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❘❙❚ ledare

Vad händer nu med SLU?

ÄR STEFAN LÖFVEN den 3 oktober presenterade sin regeringsför-
klaring stod det snart klart att han beslutat lägga ner landsbygds -
departementet. En tillfällig landsbygdsminister tillsattes, som redan

vid årsskiftet kommer att byta titel till biträdande näringsminister med ansvar
för landsbygdsfrågor.

Beslutet innebär många frågetecken för de veterinära områdena och myn-
digheterna. Vilket departement ska hantera djurhälsa och djurskydd, vem ska
ansvara för livsmedelssäkerheten och var kommer veterinärutbildningen att
hamna?

Den senare frågan är inte minst viktig då fortlöpande besparingar på vete-
rinärprogrammet tänjer på utbildningens marginaler varje år. På annan plats
i denna tidning uttrycker studentkåren VMF en stark oro över framtiden.
Bland annat är veterinärstudenterna rädda för att SLUs nya resursfördelnings -
modell kommer att slå hårt mot en redan nerbantad utbildning. Få tror att
ett nytt huvudmannaskap hos näringsdepartementet kommer att förbättra
situationen för veterinärprogrammet.

Under landsbygdsdepartementet har SLU varit en av dess största myndig-
heter. ”Mitt älskade universitet” var Eskil Erlandssons avskedsord när han den
4 oktober höll tacktalet vid SLUs promotionshögtid. Även om den kärleken
inte alltid visades så tydligt fanns det ändå en ömsesidig förståelse och en dia-
log mellan SLU och departementet. Som en liten kugge i ett enormt närings -
departement kommer SLU förmodligen att tappa denna särställning.

Rektor Lisa Sennerby Forsse har flera gånger efter regeringsförklaringen
framfört önskemålet att få sitt universitet flyttat till utbildningsdepartemen-
tet, för att åtminstone få en koppling till den övriga universitetsvärlden. Det
har även från veterinärt håll tidigare framförts sådana önskemål, och nu om
någonsin är tiden inne att jobba för detta mål. Senast vid årsskiftet kommer
regeringen att fatta beslut om vart SLU och därmed veterinärutbildningen
ska flyttas, men fram till dess finns möjlighet att påverka.

Det gäller dock inte bara att arbeta för bibehållna resurser och uppmärk-
samhet för SLU från departementshåll, hela universitetets existens kan vara i
farozonen. I Danmark beslutade regeringen att 2007 fusionera Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole med Köpenhamns universitet (KU). Veterinär -
namnet försvann från lärosätet och ersattes med LIFE – Den Bioveten ska b -
lige Fakultet. 2012 kom dödsstöten för det tidigare lantbruksuniversitetet när
de kvarvarande veterinära delarna av LIFE sögs upp av Det Sundhedsvidens-
kablige Fakultet (SUND) och övriga utbildningar hamnade på en annan
fakultet vid KU.

Om organisationsförändringen stärkte veterinärutbildningen 
eller ej kan inte SVF bedöma, men den veterinära profilen 
på utbildningsanstalt och forskning i Danmark är borta 
för alltid. Låt oss arbeta för att inte samma sak händer 
i Sverige.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Veterinären som ror
livsmedelssäkerheten 
i land på Coop

I det område i Solna som i folkmun
kallas ”Gränsen” duggar livsmedels-
kedjornas huvudkontor lika tätt som
medialarmen om köttfusk och klor -
doppade kycklingar. Här har Coop,
ICA och Unilever sina kontor. Veteri-
när Lena Malm är livsmedelsäkerhets -
chef på Coop.

– TIDIGARE HADE ÄVEN Axfood sitt kontor
här i närheten, berättar Lena om sina mäktiga
grannar när hon visar runt i Coop-huset.

Solna Business Park, det riktiga namnet på
området där Coop-huset är beläget, har ingen
likhet med Änglamarken och ”lunden den
gröna” men interiören har tydliga drag av mil-
jö tänk. Det är hypermodernt och några egna
arbetsrum har personalen inte, man får sätta sig

och jobba där det finns en ledig plats. För att få
lite ”Konsumkänsla” till intervjun lägger Lena
beslag på ett litet bibliotek där en del av koo-
perationens historia finns samlad. Vi hinner
knappast sätta oss tillrätta förrän telefonen
ringer och Lena ursäktar sig med att hon lovat
att svara. 

– Det är till stor del morgonnyheterna som
styr hur mina närmaste arbetsdagar kommer att
se ut. Igår sändes ett inslag om MRSA hos
danska grisar och jag har lovat vår informations-
avdelning att hjälpa till med ett underlag för
kund- och journalistfrågor, ursäktar hon sig.

LENA TOG EXAMEN 1999. Hon kommer från
Lerum, en av landets hästtätaste kommuner.
Innan Lena blev veterinär ägnade hon sig just
åt hästar, dels på Flyinge och dels på Irland som
hästskötare. När hon skulle välja en ”riktig”
utbildning var det inte hästintresset som gjorde
att hon valde veterinärprogrammet. 

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av
biologi och kunde kanske lika gärna ha blivit
biolog eller agronom t ex. Men veterinär visade
sig vara helt rätt i alla fall, kommenterar Lena. 

Efter examen stannade hon i Uppsala som
adjunkt på institutionen för livsmedelshygien
ett år. Hon provade även på lite jobb som
distriktsveterinär, men det var svårt att kombi-
nera med den satsning inom roddsporten som
Lena gjorde under de åren. Som kuriosa kan
nämnas att när Uppsala Akademiska Roddar-
sällskap, herrar A, för första gången vann över
Lund 1997 hette en av lagmedlemmarna kons-
tigt nog ”Leffe Malm”. 

SEDAN 2008 är Coop Lenas arbetsgivare.
Innan dess var hon inne och nosade på livs -
medelsbranschen ett par år på Arla där hon 
jobbade med syrade produkter. Sedan blev det

Det var för att få bort 
monopol, fusk och dåliga
livsmedel som KF bildades
en gång tiden.
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❘❙❚ reportage

Anticimex under sju år. Hennes nuvarande titel
är livsmedelssäkerhetschef/specialist.

– Det är vanligt att man blandar ihop min
tjänst med kvalitetschefen, men vi har olika
uppgifter. Centralt är vi en grupp på sju perso-
ner som arbetar med kvalitet, miljö och håll-
barhetsfrågor där jag är ensam veterinär. For-
merna och organisationen för de här frågorna
har varierat under de år jag varit på Coop,
berättar Lena. 

– Det utåtriktade arbetet handlar ofta om
kommunikation, som t ex att svara på frågor
om djuromsorg från media. Det händer även
att kundtjänst skickar lite knepiga frågor från
kunder till mig ibland. Merparten av min
arbetstid ägnar jag åt att jobba med interna
saker som att tillsammans med inköpare utvär-
dera nya leverantörer och att påverka dem vi
redan har. Man kan säga att det finns ett paket
med varu- och leverantörskrav som utgör grun-
den för alla inköp. Utöver dessa har Coop egna
varumärken där vi satt ribban högre, som t ex
att en viss vara enbart ska innehålla svenska
råvaror. 

Varför kan inte Coop vara föredöme och ha
det kravet på alla varor som är möjliga att pro-
ducera inom landet?

I ett litet bibliotek i Coop-
huset finns en del av koope-
rationens historia samlad.

”Det är till stor del morgonnyheterna som styr hur mina närmaste arbetsdagar kommer att se ut.”
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– Då levde vi i den bästa av världar. Daglig-
varuhandeln är en lågmarginalbransch med
stort kostnadsfokus. Det gäller att hitta en
balans där det bästa inte blir det godas fiende.
Det är lätt att sätta en högsta nivå, betydligt
svårare att sätta den lägsta, men vi väljer alltid
bort det sämsta, säger Lena. 

ÄVEN OM COOP är jättestort finns det en lokal
förankring i föreningarna runt om i landet.

Dessa skriver motioner till årsstämman och
trycket från konsumenterna i olika frågor kan
vara stort. Under senare tid har gris varit hetast,
men annars är det burhönsen som under
många år engagerat medlemmarna mest. Kra-
vet från lokalföreningarna är tydligt – inga ägg
från burhöns på Coop. Utfasning pågår.

– Internt är det kyckling som också upptar
en del av vår tid. Efterfrågan på kyckling ökar
hela tiden och det är svårt att tillgodose alla
önskemål, säger Lena och förklarar att själva
grundbulten i allt arbete är att sälja rena och
oförfalskade livsmedel.

– Det var därför KF (Kooperativa Förbun-
det) bildades en gång tiden, för att bryta mono-
pol och få bort fusk och dåliga livsmedel. Vi
blev påminda om att fusk fortfarande kan före-
komma i och med ”hästköttsskandalen”. Fin-
dus uppmärksammade att någon längre bak i
produktionskedjan hade fuskat och det blev en
väckarklocka för hela livsmedelsbranschen,
kommenterar Lena. 

Intresset för mat och dess ursprung har ökat markant under senare tid. Lena Malm var nyfiken på det första mobila slakteriet som presen-
terades för branschen nyligen. 

