 2, Knivsta. Arr: Sallander Pet
Diet, Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

NY 7–8/5 -13. NY KALIBRERINGSUTBILDNING

GÄLLANDE FÅR, Linköping. Arr: Jordbruks-
verket. Info: www.jordbruksverket.se/
kurser ochseminarier 
(se annons i denna tidning)

7–8/5 -13. EXTERNAL SKELETAL FIXATION

– PRACTICAL COURSE, Stockholm. Arr: 
VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

v 20
13–17/5 -13. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION

AV HUND, Arbrå. Arr: CaniRep HB. 
Info: Catharina Linde Forsberg, 
canirephg@gmail.com, 0708-36 36 23

16/5 -13. DIAGNOSTISERING OCH BEHANDLING

AV ALLERGISK HUDSJUKDOM HOS HUND OCH

KATT, Täby. Arr: Novartis Animal Health.
Info: annakarin.lindberg@novartis.com,
070-889 32 81

v 25
17–20/6 -13. IX EUROPEAN SYMPOSIUM ON

POULTRY WELFARE, Uppsala. 
Info: www-conference.slu.se/poultry-
welfare2013

v 36
6–7/9 -13. KURS COLIC IN THE HORSE,
Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 37
11–14/9 -13. 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE

BY EURSAFE (EUROPEAN SOCIETY FOR FOOD

AND AGRICULTURAL ETHICS), Uppsala. 
Info: www.slu.se/eursafe2013 

v 39
26–27/9 -13. KURS GRUNDLÄGGANDE MJUK-
DELSKIRURGI, SMÅDJUR DEL 1, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 40
3–4/10 -13. KURS RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI

HUND OCH KATT, GRUND, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 42
18–19/10 -13. KURS ULTRALJUD SMÅDJUR,
GRUNDLÄGGANDE BUK, Uppsala. 

KONGRESSER & KURSER

Vi söker veterinär till smådjurskliniken med eller utan
kompetens. Kliniken för specialistutbildning. Du har företräde 
som genuint intresse  

info@djurkliniken.eu
Tel. 0708-38 08 20
Rosenholmsvägen 3, 641 93 Katrineholm
www.djurkliniken.eu

Djurkliniken i Katrineholm
söker veterinär
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➤ Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 43
24–25/10 -13. KURS RÖNTGENDIAGNOSTIK

FÖR SMÅDJURSPRAKTIKER, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 45
7–8/11 -13. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Marianne Lundquist, SVF, 
08-545 558 27,
marianne.lundquist@svf.se, www.svf.se 

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

v 46
NY 11–12/11 -13. NÄRINGSLÄRA FÖR HUND &
KATT, DEL 3, Knivsta. Arr: Sallander Pet
Diet, Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

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

v 47
21–22/11 -13. KURS GRUNDLÄGGANDE MJUK-
DELSKIRURGI, SMÅDJUR DEL 2, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 49
4–6/12 -13. KURS ANESTESIOLOGI STEG 3,

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

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

v 14
3–7/4 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE

SACROPELVIC (MODULE I), Sittensen, Tysk-
land. Arr: IAVC. Info: www.i-a-v-c.com

3–7/4 -13. NOVAS/IVAS BASIC COURSE ON

VETERINARY ACUPUNCTURE – SESSION IV, Oslo.
Info: www.novas.dk (SVT 3/12)

5–6/4 -13. INTERNATIONAL PRACTICAL EQUINE

ENDOSCOPY – GASTROINTESTINAL, UROGENITAL

& RESPIRATORY TRACT – A 2-DAY COURSE,
Århus, Danmark. Arr: vetPD. 
Info: www.vetpd.com  

5–7/4 -13. EQUINE PHYSIOTHERAPY DAYS: 
THE SACROILIAC-HINDLEGS MOTION CIRCUIT,
Bingen och Waldalgesheim, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd och 
Tierklinik Binger Wald. 
Info: www.agpferd.com och 
Arno Lindner, arnolindner@t-online.de

v 15
10–14/4 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE INTEGRATED (MODULE V), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 16
19–20/4 -13. INTERNATIONAL INVESTIGATION &
TREATMENT OF NEUROLOGIC, NEUROMUSCULAR