NAMN: Lena Malm 
FAMILJ: Man och tre barn: tre, sju och
nio år gamla, mellanpudeln Jussi
BOR: I Bromsten väster om Stockholm
INTRESSEN: Just nu mest skidåkning
och ridning
IDROTTSMERITER: Fyra SM-guld i
åtta med styrman
FÖRSTA HUSDJUR: Lurviga larven
Pontus
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Kontrollerar du era producenter och leveran-
törer på plats? 

– Någon gång i månaden besöker jag pri-
mär producenter och leverantörer av olika varor.
Med undantag av en förening i Värmland som
driver en charkfabrik har Coop ingen egen pro-
duktion, så alla övriga är externa företag. En del
är certifierade inom olika program utöver de
krav vi ställer och generellt kan man säga att en
tredjepartscertifiering höjer lägstanivån på ett
bra sätt. Sedan finns det en mängd olika märk-
ningar där flera har kommit till som svar på ett
problem eller behov från konsumenter att hitta
vissa varor. 

COOP HAR ETT EGET VARUMÄRKE, Änglamark,
som ska garantera att de livsmedel som ingår i
serien är ekologiska. När det gäller kött är det 
i princip KRAV som gäller även om någon
enstaka charkprodukt kan innehålla ingredien-
ser som inte uppfyller alla kriterier för att bli
KRAV-märkt. 

FÖR ATT UPPMUNTRA och uppmärksamma de
producenter som satsar på ekologisk produk-
tion delar Coop årligen ut Änglamarkspriset.

– En av årets pristagare, som får 100 000
kronor, blev Jord På Trynet, en sammanslut-
ning av 24 ekologiska bönder där nästan alla
tillämpar KRAVs regler, berättar Lena.

De ekologiska eller KRAV-uppfödda grisarna
är dock bara en bråkdel av landets totala pro-
duktion och precis som hos övriga livsmedels-
kedjor finns det konventionellt kött från Sverige
och andra länder i hyllorna även på Coop.  

– Vi har alla sorters konsumenter, men vi
försöker marknadsföra vissa varor lite särskilt
för att locka in fler kunder på den hållbara lin-
jen. Sedan en tid tillbaka har vi inom frukt och
grönt haft ”veckans ekologiska” och nu har vi
även sådana kötterbjudanden. När det gäller
olika märkningar vet vi att de som köper eko-
logiskt också bryr sig om t ex Fairtrade. Över-
huvudtaget har intresset för mat ökat sista
tiden. Inte bara hur man lagar mat, utan också

Som livsmedelssäkerhets -
chef på Coop är Lena en
extremt medveten konsu-
ment.
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hur råvarorna produceras, kommenterar Lena. 
– Vi har gjort en rolig grej nyligen som jag

personligen tror kommer att ge bra respons hos
producenterna. Genom en uppgörelse med
Scan har vi hittat en väg att rädda smågrisar
från att bli kastrerade utan bedövning. Det
handlar om ett bidrag från Coop på några kro-
nor extra per gris, som inte belastar konsumen-
ten, för dem som kastrerar med bedövning eller
vaccinerar mot galtlukt. Jag är jätteglad över att
vi kommit fram till den här lösningen som
betyder mycket för djuromsorgen. Just nu är vi
uppe i 18 000 smågrisar men målet är att täcka
in volymer som motsvarar i stort sett hela
Coops försäljning av griskött.

LENA SOM LOVAT informationsavdelningen ett
underlag till uttalande om MRSA, blir påmind
om detta. Hon läser upp sina rader för kom-

munikatören: livsmedlet som sådant betraktas
som säkert, men generellt är det bra med upp-
märksamhet kring hur antibiotika används till
djur… osv.  

– Hoppas att det blev enkelt, tydligt och rätt.
Det kan gå snabbt att göra en missuppfattning
till en sanning. Ta valaffischerna t ex där partiet
i fråga tog avstånd från ”kött med antibiotika i”.

Lenas arbete just den här dagen avslutas med
att vara med på invigningen av landets första
mobila slakteri. Efter förevisning, tilltugg och
lite surr med branschfolk från olika håll blir det
tunnelbana tillbaka till Solna. På vägen passerar
vi en Coop-butik och Lena dyker omedelbart
ner i charkdisken.

Frågan är självklar, hur är du själv som kund?
– Min man sköter det mesta av handlandet

annars tar det alldeles för lång tid. Jag är förstås
en extremt medveten konsument.  ■

LEDANDE LEVERANTÖR TILL VETERINÄREN
Vi vill träffa er! Kom och hälsa på oss vid monterplats Ö26 

på Veterinärkongressen 6-7 november i Uppsala.

KRUUSE SVENSKA AB · ULLS VÄG 30, 756 51 UPPSALA · TEL: 018-489 97 00 · WWW.KRUUSE.COM
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❘❙❚ vetenskap

I artikeln beskrivs ett utbrott av sår
på vulva och i vagina hos kor i en
mjölkbesättning. Eftersom sjukdo-
men hade ett ovanligt och mycket
smittsamt förlopp gjordes en utred-
ning, som visade att utbrottet av
vulvovaginit orsakats av infektion
med pseudocowpoxvirus.

BAKGRUND
Kliniskt förlopp
I februari 2014 drabbades ett tiotal kor i
en lösdriftsbesättning med ca 80 mjölk-
kor i södra Sverige av knutor och småsår
i vulvaregionen och veterinär kallades
till gården. Vid klinisk undersökning
hade de drabbade korna opåverkat all-
mäntillstånd utan feber, men några hade

flytning från vagina. En ko hade veckan
före kastat i sjunde dräktighetsmånaden.
Sjukdomen spred sig snabbt i besätt-
ningen och redan efter ca en vecka hade
runt hälften av korna samma typ av för-
ändringar i vulva, några även med fula
flytningar och blåsor i vaginalslemhin-
nan. Efter ytterligare några veckor hade
cirka 90 procent av korna drabbats.

KARIN PERSSON WALLER, leg veterinär, VMD, docent, statsveterinär,  
YLVA LINDÉN, distriktsveterinär, 

JOHANNA WINBERG, distriktsveterinär, 
GUNILLA BLOMQVIST, biträdande statsveterinär, 

LENA RENSTRÖM, laboratorieveterinär och 
JEAN-FRANCOIS VALARCHER, laborator*

Infektion med pseudocowpoxvirus  

Besättningsutbrott av ulcerativ pustulär
vulvovaginit hos mjölkkor
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FIGUR 1. Sår med krustor på vulva hos mjölkko drabbad av falska
kokoppor.

FIGUR 2. Blåsliknande förändring i vagina hos mjölkko drabbad av
falska kokoppor.
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Fortfarande fanns dock inga tecken på
påverkat allmäntillstånd hos djuren eller
minskad mjölkproduktion. Vid närmare
undersökning sågs multipla inflamma-
tionshärdar med krustabildning i vulva-
området (Figur 1). De flesta av korna
hade även inflammationshärdar av varie-
rande storlek i slemhinnan i bakre delen
av vagina (Figur 2). Förändringarna i
hud och slemhinnor började med fokal
rodnad och svullnad följt av blåsliknande
lesioner, erosioner och krustabildning.
Lesionerna i huden var i början nästan
cirkulära men växte ihop till större
områden på vissa ställen. En ko hade
hudförändringar som liknade dermato-
filos på stora partier på kroppen och en
ko hade krustor på mjölkspegeln. Inga
kalvar drabbades.

På grund av det smittsamma förlop-
pet och oklar orsak kontaktades Jord-
bruksverket och SVA under den första
veckan av sjukdomsutbrottet. För att
utesluta infektion med bovint herpes -
virus 1 (IBR/IPV) analyserades svabb prov
från akuta hudförändringar och tank-
mjölk, med negativt resultat avseende
förekomst av virus respektive antikrop-
par mot virus. Andra epizootisjukdomar
med blåsbildning som t ex mul- och
klövsjuka uteslöts baserat på en avvikande
symtombild. Eftersom sjukdomsförlop-
pet var ovanligt beslutades att fallet skulle
utredas i detalj med ytterligare provtag-
ningar. Då spridningen var så snabb
misstänktes i första hand en virussjuk-
dom men annan infektion med t ex urea-
plasma eller mykoplasma kunde inte
uteslutas.

Möjliga differentialdiagnoser
På grund av förändringarnas utseende
och kunskap om vilka virus som före-
kommer hos nötkreatur i landet miss-
tänktes i första hand infektion med
parapoxvirus eller herpesvirus. 

Det finns två arter av parapoxvirus som
kan infektera nötkreatur, pseudocowpox-
virus och bovint papulärt stomatitvirus.
Infektion med pseudocowpox virus yttrar
sig främst som hudförändringar, så kal-
lade falska kokoppor, på spenar och juver
medan förändringar på grund av infek-
tion med bovint papulärt stomatitvirus
oftast ses på mulen och läpparna eller 
i munslemhinnan (3, 4). I Sverige har

utbrott i mjölkbesättningar med föränd-
ringar på spenarna som misstänkts vara
falska kokoppor observerats och i vissa
av dessa fall har parapoxvirus påvisats.
Bovint mammilitvirus 2 (BHV2), ett
herpesvirus som troligen finns i landet,
kan också orsaka smittsamma blåsor och
sår på spenarna (3, 4). Inget av nämnda
virus har dock associerats med infektiös
vulvovaginit.