& MUSCULAR CONDITIONS – A 2-DAY COURSE,
Oslo, Norge. Arr: vetPD. 
Info: www.vetpd.com

v 16–17
NY 20–26/4 -13. FIRST INTERNATIONAL

CONFERENCE ON AVIAN, HERPETOLOGICAL AND

EXOTIC MAMMAL MEDICINE (ICARE 2013),
Wiesbaden, Tyskland. 
Info: www.icare2013.eu, 
info@icare2013.eu

v 18
1–5/5 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE

THORACOLUMBAR (MODULE II), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

2–4/5 -13. WORLD CONFERECE ON VETERINARY

EDUCATION, Bangkok, Thailand. 
Arr: World Veterinary Association
(WVA). Info: www.worldvet.org 

v 18–19
NY 4–6/5 -13. REINING HORSES ORTHOPAEDIC

CASE DAYS, Weilerswist-Müggenhausen,
Tyskland. Arr: AG Pferd. 
Info: Arno Lindner,  
Tel: 0049 2461 340 430, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

8–11/5 -13. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS 2013,
Wien, Österrike. Arr: IZW, 
Tiergarten Schönbrunn, EAZWV. 
Info: www.zoovet-conference.org 

v 20
13–14/5 -13. 29TH NKVET SYMPOSIUM: 
MASTITIS – NEW KNOWLEDGE ON DIAGNOSTICS

AND CONTROL ON MODERN DAIRY FARMS,
Reykjavik, Island. Info: www.nkvet.org

v 21
NY 23–24/5 -13. KURS REPRODUKTION HOS

KATT, Montpellier, Frankrike. 
Arr: Sällskapet för Smådjursreproduktion
i samarbete med Royal Canin. 
Info: www.reproduktionssallskapet.se
(se annons i denna tidning)

23–26/5 -13. WORLD VETERINARY DENTAL

CONGRESS, Prag, Tjeckien. 
Info: http://2013.ecvd.info/

25–26/5 (SAMLING 1) + 14–15/9 (SAMLING 2) 
-13. KURS I ATFERDSPROBLEMER HOS HUND OG

KATT – KLINISKE KASUS, nära Oslo, Norge.
Arr: Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap. Info: www.umb.no/sevu 

Lär Dig mer om reproduktion hos katt 
– så mycket mer än bara kastration!

23–24 maj 2013, Montpellier i södra Frankrike

Den 23–24/5 arrangerar Sällskapet för Smådjursreproduktion årets kurs i
samarbete med Royal Canin i Montpellier i södra Frankrike. Kursen kom-
mer att handla om reproduktion hos katt och kommer delvis hållas på
Royal Canins huvudkontor utanför Montpellier där vi bl a kommer få en
guidning runt på anläggningens fabrik, kennel och katteri, och delvis på
det trevliga hotellet Mercure Montpellier Antigone. Föreläser gör bl a vår
egen professor Eva Axnér, Dr Delphine Renault samt Annika Lindh, RC.

Kursavgiften stannar på ringa 2 500 kronor. I priset ingår kurslitteratur
samt aktiviteter inkl transporter och måltider enligt programmet.

Sista anmälningsdag är 15/4. 

För tips om resa, hotell, ev försäkring, fritidsaktiviteter etc hänvisar vi till
vår hemsida www.reproduktionssallskapet.se.

SVT 4-13 KJE:Layout 1  13-03-10  11.13  Sida 58



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  4 • 2013 59

v 23
NY 5–7/6 -13. ETTERUTDANNING – KURS

I KARDIOLOGI, Oslo, Norge. 
Arr: Norges veterinærhøgskole. 
Info: www.nvh.no/Utdanning 
(se annons i denna tidning)

8–9/6 -13. NOVAS/IVAS BASIC COURSE ON

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

v 25
19–23/6 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE CERVICAL (MODULE III), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 27–28
NY 5–8/7 -13. EQUINE SORENESS AND