Infektion med bovint herpesvirus 1
(BHV1) kan orsaka infektiös pustulär
vulvovaginit (IPV) med rodnad, knutor,
vesikler eller pustler i vaginalslemhin-
nan, svullen vulva, feber med flera sym-
tom, enligt epiwebb.se. Infektion med
BHV1 är en epizootisjukdom som för
närvarande inte finns i Sverige (Sverige
friförklarades 1998). 

Granulär vulvovaginit yttrar sig som
hyperemi i vulva och förekomst av 1–2
mm sammanväxande granulae i epitelet
i vulva och vagina (5). Sjukdomen anses
ha samband med infektion med Urea -
plasma diversum eller Mycoplasma spp
(5, 7). Förekomsten i Sverige är inte
känd.

I Israel har besättningsutbrott av
bovin nekrotisk vulvovaginit konstate-
rats (2). Denna sjukdom yttrar sig oftast
som erytem följt av hemorragisk nekros
i kaudala vagina och har associerats med
fynd av Porphyromonas levii som är en
gramnegativ anaerob bakterie. 

PROVTAGNINGAR
OCH LABORATORIE-
UNDERSÖKNINGAR 
Från en ko i den drab-
bade besättningen med
omfattande hudför-
ändringar som liknade
dermatofilos togs ett
samlingsprov av krus-
tor från hudföränd-
ringar på länden för
rutinmässig bakterio -
logisk undersökning.
Från två kor med hud-
förändringar i vulva
som bedömdes vara i
akutfasen av sjukdo-
men (en till två dagar
sedan första symtom)
togs två biopsier från
övergången mellan frisk

och sjuk vävnad. Den ena biopsin fixe-
rades för histopatologisk undersökning.
Den andra biopsin skickades ofixerad 
i sterilt provrör för undersökning av
förekomst av mykoplasma/ureaplasma-
DNA samt för virologisk undersökning.
Samtliga prover sändes till SVA.

RESULTAT AV UNDERSÖK-
NINGARNA
Enligt den histopatologiska undersök-
ningen var den patologisk-anatomiska
diagnosen akut ulcerativ pustulös vulvit
för båda biopsikorna. Mikroskopiskt
sågs ulcerativ dermatit med intraepider-
mal förekomst av mikroabscesser. Reak-
tionerna sågs i överhuden som en upp-
svällning (ballooning), separation och
degeneration av keratocyterna (apoptos,
nekros) och ett flertal ansamlingar av
neutrofila granulocyter i och på epider-
mis. I underhuden sågs cellinfiltration
(eosinofila granulocyter, lymfocyter och
plasmaceller) huvudsakligen i anslut-
ning till blodkärl. Inga inklusionskrop-
par påvisades men reaktionerna be -
dömdes vara av den typ som kan ses vid
primär virusinfektion. 

I prov från hudförändringar som lik-
nade dermatofilos kunde ingen växt av
Dermatophilus congolensis påvisas. Bakte-
riologisk odling av provet visade dock
växt av Staphylococcus hyicus i riklig
blandflora. PCR-undersökningen av
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FIGUR 3. Elektronmikroskopisk bild av pseudocowpoxvirus
isolerat från vävnad från kor med vulvovaginit.
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biopsimaterial avseende mykoplasma/
urea plasma var negativ. 

Trots upprepade försök kunde virus
inte isoleras från vävnadsmaterialet eller
från det svabbprov som skickats in tidi-
gare. Vid elektronmikroskopisk under-
sökning av svabbmaterialet kunde dock
förekomst av parapoxvirus påvisas
(Figur 3). Sekvensering av extraherat
virus från svabbprovet visade att para-
poxviruset utgjordes av pseudocowpox -
virus. 

PSEUDOCOWPOXVIRUS
Utredningen visade att utbrottet av 
vulvovaginit i besättningen orsakats av
infektion med pseudocowpoxvirus. En -
ligt författarnas kännedom har be sätt-
ningsutbrott med sådan virusinfektion i
vulvaområdet inte rapporterats tidigare.

Pseudocowpoxvirus är ett DNA-virus
som tillhör släktet parapoxvirus i famil-
jen Poxviridae. Som nämnts uppträder
förändringar till följd av detta virus van-
ligen på kornas spenar men kan ibland
även ses på juver och mjölkspegel (3, 4,
6). Enligt litteraturen kan pseudocow-
poxvirus även orsaka förändringar på
mulen och i munnen hos kalvar som
diar infekterade kor (4). Ett besättnings -
utbrott med vesikler och krustor på
mulen hos 6–48 månader gamla nöt -
kreatur (alla avvanda) smittade med
pseudo cowpoxvirus har dock rapporte-
rats i Brasilien (1). Smittkällan kunde
inte fastställas. Infektion med para-
poxvirus är en zoonos och kan leda till
hudförändringar hos människa, vanli-
gen på händerna.

Patogenes och symtom
Pseudocowpoxvirus infekterar hud via
hudskador. Smittspridning inom besätt-
ningen sker t ex genom direktkontakt
mellan djur samt via mjölkningsutrust-
ning, händer, kalvar som diar flera kor,
stallinredningen samt eventuellt med
flugor och bitande insekter.

Vid infektion på spenarna ses först
små röda prickar i huden omgivna av
rodnad och svullnad. Senare uppkom-
mer blåsor som så småningom går sön-
der (Figur 4). När skadorna läker bildas
karakteristiska ring- eller hästskofor -
made hudförändringar (Figur 5). Såren
läker oftast inom en månad men om de

blir infekterade med bakterier tar läk-
ningen längre tid. Korna blir immuna
men kan infekteras igen inom sex till
tolv månader. Ibland kan långvariga
besättningsproblem uppstå. Spridning
av infektionen inom besättningen kan
ske olika snabbt men alla vuxna djur i en
besättning kan bli infekterade. Enligt
Radostits och medarbetare (6) drabbas
sällan djur som är under två år gamla om
de inte har kalvat. Däremot är nykal vade
kor och djur som nyligen introducerats i
besättningen mer mottagliga. 

Behandling 
Det är ofta svårt att behandla infektion
med pseudocowpoxvirus men rekom-
mendationen vid virusorsakade hudför-
ändringar på spenar och juver är att tvätta
juver och spenar eller doppa spenarna
(om skadorna enbart finns på spenarna)
med en produkt som har dokumenterad
effekt mot både virus och bakterier.
Helst bör medel som även innehåller
mjukgörare användas för att undvika att
huden blir uttorkad. Exempel på spen-
vårdande produkter som i laboratorie-
tester visats ha god effekt mot para-
poxvirus är Green Dip, HM VIR
GOLD och Quaress-Lac. Jod har också
effekt mot virus men det är inte helt

klart vilken koncentration som behövs
för att inaktivera parapoxvirus. Det är
dock troligt att spenvårdande produkter
med minst 2 500 ppm jod i kombina-
tion med mjukgörare är effektiva. Tvätt
eller doppning med enprocentig Virkon
S-lösning har enligt uppgift också god
effekt mot pseudocowpoxvirus men är
uttorkande för huden.

Förebyggande
Smittspridning till en besättning und-
viks enklast genom att inte köpa in djur.
Smittspridning inom en besättning
mot verkas t ex genom att isolera sjuka
djur, att mjölka dessa sist och att använda
mjölkningshandskar. Flugbekämpning
kan också bidra till att förkorta sjuk-
domsperioden liksom riklig användning
av spendopp med visad effekt och tillsats
av mjukgörare till alla mjölkande kor.
Det finns inget vaccin tillgängligt. Viru-
set är motståndskraftigt mot desinfek-
tion, kyla, värme och uttorkning och
kan överleva länge (troligen flera år) i
damm och torra hudkrustor.

UPPFÖLJNING OCH DISKUSSION
I den drabbade besättningen började
förändringarna läka av efter ca en
månads sjukdom. I slutet av maj, cirka ➤

FO
TO

: T
EA

T
C

LU
B

IN
TE

RN
A

TI
O

N
A

L.

FIGUR 4. Spenskada orsakad av falska ko-
koppor, en dag gammal. 

FIGUR 5. Spenskada orsakad av falska ko-
koppor, fyra dagar gammal.
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3,5 månader efter utbrottets start, hade
symtomen försvunnit från de flesta kor
men i juli (cirka sex månader efter
utbrottets start) hade fortfarande enstaka
kor hudförändringar, om än i mindre
omfattning. Enligt djurägarna är det
främst nykalvade kor som drabbats och
oftast har dessa kor bara haft några
enstaka sår. Sedan starten på utbrottet
har inga tecken på stört allmäntillstånd
eller minskad mjölkproduktion kunnat
ses. Dräktighetsresultatet har inte påver-
kats negativt men djurägarna valde att
vänta med inseminering tills förändring-
arna i vulva/vagina läkt av. Inga kalvar
eller kvigor drabbades av virussymtom.

Symtom på infektion med parapox -
virus hade inte förekommit tidigare i
besättningen varför det är troligt att
smittan introducerades i besättningen
någon tid före utbrottet. Inkubations -
tiden är cirka en vecka men virus kan ha
funnits latent i besättningsmiljön, virus
kan t ex överleva länge i damm. Det är
inte troligt att virus kommit in i besätt-
ningen via inköp av djur eftersom inga
sådana gjorts sedan januari 2013. Över-
föring via flugor, utrustning eller männi-
skor är dock en möjlighet. Djurägarna
har enligt uppgift inte själva gjort några
besök i djurstallar på andra gårdar. De
besökare som haft kontakt med besätt-
ningens kor har främst varit veterinärer
och seminörer. 

Infektion med parapoxvirus förut -
sätter hudskada av något slag. Föränd-
ringarnas lokalisation talar för att skador
i huden/slemhinnan i vulva/vagina var
in körsporten för virusinfektionen. Direkt-
smitta mellan djuren skulle kunna ske
genom att de slickar varandra eller gni-
der ändan mot varandra, ett beteende
som dock inte observerats. Hudföränd-
ringar har heller inte observerats på
mulen eller i munnen eller på andra
kroppsdelar. Andra möjliga smittsprid-
ningsvägar är överföring av virus med
flugor, mekaniskt i samband med in -
seminering eller via inredning som 
ryktborstar. I besättningen fanns en fri-
hängande ryktborste som var ganska ny
vid starten av utbrottet. En möjlig teori
är att ryktborsten orsakat små skador i
huden runt svansrot/vulva/peri neum så
att virus kunnat infektera området.
Borsten togs bort när smittspridningen

var som mest omfattande. Efter rejäl
tvätt och desinfektion placerades bors-
ten åter i stallet i mitten/slutet av april.
Enligt djurägarna tvättas den numera
regelbundet och sprayas med Virkon-
lösning.

Utbrottet verkar inte ha lett till några
allvarliga ekonomiska konsekvenser för
djurägarna eftersom djurens allmäntill-
stånd och mjölkproduktion inte påver-
kats negativt. Däremot har inseminering
av vissa kor försenats eftersom djurägarna
klokt nog valde att inte inseminera kor
med förändringar för att undvika smitt -
spridning med insemineringsutrusning
och obehag för korna. Djurägarna har
varit mycket medvetna om risken för
smitta och har därför undvikit att sälja
livdjur till andra besättningar. De har
enbart sålt förmedlingskalvar till spe -
cialiserade nötköttsproducenter. En ligt
upp gifter från köparna har dessa kalvar
inte visat symtom efter försäljning.

FÖRFRÅGAN 
Författarna är tacksamma om läsare som
känner till gamla eller nya liknande fall
hör av sig till Karin Persson Waller eller
till Avdelningen för virologi, immun -
biologi och parasitologi, SVA (telefon
018-67 40 00). Vi vill också att läsarna
kontaktar oss vid pågående fall med
misstänkta hudförändringar, framför allt
på spenar men också på andra hudom -
råden. Vi är intresserade av att få prov-
material från sådana fall för virusisole -
ringsförsök och för att kunna jämföra
virus från olika typer av fall.

TACK
Författarna vill rikta ett varmt tack till
Elenor Hauzenberg för elektronmikrosko-
pisk undersökning av viruset och till
Mikael Lejon och Karin Ullman för
sekvensering av viruset.

SUMMARY
Outbreak of ulcerative pustular vulvo-
vaginitis caused by pseudocowpox
virus in a Swedish dairy herd
The article describes an outbreak of
lesions on the vulva and in the vagina of
cows in a dairy herd. In a couple of
weeks, around 90 per cent of the cows
were affected. The changes in the skin
and mucous membranes began with

focal redness and swelling, followed by
blister-like lesions, erosions and crus-
ting. No signs of disturbed general con-
dition or decreased milk production
could be seen. Since the disease had an
unusual and highly infectious process, a
study was carried out that showed that
the outbreak of vulvovaginitis was cau-
sed by a pseudocowpox virus infection.
According to the authors’ knowledge, a
herd outbreak of such a viral infection in
the vulva area has not previously been
reported.
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❘❙❚ vetenskap

I två stora svenska lösdrifter med
fleråriga problem att kontrollera
spridningen och effekterna av den
smittsamma mastitbakterien Staphy-
 lococcus aureus genomfördes en
klinisk studie. Syftet var att utvärdera
effekten av det biofilmsbaserade
mastitvaccinet Startvac®. Under tolv
månaders tid vaccinerades slumpvis
varannan ko och inkalvande kviga i
enlighet med tillverkarens rekom-
mendationer. Resultatet av studien
redovisas i artikeln.

BAKGRUND
Staphylococcus aureus är det vanligaste
bakteriefyndet vid både subklinisk och
klinisk mastit i Sverige (4, 8). Därmed
utgör juverinfektioner med bakterien 
en av de största enskilda orsakerna till
ekonomiska förluster till följd av störd 
djurhälsa i svensk mjölkproduktion.
Resistenta stammar är sällsynta och tre
respektive sju procent av isolaten från
subklinisk och klinisk mastit kan bilda
betalaktamas (2, 8). Den gängse bekämp-
ningen av S aureus i landet innefattar
identifiering, behandling, utslaktning
och isolering av kor som infekterats.

Trots systematiska saneringsprogram
lyckas det ofta dåligt att fullt ut kontrol-
lera spridningen av infektionen till fler
kor i besättningarna. 

Sedan några år tillbaka finns ett vac-
cin (Startvac®) mot juverinfektion med
bland annat S aureus registrerat i Sverige.
De försök som ligger till grund för regi-
streringsansökan har skett i länder där
såväl besättningsstruktur, produktions -
nivå som celltalsnivåer avviker från
svenska förhållanden. En svensk gårds-
studie med historisk kontroll har tidi -
gare rapporterats (1) men en fältstudie i
produktionsbesättningar med slumpvis

HÅKAN LANDIN, leg veterinär, specialist i nötkreaturens sjukdomar, 
MARIE JANSSON MÖRK, AgrD,

MARIA LARSSON, leg veterinär, klinikveterinär och 
KARIN PERSSON WALLER, leg veterinär, VMD, docent, statsveterinär*

Utvärdering av Startvac®

Vaccination mot Staphylococcus aureus-
mastit i två mjölkbesättningar

FIGUR 1. Syftet med studien var att utvärdera effekten av vaccination med det biofilmsbaserade S aureus-vaccinet Startvac® i två svenska
lösdrifter. Arkivbild.
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indelning i en lika stor försöksgrupp
som kontrollgrupp har tidigare inte
utförts i något nordiskt land. 

Syftet med föreliggande undersök-
ning var att utvärdera tilläggseffekten av
vaccination med det biofilmsbaserade S
aureus-vaccinet Startvac® i två svenska
lösdrifter där fleråriga kontrollprogram
bedömts som otillräckliga av djurägare
och besättningsveterinär (Figur 1).

MATERIAL OCH METODER 
Insamling av data
Vaccinationsförsöket utfördes i två be -
sättningar under perioden 25 oktober
2010 till 25 oktober 2011. Alla kor och
kvigor som fanns i besättningarna sex
månader före försöksperiodens början
in gick i försökspopulationen. Besätt-
ning arna ansågs både av ansvariga be -
sättningsveterinärer och av djurhållarna
själva ha stora problem med S aureus
sedan fem år tillbaka eller mer. Traditio-
nella saneringsåtgärder i form av identi-
fiering av smittbärare, isolering av smitt-
förande kor, slakt av kroniker, selektiv
sintidsterapi, kontroll av mjölkningsut-
rustning samt förbättrade smittskydds-
och hygienåtgärder hade genomförts
men upplevts som otillräckliga.

Alla kor registrerades av gårdsansvarig
djurskötare i ett exceldokument senast
45 dagar före beräknad kalvning. Upp-
gift om vaccinerad/inte vaccinerad, tid-
punkt för beräknad kalvning, datum för
inträffad kalvning och celltalen vid de
fyra första provmjölkningarna efter kalv-
ning fördes löpande in i protokollet.
Även uppgifter rörande behandlad kli-
nisk mastit samt laktationsmånad och
orsak till eventuell utslagning dokumen-
terades fortlöpande. Den elektroniska
journalen skickades varje kvartal till för-
söksansvarig veterinär via e-post. Alla
kor som ingick i försöket provtogs med
enspensprov från affekterad spene vid
misstanke om klinisk eller subklinisk
mastit under någon av de första fyra
månaderna efter kalvning. Proven togs
med vedertagen aseptisk teknik och
skickades samma dag med post till
mastitlaboratoriet på SVA i Uppsala.
Efter bakterieodling skickades provsvaren
med ordinarie elektronisk svarsrutin till
Växa Sverige och registrerades i kokon-
trollens databas. Totalt provtogs 295

juverdelar från 232 olika kor, varav 120
var vaccinerade och 112 ovaccinerade.