ACUPUNCTURE DAYS, Bonn och 
Weilers wist-Müggenhausen, Tyskland. 
Arr: AG Pferd. Info: Arno Lindner,  
Tel: 0049 2461 340 430, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 32
7–11/8 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE EXTREMITIES (MODULE IV), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 34
NY 19–23/8 -13. CONGRESS 2013 WVPA
(WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION),
Nantes, Frankrike. 
Info: www.wvpac2013.org, 
wvpac2013@zoopole.asso.fr

v 37–38
11–15/9 -13. VETERINARY CHIROPRACTIC

COURSE INTEGRATED (MODULE V), Sittensen,
Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

12–14/9 -13. 17TH ANNUAL CONFERENCE OF

THE EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC ANIMAL

REPRODUCTION (ESDAR), Bologna, Italien.
Info: www.mvcongressi.com/dati/
calendarioeventipdf/1424_0.pdf

14–15/9 -13 (SAMLING 2). KURS I ATFERDSPRO-
BLEMER HOS HUND OG KATT – KLINISKE KASUS,
nära Oslo, Norge. Arr: Universitetet for
miljø- og biovitenskap. 
Info: www.umb.no/sevu 

14–17/9 -13. 1ST WORLD VETERINARY GOLF

CHAMPIONSHIP, Prag Tjeckien. 
Info: www.vetgolf.eu 

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

v 40
3–5/10 -13. 13TH CONGRESS OF THE WORLD

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

v 44
NY 1–3/11 -13. SECOND INTERNATIONAL

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

v 45
8–9/11 -13. INTERNATIONAL PRACTICAL EQUINE

ENDOCRINOLOGY – A 2-DAY PRACTICAL & 
CASE-BASED COURSE, Oslo, Norge. 
Arr: vetPD. Info: www.vetpd.com 

Ejra Djurklinik i Östersund söker 
Klinikveterinär och Biomedicinsk Analytiker (BMA)

Vinterstaden Östersund, 
”Mitt i Sverige”

Från Östersund tar det bara
en timme både till stor -
stads   livet i Stockholm och
till fjällen. 

Östersund erbjuder också
unika möjligheter till friluftsliv
i närområdet, både sommar
och vinter. Kultur livet har
stora variationer med bl a
musikfestivalen Storsjö yran
som en av höjdpunkterna.

Vi vill ha din ansökan se nast
den 31 mars skickad till
bjorn.jacobsson@ejra.se.

Frågor besvaras av Anna
Mårtensson, 070-396 10 65. 

Läs mer om respektive tjänst
på vår hemsida www.ejra.se.
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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
RITVA KROKFORS WRETEMARK 070-397 35 17

Kassör
ANNA WALDENSTEN PAMUK 076-109 91 88

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
SUSANNA HULTBERG 0524-233 75

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
TORKEL EKMAN, 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

Jordbruksverket kalibrerar
djurskyddet för får

❘❙❚ Jordbruksverket fortsätter sitt arbete
med att förbättra samsynen på djurskyd-
det, skrev verket i ett meddelande den 
26 februari. Det sker genom att veteri -
närer, djurhälsopersonal och kontroll -
personal som kommer i kontakt med 
fårbesätt ningar erbjuds en tvådagars 
djurskydds utbildning. Syftet är att för -
bättra samsynen och kunskapen om 
djurskyddsreglerna och hur de ska till -
lämpas och tolkas i praktiken.

Tidigare år har motsvarande utbild -
ningar gjorts för grishållning och för 
nötkreaturshållning. Dessa kalibrerings -
utbildningar har varit väl besökta och haft
en bred representation av olika aktörer

som på ett eller annat sätt kommer i 
kontakt med djurskyddet i besättningarna.
Nu fortsätter alltså kalibreringskurserna
men med fokus på fårhållning. Utbild-
ningarna kommer att genomföras under
försommaren i Linköping (7–8 maj), Umeå
(14–15 maj) och Jönköping (11–12 juni).
Mer information om utbildningarna finns
på Jordbruksverkets webbplats www.jord-
bruksverket.se/kurserochseminarier. ■

SVF och SJV samverkar för
hästpassen

❘❙❚ I mitten av februari pågick en intensiv
mediedebatt om i vilken omfattning 
veterinärer fyller i hästpass efter utförda
behandlingar av hästar. Mot bakgrund av
debatten gick veterinärförbundet (SVF),
tillsammans med Jordbruksverket (SJV), ut
på förbundets hemsida www.svf.se för att
tydliggöra vilka rutiner som ska följas vid

medicinsk behandling av häst. En utförlig
beskrivning av reglerna kring registrering
av läkemedel i hästpass presenteras på
hemsidan under rubriken ”Vad gäller för
hästpass och läkemedel till häst?” Förbun-
det uppmanar alla kliniskt verksamma
veterinärer inom hästområdet att läsa
informationen och följa instruktionerna
gällande passen. 