För uppföljning användes data från
kodatabasen på Växa Sverige. Informa-
tio nen togs ut i november 2012. Prov-
mjölkningsuppgifter (celltal och mjölk -
avkastning), bakterieodlingsresultat, ut -
gångsuppgifter, härstamningsuppgifter
och kalvningsuppgifter togs fram på alla
kor som fanns i besättningarna under
tiden som försöket pågick.

Besättningar och kor i försöket
Kor med udda öronnummer vaccine -
rades i enlighet med vaccintillverkarens
anvisningar. Ett avsteg gjordes på Gård
A då kvigor och sinkor oftast inte befann
sig samlade 45 dagar innan kalvning,
vilket är tidpunkten för första vaccine -
ring i protokollet i registreringsansökan.
Första vaccinering skedde därför istället
med viss spridning någon gång under
perioden 45–60 dagar före beräknad
kalvning. På båda gårdarna genomfördes
dessutom, av praktiska skäl, vaccination
under en eller två fasta dagar per vecka.
Kor med jämna öronnummer vaccine -
rades inte och utgjorde kontrollgrupp i
försöket. Kor med udda öronnummer
som inte vaccinerades respektive kor
med jämna öronnummer som av miss-
tag vaccinerades togs inte med i den
slutliga analysen. 

I besättning A fanns uppgifter för 614
kor (620 laktationer). Av dessa exklude-
rades 135 kor: 95 hade sinlagts tidigt,
hade höga celltal eller låg avkastning,
åtta kor med jämnt öronnummer hade
vaccinerats, 17 slaktades/dog, fem glöm-

des bort, fyra var sinlagda inför slakt, två
saknade uppgift om vaccinationsdatum,
två kor var inte dräktiga/kastade och två
kor kalvade tidigare än beräknat. Totalt
239 kor (245 laktationer) med udda
öronnummer vaccinerades vid tre till -
fällen och 240 kor (240 laktationer) var
korrekt ovaccinerade. Av korna som
inkluderades var 106 (21,9 %) SRB
(svensk rödbrokig boskap), 360 (74,2 %)
HOL (svensk holstein), 17 (3,5 %)
SRB*HOL och två (0,4 %) övriga raser.
219 (45,3 %) av korna i försöket var
förstakalvare.

I besättning B fanns uppgifter för 316
kor (323 laktationer). 39 kor exklude -
rades: 22 kor med udda öronnummer
hade inte vaccinerats, tio slaktades/dog,
tre gick inte att få tag i på betet, två var
inköpta för sent, en var inte dräktig/
hade kastat och en var vaccinerad trots
jämnt öronnummer. Totalt 126 kor
(129 laktationer) med udda öronnum-
mer vaccinerades vid tre tillfällen medan
151 kor (155 laktationer) med jämna
öronnummer var korrekt ovaccinerade.
Av korna som inkluderades var 208
(73,2 %) SRB, 71 (25,0 %) HOL, 3
(1,1 %) SRB*HOL och två (0,7 %) 
övriga raser. 101 kor (35,6 %) var första-
kalvare.

Uppföljning
Celltal, infektiös mastit, mjölkavkast-
ning och utslagning på grund av juver-
sjukdom ingick i uppföljningen. De fyra
första provmjölkningarna efter kalvning
användes för uppföljning av celltalet.
Senaste provmjölkningen med mjölk
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Tabell 1. INDELNING AV BAKTERIEFYND FRÅN KLINISK OCH SUBKLINISK MASTIT UNDER UPPFÖLJNINGS-
PERIODEN I FÖRSÖKET.

Grupp Bakterie

Staphylococcus aureus  Staphylococcus aureus, pc+, Staphylococcus aureus, pc-

KNS Koagulasnegativa stafylokocker, pc+, Koagulasnegativa 
stafylokocker, pc-, Övriga koagulaspositiva stafylokocker

Koliformer  Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Serratia species

Streptokocker  Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus species, 
Streptococcus uberis

Övriga Arcanobacterium pyogenes, Bacillus cereus, Bacillus species, 
Enterobacter cloacae, Enterococcus species, jästsvamp, 
Mannheimia haemolytica, Pantoea species, Pasteurella species, 
Pseudomonas aeruginosa och Trichosporon species
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innan sinläggning före vaccination
användes för kontroll av juverhälsostatus
innan vaccination. Alla celltalsvärden
användes okorrigerade.

Subklinisk mastit definierades som
celltal ≥200 000 celler/ml och beräkna-
des per provmjölkningstillfälle. Subkli-
nisk mastit under uppföljningsperioden
definierades som celltal ≥200 000 celler/
ml vid någon av provmjölkningarna 1–4
för de kor som hade celltalsuppgift från
alla fyra provmjölkningarna. Nyinfek-
tion definierades för förstakalvare som
kor med celltal ≥200 000 celler/ml vid
någon av provmjölkningarna 1–4 och
för äldre kor som celltal ≥200 000 celler/
ml vid någon av provmjölkningarna 1–4
och celltal <200 000 vid senaste prov-
mjölkning innan sinläggning, för de kor
som hade celltalsuppgift från alla fyra
provmjölkningarna.

Infektiös mastit definierades som
påvisad växt i uttaget mjölkprov och
delades in i S aureus, KNS (koagulasnega-
 tiva stafylokocker), koliformer, strepto-
kocker, övriga bakterier samt blandflora
enligt Tabell 1. Övriga bakterier och
blandflora togs inte med i den slutliga
utvärderingen. 

Mjölkavkastningen beräknades i kg
mjölk/dygn vid första till fjärde prov-
mjölk ningen efter kalvning. Överlevnad
beräknades per fyra respektive sex måna-
der efter kalvning och för hela lakta -
tionen.

Statistisk analys
Skillnader mellan grupperna avseende
celltal och mjölkavkastning vid prov-
mjölkning, förekomst av subklinisk
mastit, nyinfektion och infektiös mastit
någon gång under uppföljningsperioden
analyserades. Infektiös mastit analyse -
rades med en modell för varje bakterie-
grupp: S aureus, E coli och koliformer,
KNS samt streptokocker. Även skillnad 
i överlevnad mellan vaccinerade och
ovaccinerade kor analyserades för tre
olika tidsperioder: fyra månader, sex
månader och hela laktationen. I överlev-
nadsanalys observerades tiden fram till
en viss händelse, i det här fallet slakt/död
på grund av juversjukdom (utgångsrap-
porterad med mastit, juverfel eller högt
celltal). 

I alla modeller inkluderades vaccina-

tion (ja/nej), ras (SRB, HOL, korsning/
övriga raser), laktation (första, andra,
≥tredje) och besättning (A, B) som för-
klarande variabler. I analyserna av celltal
och mjölkavkastning vid provmjölkning
1–4 efter kalvning inkluderades även
laktationsstadium (antal dagar sedan
kalvningen) för provmjölkningen. I ana-
lyserna för subklinisk och klinisk mastit
inkluderades även förekomst av subkli-
nisk mastit (ja/nej) vid provmjölkning
innan avsining som förklarande variabel. 

RESULTAT
I besättning A och B var det 463 respek-
tive 281, 458 respektive 280, 449
respektive 275 och 438 respektive 268
kor som provmjölkades vid första,
andra, tredje respektive fjärde prov-
mjölkningen. 

I Figur 2 och 3 visas celltalet (geo-
metriskt medelvärde) och mjölkavkast-
ningen (aritmetiskt medelvärde) vid de
fyra första provmjölkningarna efter kalv-
ning, uppdelat på besättning och vacci-
nationsstatus. Det var ingen statistiskt
säkerställd skillnad i celltal mellan vacci-
nerade och ovaccinerade kor.

I Figur 4 visas andelen kor med sub -
klinisk mastit vid de fyra första prov-
mjölkningarna efter kalvning, uppdelat
på besättning A och B. Av de kor som
vaccinerats och hade celltalsuppgift från
alla fyra provmjölkningar efter kalvning
och som inte hade subklinisk mastit vid
sinläggning var det 69 (38,6 %) och 28
(27,2 %) av korna i besättning A respek-
tive B som nyinfekterats under perio-
den. Motsvarande antal för ovaccinerade
kor var 63 (36,2 %) i besättning A och ➤

FIGUR 2. Celltal (geometriskt medelvärde) i besättning A och B för vaccinerade och ovacci-
nerade grupper av kor vid de fyra första provmjölkningarna efter kalvning.

FIGUR 3. Mjölkavkastning (aritmetiskt medelvärde) i besättning A och B för vaccinerade
och ovaccinerade grupper av kor vid de fyra första provmjölkningarna efter kalvning.
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41 (33,9 %) i besättning B. Det var ingen
statistiskt säkerställd skillnad i andel kor
med subklinisk mastit mellan vaccine -
rade och ovaccinerade kor. Andelen kor
med påvisad växt av olika bakterier visas
i Figur 5.

Inga kor i den ovaccinerade gruppen
och sex (1,6%) i den vaccinerade grup-
pen utgick på grund av juversjukdomar
under de första fyra månaderna efter
kalvning. Under de sex första månaderna
efter kalvning utgick sju (1,8 %) ovacci-
nerade och nio (2,4 %) vaccinerade kor
på grund av juversjukdomar. Motsva-
rande siffror för hela laktationen var 32
(8,1 %) respektive 37 (9,9 %) kor. Det

var ingen statistiskt säkerställd skillnad i
överlevnad mellan vaccinerade och ovac-
cinerade kor.

EKONOMISK UTVÄRDERING
Kostnaden för att introducera ett vacci-
nationsprogram med Startvac® genereras
av läkemedel och ökad arbetsinsats.
Förutsatt att man i genomsnitt sorterar,
samlar och vaccinerar djuren i ungefär
rätt tidsintervall en gång per vecka upp-
gick arbetsinsatsen på försöksgårdarna
för detta till minst fyra timmar per vecka
x 52 = 208 timmar. Med en genomsnitt-
lig lantarbetarlön på 210 kr motsvarar
detta en årskostnad för merarbetet på 

43 680 kr. Till detta kommer tre vaccin-
doser per ko och år vilket i den största
och billigaste flerdosförpackningen (25
doser) skulle motsvara 3 x 59 kr = 177
kr. I praktiken måste man förmodligen
använda endosförpackning eftersom det
är ytterst sällan 25 kor kan vaccineras
samma dag och då hamnar priset per ko
på 3 x 73 kr = 219 kr. I Besättning A
med 630 kor och Besättning B med 250
kor betyder det läkemedelsutgifter på
sam manlagt 111 510 – 137 970 kr respek -
 tive 44 250 – 52 500 kr. 

DISKUSSION
Resultaten från detta försök visar inte på
några signifikanta effekter i vare sig posi-
tiv eller negativ riktning av att använda
Startvac® på de två gårdar som ingick i
studien. Detta är i linje med andra nor-
diska studier i produktionsbesättningar
(6, 7). 

Utifrån erfarenheterna i försöket kan
man extrapolera att i en besättning med
100 kor skulle 104 arbetstimmar och
300 doser vaccin förbrukas per år. Detta
motsvarar en årlig utgift på 21 480 kr för
merarbete och 21 900 kr för vaccin, en
kostnad på 434 kr per ko och år. Break-
even för att få tillbaka insatsen skulle då
kunna motsvaras av ett sänkt beräknat
tankcelltal (rullande tolv månader) på 
i storleksordning 55 000 celler per ml
eller en minskad mastitincidens med 17
procent (5). Inga tecken på förändringar
i den storleksordningen på beräknat
tankcelltal eller mastitincidens kunde
emellertid observeras i vårt försök. För
att faktiskt tjäna pengar på ett infört
vaccinationsprogram krävs givetvis avse-
värt större effekter.

En relevant invändning mot studien
är att alla kor inte vaccinerades eftersom
den slumpvis utvalda, och lika stora, kon-
 trollgruppen gick kvar i besättningen.
Mot detta kan ställas att en viss positiv
effekt ändå borde ha kunnat observeras
när ungefär hälften av korna hade vacci-
nerats. Om det är så att mer än hälften
av korna måste vaccineras för att uppnå
effekt förskjuts tidpunkten för att kunna
uppnå break-even och därigenom stiger
också initialkostnaderna för att införa
ett vaccinationsprogram. För att elimi-
nera bias av denna anledning inleddes
ett liknande vaccinationsförsök i två
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FIGUR 4. Andel kor med subklinisk mastit i besättning A och B för vaccinerade och ovacci-
nerade grupper av kor vid de första fyra provmjölkningarna efter kalvning.

FIGUR 5. Bakteriefördelningen i 295 mjölkprov tagna från 232 kor med indikation på 
klinisk eller subklinisk mastit under de fyra första laktationsmånaderna efter kalvning 
i besättning A och B för vaccinerade och ovaccinerade grupper av kor.
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nordamerikanska mjölkbesättningar med
att alla kor vaccinerades tills 50 procent
av besättningen var vaccinerad, därefter
vaccinerades endast kor med jämna
öronnummer (9). I detta försök studera-
des effekten av vaccination på förekomst
av juverinfektion med S aureus eller
KNS i uttagna juverfjärdedelsprov medan
effekten på celltalet inte studerades.
Man såg i försöket inte någon statistiskt
signifikant effekt på risken för nyinfek-
tion med S aureus men däremot tog det
kortare tid för de vaccinerade korna att
bli fria från infektionen. Enligt författarna
speglar den kortare tiden att tillfriskna
förekomsten av bakterier i kopopulatio-
nerna. När infektionstrycket togs med 
i analysen såg man en lägre andel ny -
infektioner i vaccinerade förstakalvare
jämfört med ovaccinerade men det var
ingen skillnad för äldre kor. För en djur-
hållare kan detta sannolikt upplevas som
mindre motiverande än en reell effekt på
ett betalningsgrundande celltal. Värt att
notera är att andelen av S aureus-infek -
terade kor var avsevärt lägre i de nord -
amerikanska besättningarna vid starten
av försöket.  

En annan svaghet är att gården visste
vilka kor som vaccinerats eftersom detta
slumpades öppet, utgående från udda
respektive jämnt öronnummer, vilket kan
påverka benägenheten att undersöka och
provta kon efter kalvning. Likaså är det
möjligt att gårdsansvarig har registrerat
data så att det stämmer med valt proto-
koll trots att någon ko inte återfunnits i
rätt tid vid djursorteringen. Det är också
tänkbart att den flexibla tidpunkten för
första vaccinationen i Besättning A lik-
som avvikelsen från de exakta tidsinter-
vallen i valt protokoll i bägge besätt-
ningarna faktiskt resulterat i en sämre
vaccinationseffekt.

Hälften av den höga totalkostnaden
för vaccinering som beräknats här utgörs
av merarbete i samband med att sortera
och identifiera djur utifrån kalvnings -
datum. Ett alternativt och möjligen
mindre arbetskrävande vaccinationspro-
tokoll är den så kallade ”blanket”-
modellen. I detta fall vaccineras alla djur
löpande var tredje månad efter en grund-
immunisering med två injektioner. För-
delen med detta protokoll är att djur -
identifiering och sortering inte krävs,

nackdelarna är en högre vaccinåtgång
per koår samt att alla djur inte har
högsta möjliga skydd under högrisk -
perioden som utgörs av laktationens tre
första månader. Detta alternativa proto-
koll har preliminärt utvärderats i en stu-
die utförd i Storbritannien i besättningar
med främst kolimastitproblem och då
befunnits ha en mindre positiv effekt på
kliniska symtom, celltal och mjölk-
mängd än standardprotokollet (3).

SAMMANFATTNING 
I två stora svenska lösdrifter med fleråriga
problem att kontrollera spridningen och
effekterna av den smittsamma mastit-
bakterien S aureus genomfördes en kli-
nisk studie. Syftet var att utvärdera
effekten av det biofilmsbaserade mastit-
vaccinet Startvac®. Under tolv måna-
ders tid vaccinerades slumpvis varannan
ko och inkalvande kviga i enlighet med
tillverkarens rekommendationer. Utvär-
dering av resultatet skedde under kom-
mande laktations fyra första månader
och inkluderade klinisk mastit, bakterio -
logiska juverfynd, subklinisk mastit,
mjölkmängd, nyinfektion och hållbar-
het. I den slutliga analysen ingick totalt
365 (239/126 från gård A/B) vaccine -
rade och 391 (240/151 från gård A/B)
ovaccinerade kor. Ingen statistiskt säker-
ställd skillnad mellan vaccinerade och
ovaccinerade kor kunde konstateras för
någon av de analyserade parametrarna.

TACK
Denna studie genomfördes med stöd av
Nordvacc Läkemedel AB som bidragit med
teknisk support och vaccinsubstans i erfor-
derlig mängd för försökets genomförande.
Ett stort tack riktas också till ingående går-
dar och deras kor utan vilkas välvilliga
insatser försöket inte kunnat genomföras.

SUMMARY 
Assessment of the vaccine Startvac®

against mastitis in two Swedish dairy
herds
A field study was performed in two rela-
tively large, high producing Swedish
herds, A and B (A=630 mainly Swedish
Holstein cows, B=250 mainly Swedish
Red cows). The aim of the study was to
evaluate the effects of a vaccine contai-
ning slime-antigen as a complement to

long existing control programs that were
regarded as not sufficient by the farmers.
During 12 months all cows with odd
numbers were vaccinated with Startvac®

three times around calving in accordance
to the protocol advised by the manufac-
turer. Cows with even numbers were not
vaccinated and were used as a control
group. Quarter milk samples for routine
bacteriological culturing were collected
from both clinical and subclinical masti-
tis cases in both groups during the first
four months after parturition. The
samples were cultured at the Swedish
National Veterinary Institute and the
results were continuously registered in
the Swedish cow data-base. Both herds
were affiliated to the Swedish milk
recording system and collected milk
recording samples regarding milk yield,
fat, protein, urea and somatic cell counts
(SCC) every month for all cows.