Veterinärförbundet hoppas att såväl
veterinärer som hästägare uppdaterar 
sin kunskap om hästpassreglerna. Det 
är viktigt att gällande lagregler följs 
och att förtroendet för svenskt hästkött
bi behålls. Efter tidnings skriverierna med -
delade flera svenska slakterier att de slutar
ta emot hästar för slakt. Inte minst djur-
skyddsmässigt påpekar SVF att det vore
olyckligt om svenska hästar skickas utom-
lands för att slaktas, istället för att mini-
mera transporterna och garantera djuren
svensk djurskyddstillsyn på inhemska 
slakterier. ■

❘ ❙❚   noterat
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❘❙❚ kåseri

Inga tecken på vasst 

JAG TILLHÖR DEN ÅRSKURS som till följd av ändring av studie-
ordningen tvingades göra dubbla ”pinnar” på klinikerna.
Då var jag missbelåten, men kanske lärde jag mig
något under tiden som kan vara värt att berätta.

En dag ringde en djurägare från Stångberga
om en sjuk ko. Av telefonanamnesen kunde
man misstänka vasst. Tillsammans med
Moberg, som var en finsk veterinär som
var här för att få kompetens att söka mot-
svarande tjänst i Finland, laddade vi bilen
med all utrustning.

Moberg satte sig vid ratten. Han hade en del
erfarenhet från kvacken och var en ivrig berättare.
Han redogjorde för alla symtom vi skulle finna på kon.

Vid framkomsten visade det sig att alla symtom vi
berört stämde väl. Diagnos och behandling var
klar – nödslakten.  

För att konstatera vår diagnos åkte vi ner
till slakthuset i Enskede men blev snopna
när vi inte kunde finna några adherenser
eller andra tecken på vasst. Resan hem
till ”stutis” skedde under tystnad. 

Påföljande dag ringde besiktnings -
veterinären och berättade att det fanns
ett otal lymfomknutor i kroppen, till och
med på ryggraden, så kon kasserades helt. 

Det är alltså inte alltid de yttre fynden
stämmer, men i detta fall var i alla fall ordi-
nationen helt rätt. Ofta kan det ju vara tvärtom. 

BENGT ERIKSSON
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Vi söker dig som är en erfaren smådjursveterinär med svensk veterinärlegi -
timation och van vid att operera. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och har
både patienten och kunden i fokus. Vi lägger stor vikt på respekt, bemötande,
flexibilitet, både i arbetet med kunden som inom gruppen. God samarbets-
förmåga samt att du kan arbeta självständigt och i grupp värdesätts också.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning i sex
månader på heltid/deltid. Helg- och kvällsarbete kan förekomma och ingår 

i tjänsten. Tillträde önskas från och med april/maj 2013 eller efter överens-
kommelse.

Vid frågor om företaget, lokalen eller tjänsten kan du vända dig till veterinär/
VD Raad Askar, 073–96 04 045 eller klinik- och personal  chef Tania Marie
Randquist, 070–433 78 73. Hemsidan är under konstruktion.

Du är välkommen med din ansökan, samt CV och referenser, som skickas
via e-post till Tania Marie Randquist, tania.randquist@doctrivet.se.

DOCTRIVET AB – SMÅDJURSKLINIKEN I HUDDINGE söker ERFAREN SMÅDJURSVETERINÄR
Doctrivet AB är en ny smådjursklinik (det lilla djursjukhuset) i Huddinge, söder om Stockholm. Vi kommer att starta upp vår vete-
rinärverksamhet under våren 2013 och du har då möjlighet att vara med oss från början och delta i verksamhetens utveckling.
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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.