In total, 365 vaccinated (239/126
from herd A/B) and 391 unvaccinated
(240/151 from herd A/B) cows were
evaluated in the final analysis. The
results showed no significant differences
between vaccinated cows and the con-
trol group regarding incidence of clinical
mastitis, SCC, bacterial culturing, new
infection rate, yield or survival. An eco-
nomic analysis on animal health benefits
needed to pay off the costs to implement
a vaccination program estimated the
costs of labour and vaccine to 40 € per
cow-year. Thus, it would require at least
a decrease of 50 000 cells/ml in bulk
tank SCC or 17 % decrease in mastitis
treatment incidence in the herd to reach
the break-even point.
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Bensylpenicillinprokain, injektionsvätska 300mg/ml

Ultrapen vet

Dag 0 Dag 2 Dag 4

Vid behandling av mastit hos nötkreatur
Vid infektioner orsakade av bakterier med MIC < 0,25 mg/L, Staphylococcus 

aures, Streptococcus uberis, S. dysgalaktie och S. agalaktiae.

6 dagars terapeutisk effekt + 4 dagar karens 
ger 8 dagars mjölkkassation

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

Tel: 018 - 57 24 30/31/34
info@n-vet.se  www.n-vet.se

Förpackningar & priser 
(c:a priser apoteket.se okt -14):

     1 x 100 ml 140:-

     6 x  100 ml 596,50:-

  12 x 100 ml 1127:-

  24 x  100 ml  2056:-

Senaste översyn av  SPC 2013-05-24. 
För ytterligare information se fass.se

Behandlingsintervall
48 timmars behandlings intervall
 
Dosering
1ml per 10 kg i.m, motsvarande 
30mg/kg. Max dosering per 
injektionsställe 20 ml.

Karens
4 dygns mjölkkarens
28 dygns slaktkarens 

Förvaring
Förvaring i rumstemperatur. 

Förpackning & hållbarhet
Glas flaska, hållbarhet 3 år.

NU TILL ETT LÄGREPRIS!

Köp 
årets 
rosa 
band
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❘❙❚ månadens epiztel

SMUGGLING AV EXOTISKA DJUR
Under augusti och september i år beslagtogs
ovanligt många fåglar (bland annat ett flertal
grå jako i privatbil) och sköldpaddor (t ex över
1 000 grekiska landsköldpaddor i en privatbil)
inom EU och vid EUs yttre gräns. Dessa djur
beslagtas då de saknar CITES-tillstånd eller
omfattas av EUs övriga artskyddslagstiftning.

Smugglingen är förutom ett artskyddsbrott
även ett problem från smitt- och djurskydds -
perspektiv. Djuren som smugglas är i regel vilt -
fångade och förvaras ofta ihop med många
andra djur under sin färd till slutdestinationen.
En hög dödlighet under transporten är inte
ovanlig. Det är ibland svårt att avgöra om död-
ligheten beror på smittsamma sjukdomar eller
bristande omvårdnad. Bland beslagtagna fåglar
vid EUs gräns har man under de senaste åren
hittat djur med aviär influensa, pachecos sjuk-
dom, aviär tuberkulos och psittacine beak and
feather disease (PBFD). Reptiler som förts till
så kallade ”rescue centers” har varit bärare av
parasiter, i många fall fästingar, paramyxovirus
och olika typer av salmonella. På grund av alla
sjukdomar som djuren kommit i kontakt med
under resans gång är det ofta inte möjligt att
återföra dem till det vilda eftersom de skulle
smitta sina artfränder.

Dessa smuggelförsök skapar inte bara onö-
digt lidande och ett allvarligt hot mot arternas
överlevnad utan är också ett reellt hot mot vårt

I epizteln denna gång uppmanas veterinärkåren att

anmäla misstänkt smuggling av exotiska djur. Jord-

bruksverket rapporterar vidare om flera fall av EHEC-spridning mellan djur och

människor liksom om två aktuella scrapieutredningar. Texten är sammanställd

av Madeleine Gertzell, Avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket. 

Smuggling av hotade djurarter skapar inte bara onödigt lidande och ett allvarligt
hot mot arternas överlevnad utan är också ett reellt hot mot vårt goda djurhälso -
läge.
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goda djurhälsoläge. Det är därför viktigt att
veterinärer som kommer i kontakt med exotiska
sällskapsdjur och där djurens ursprung är
oklart, är extra noggranna när de undersöker
sina patienter. Om man misstänker artskydds-
brott bör man ta kontakt med artskyddshand-
läggaren på sin länsstyrelse.

SPRIDNING AV EHEC MELLAN DJUR OCH
MÄNNISKOR 
Vissa typer av verotoxinbildande Escherichia
coli (VTEC) orsakar allvarlig infektion med
EHEC (enterohemorragiska Escherichia coli)
hos människa. Av de fall som diagnostiseras i
landet är omkring hälften smittade i Sverige.
Merparten av fallen av EHEC-infektion hos
människa brukar inträffa under sensommar
och tidig höst. 

Om smittskyddsläkare misstänker en kopp-
ling mellan djur och ett EHEC-fall hos männi-
ska kontaktas länsveterinären och Jordbruks-
verket. Provtagning utförs i de fall man har en
tillräckligt stark misstanke om en sådan kopp-
ling och om det gäller en serogrupp som kan ge
allvarlig sjukdom hos människa. I de besätt-
ningar där provtagning utfaller med positivt
resultat får djurhållaren rekommendationer 
för vidare hantering från myndigheterna eller
Svenska Djurhälsovården (för gårdar som ingår
i vissa studier om smittan hos djur).

Under 2014 hade det fram till början av
oktober rapporterats tio misstankar om smitt -
spridning av VTEC från djur till människa. Sex
av fallen avskrevs när provtagningen utföll med
negativt resultat eller när man inte hade möj-
lighet att smittspåra de aktuella djuren. 

I ett fall i juni 2014 med VTEC O145 i
Skåne fann man en epidemiologisk koppling
mellan djurisolat och stammen hos personen
som varit sjuk. I ett pågående fall med O121 på
Gotland var misstanken först att ett barn hade
badat i närheten där djur (nötkreatur) går.
Senare framkom att familjen hade haft pick-
nick i en kohage. Det är flera djurhållare som
har djur tillsammans i området och alla besätt-
ningar kommer att provtas för att leta efter den
bakteriestam som patienten hade. Vid ett annat
pågående fall på Gotland där personen haft
VTEC O157 är den misstänkta smittkällan
opastöriserad mjölk som inhandlats på en gård.
Besättningen är provtagen men inget slutligt
svar finns i skrivande stund. I ett fall på Öland
där man påvisat O157:H7 gäller misstanken

smitta via friluftsbad. Provtagning sker för när-
varande i flera besättningar i området.

TVÅ KLINISKA MISSTANKAR OM SCRAPIE
Två från varandra fristående scrapiemisstankar
utreddes under september på SVA. Den ena
misstanken rapporterades från slakteriet på
Gotland och det andra fallet kom från Västra
Götalands län.

SVA kontaktades av en officiell veterinär 
på slakteriet på Gotland om ett texelfår med
centralnervösa symtom. Listerios misstänktes i
första hand som orsak till fårets sjukdomsbild
men scrapie kunde inte uteslutas utan vidare
provtagning. Efter kontakt med Jordbruks-
verket beslutades att fårets skalle skulle skickas
in till SVA för scrapieundersökning. Fallet var
negativt för scrapie och listeriaundersökningen
pågår fortfarande.

Misstanken om scrapie hos en tacka i Västra
Götaland uppkom eftersom djuret visat sym-
tom på tilltagande klåda sedan slutet av
augusti. Den treåriga tackan kliade sig konstant
och hade på grund av klådan såriga och hårlösa
hudpartier. Hon hade dessutom tappat i hull.
Tackan avlivades efter beslut av Jordbruks-
verket och transporterades till SVA för obduk-
tion och provtagning för scrapie. Undersök-
ningen för scrapie var negativ och misstanken
kunde avskrivas. Inget som kunde förklara klå-
dan hittades makroskopiskt vid obduktionen
men histologisk undersökning pågår.

EU-ansökan om scrapiefri status
Fallen är exempel på den kliniska övervakning
av scrapie som görs av veterinärer i fält och på
slakterier runt om i landet. Den utgör en viktig
del i den totala scrapieövervakningen där också
djur över 18 månader rutinmässigt undersöks
vid obduktion och vid destruktionsanläggningar.
Den sammanlagda övervakningen ligger till
grund för en ansökan om frihet från scrapie,
eller mer korrekt uttryckt ”negligerbar risk”,
som Sverige i augusti i år skickade till EU-kom-
missionen. Om vi får sådan status innebär det
att vi fortsatt kan ställa krav för att förhindra
införsel av scrapiesmittade djur vid import,
men också att vi får en underlättad export. 