Efter genomgången specialistutbildning och godkänd examination enligt SJVFS
2009:83 har Jordbruksverket utfärdat specialistkompetens enligt nedan: 

I hundens och kattens sjukdomar:
• Anna Bodegård-Westling
• Jenny Hedman
• Hannah Holle
• Sofia Honkavaara
• Josefin Hållbus
• Sanda Lindeborg
• Karin Szabó

I sjukdomar hos häst:
• Mads Kristoffersen

SPECIALISTKOMPETENS

Can you give him something to relax his jaws?

PERSONNOTISER

Födelsedagar i april  2013

GÖSTA JONSON, Rävlanda, 80 år den 4/4
ASCENSION GARCIA, Varberg, 70 år 
den 5/4
MARIANNE AHLENGÄRD, Sollentuna, 70 år
den 6/4
YLVA LINDÉN, Karlshamn, 60 år 
den 10/4
CECILIA DANIELSSON, Helsingborg, 50 år
den 11/4
BROR ANDERSSON, Växjö, 95 år 
den 12/4
ANN-CHARLOTTE KARLSSON, Uppsala, 
50 år den 12/4
LARS LJUNGBERG, Höllviken, 75 år 
den 13/4
RUNE BARD, Vindeln, 90 år den 15/4

INGA BRITT SPÅNGBERG, Uppsala, 60 år
den 15/4
TORBJÖRN MEJERLAND, Täby, 75 år 
den 19/4
ANN-MARI KJELLGREN, Landvetter, 50 år
den 20/4
URBAN SJÖGREN, Skänninge, 75 år 
den 23/4
KARIN DANIELI, Norberg, 50 år den 24/4
ANNIKA LARSSON, Hammarö, 50 år 
den 25/4
GÖRAN HUGOSON, Täby, 80 år den 27/4
ARTHUR PETRÉN, Skene, 70 år den 28/4

Avlidna
Veterinär BJÖRN VON HOLTEN avled den 
4 februari 2013. Han föddes 1945 i
Malmö och avlade veterinärexamen
1982. Han arbetade som vikarierande
distriktsveterinär under 1983 och var 
fr o m 1984 verksam som privatprakti-
serande hästveterinär i sydvästra Skåne
fram till sin bortgång.

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. 

Regeringen överväger 
centraliserad köttkontroll

❘❙❚ Efter den senaste tidens köttskandaler
överväger nu regeringen att centralisera
all kontroll av köttproduktion. Det sade
landsbygdsminister Eskil Erlandsson till
Dagens Eko den 25 februari. Erlandsson
är oroad över den aktuella hästköttskan-
dalen, och även över upptäckten i höstas
att nästan hundra ton fläskfilé hade blivit

färgad och såld som oxfilé i Sverige.
I dag ansvarar Livsmedelsverket för

kontrollen av runt 350 större köttanlägg-
ningar, bland annat alla slakterier. Där -
emot är det kommunerna som sköter
kontrollen av mindre köttanläggningar, 
t ex många charkuterier. Delar av livsme-
delsbranschen har länge ansett att vissa
kommuner brister i sin tillsyn och krävt att
staten ska ta ansvaret för all livsmedels-
kontroll. Det aktuella utspelet från lands-
bygdsministern innebär att regeringen är
beredd att centralisera åtminstone kon-
trollen av köttproduktion. ■

❘ ❙❚   noterat
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

- Jag är också värd att skyddas!

Nu är det här, det nya kombinationsvaccinet mot 
myxomatos och RHD hos kaniner. 

Vaccinet är ett levande adjuvansfritt vektorvaccin 
som skyddar efter endast en injektion och 
därefter med årlig revaccination. Kan ges redan 
från 5 veckors ålder.

Nu är det vår tur!
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Intervet AB
Box 7121
192 07 Sollentuna
www.msd-animal-health.se

NYHET!
Förpackning: 1x5 dos frystorkat pulver 
och vätska till injektionsvätska, suspen- 
sion för kaniner

Dos: 1 ml, ges subkutant

Receptbelagt läkemedel

Datum för senaste översyn av produkt- 
resumé: september 2011

För mer info: www.fass.se

SMÅDJURS- 

VETERINÄRER! 

Håll utkik i posten  

efter inbjudan till 

kvällssymposier om 

kaninsjukdomar.
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