Om vi skulle uppnå ”negligerbar risk” måste
vi ändå visa att vi har en fungerande övervak-
ning. Därför ska veterinärkåren även fortsätt-
ningsvis anmäla alla misstankar där man inte
kan utesluta scrapie.  ■

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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Vilken är din diagnos? – Hästsjukdomar

En 16-årig korsningsponny togs till djursjukhus
på grund av en sex veckor gammal hälta på
höger bakben, som inte blev bättre av boxvila
och antiinflammatorisk behandling. Fallet är
sammanställt och tolkat av Sören Ladefoged,
Universitetsdjursjukhuset, SLU.

Korsningsponny, valack, 16 år
ANAMNES: Hästen kom till Universitetsdjursjukhuset
(UDS) på grund av en hälta på höger bakben. Den
hade sex veckor tidigare hittats i hagen med en akut
hälta på samma ben. Behandling med boxvila och
antiinflammatorisk medicin inleddes initialt av en
annan veterinär, men på grund av fortsatt hälta kon-
taktades veterinären igen. Vid den förnyade under-
sökningen var hästen tydligt halt på höger bakben i
skritt och vid palpation av höger bakknä kändes det
hårt och svullet medialt. Vid passiv flexion av knäet
sågs en måttlig smärtreaktion. Röntgen som togs hos
den remitterande veterinären visade inget anmärk-
ningsvärt förutom att det var svårt att se utlinjeringen
av eminentia intercondylaris på tibia.

STATUS: Vid undersökningen på UDS var hästen vid
gott allmäntillstånd. Under palpation av höger bak-
knä kändes en måttlig galla i mediala femorotibial -
leden. Hästen uppvisade ingen hälta i skritt men
bedömdes vara en grad halt höger bak i trav på rakt
spår. Högt böjprov av höger bakben resulterade i en
tregradig hälta. Röntgenundersökning med en kaudo-

kranial projektion av höger bakknä utfördes, se Figur
1. Vid ultraljudsundersökning av området sågs en
måttlig synovit i mediala femorotibialleden. Kollate-
ralligament och mediala och laterala menisker var
utan anmärkningar. Diagnostiska bilder av korsban-
den togs inte.

SVAR SE SIDAN 54

FIGUR 1. Röntgenbild av höger bakknä, CdCr-projektion. 

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

adress: Box 7065, 300 07 Halmstad   tel: 035-22 81 40    e-mail: info@canilab.se    hemsida: www.canilab.se

• Veterinärmedicinskt, klinisk kemiskt 
laboratorium med diagnostik för 
smådjur och stordjur

• Omfattande testmeny,  
hög analyskapacitet

• Mer än 25 års erfarenhet i branschen

• Snabba svar, öppen telefonservice 
och rimliga priser

• Över 1000 kunder i hela  
Skandinavien
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NKVet, Nordisk kommitté för veteri-
närvetenskapligt samarbete, bildades
av alla de nordiska veterinärförbun-
den 1976 för att öka samarbetet
mellan de nordiska länderna och
initiera samnordiska forsknings -
projekt. Sedan starten har man
genomfört 28 seminarier inom ett
stort antal ämnesområden. Under
årets seminarium återkom man för
första gången till ett tidigare ämne,
antibiotikaresistens, som först togs
upp 1997 i Norge.

ÖVERVAKNING AV ANTI -
BIO TIKAANVÄNDNINGEN
NKVet-mötet hölls i den vackra ”Fest -
salen” i de traditionstyngda byggnader
som tidigare var Den Kongelige Veteri -

nær- og Landbohøjskole i Köpenhamn.
Ett 60-tal deltagare hade lockats till det
en och en halv dag långa symposiet som
förutom föreläsningar också presenterade
åtta posters. Förutom nordiska föreläsare
fanns ett par talare från Nederländerna
och från Europakommissionens DG-
Sanco. 

Inledande föredragshållare var Chris -
tina Greko från SVA som redogjorde för
försäljning av veterinära antibiotika
inom EU och Europa. Hon underströk
vikten av att övervaka användningen hos
djur avsedda för konsumtion. Data måste
gå att jämföra mellan länderna över tid,
vilket är den stora svårigheten. 2009
startades därför European Surveillance
of Veterinary Antimicrobial Consump-
tion (ESVAC) som ska samordna in -
samling och rapportering av data i EUs
medlemsländer. Christina deltog som
talare vid NKVet-symposiet i samma

ämne 1997 och kunde konstatera att
många av de önskemål som då fanns nu
var genomförda. Fortfarande kan dock
mycket bli bättre vad gäller rapportering
från olika länder. Djurslagssamman -
sättningen i länderna påverkar konsum-
tionsresultaten som beräknas på levande
vikt, inte slaktvikt. I Norge har man t ex
stor mängd fisk som inte får mycket
antibiotika men som på grund av sin
mängd levande vikt ”späder ut” resulta-
tet. 

Den senaste rapporten från ESVAC
utkom 2011 och omfattade 25 länder
rörande antibiotika till häst och lantbru-
kets djur. En ny rapport från 2013 är på
väg. I rapporten från 2011 ser man bety-
dande skillnader i förbrukning mellan
länderna, liksom skillnader mellan
använda substanser. Många länder har
också fortfarande en stor andel besätt-
nings- och gruppbehandlingar i stället

NKVet-seminarium om 
anti biotikaanvändning
TEXT: CHRISTINA AROSENIUS
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NKVet-mötet hölls i de traditionstyngda byggnader som tidigare var Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i Köpenhamn.
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för individuella behandlingar. De nor-
diska staterna skilde sig som vanligt
avsevärt i positiv bemärkelse både vad
gällde förbrukning, använda substanser
och typ av behandling.

RESISTENSMÖNSTER I EUROPA
Från Nederländerna redogjorde Engeline
van Duijkeren för det omfattande arbete
man från Hollands National Institute
for Public Health and the Environment
lagt ned på att kartlägga förekomsten av
MRSA (Methicillinresistent Staphylo -
coccus aureus) och ESBL-(Extended-
spectrum betalactamase)-producerande
Enterobacteriaceae i Europa. MRSA sågs
först som ett sjukhusproblem på 1960-

talet men började dyka upp mer allmänt
i samhället på 1990-talet. Bakterien har
nu blivit ett globalt hälsoproblem efter-
som den sedan 2005 har börjat isoleras
hos livsmedelsproducerande djur, fram-
för allt gris. Förekomsten hos gris varie-
rar från 0 procent i Storbritannien och
16 procent i Danmark till 70 procent i
Nederländerna, Tyskland och Belgien.
Skötselfaktorer på gårdarna spelar stor
roll, besättningsstorlek och produktions-
form är riskfaktorer liksom hygien och
antibiotikaanvändning. 

För nötkreatur är förekomsten vanli-
gast inom kalvproduktion med så mycket
som 88 procent smittade besättningar i
Nederländerna. För broiler varierar det
mellan 8 procent i Nederländerna och
13 procent i Belgien. Vad gäller smitta
från djur till människa är det främst ett
arbetsmiljöproblem. Djurbönder, veteri-
närer, slakteriarbetare och dessas familjer
är riskgrupper men även personer som
bor på djurgårdar eller i djurtäta områ-
den har setts vara positiva. Smitta från
mat verkar spela liten roll. Högst före-
komst av MRSA vid besättningsunder-
sökningar ses i Spanien, Italien och
Tyskland. MRSA-förekomst hos männi-
skor varierar också kraftigt mellan länder

i Europa med 0,7 procent i Sverige, 39
procent i Nederländerna och 54 procent
i Rumänien. MRSA är oftast multiresi-
stent mot olika antibiotika och ibland
också mot zink.

Vad gäller ESBL-producerande ente-
ro bakterier, framför allt Escherichia coli,
har dessa sedan sent 1990-tal dykt upp
globalt och blivit ett problem både för
djur och människor på grund av att det
är många gener inblandade. ESBL-egen-
skapen sprids lätt via plasmider och
drabbade bakterier förekommer i tar-
men där andra bakterier lever. De upp-
visar resistens i stor utsträckning mot
många av de antibiotika (såsom cefalo -
sporiner) som betraktas som kritiska
inom sjukvården. Frekvensen hos friska
hundar kan vara hög, 19 procent i Frank-
 rike och 45 procent i Nederländerna.
Vid en undersökning på stormarknader
i Nederländerna hittade man ESBL-pro-
ducerande bakterier på 99 procent av
köttet. Även frekvensen på hönsgårdar
är hög i landet och i holländska grönsa-
ker har man hittat ESBL-producerande
bakterier på böngroddar, rädisor och
lök. När smittan förekommer på så
många ställen är det ofta svårt att avgöra
vad som orsakat sjukdomsfall. 

Det är fortfarande oklart hur mycket
spridning som sker mellan de olika
djurslagen och människa, likheter men
också olikheter ses hos gener och plasmi-
der och mer forskning behövs. Enbart
försiktig användning av antibiotika
kommer inte att eliminera detta problem,
ska det hållas borta från gårdarna ställer
det stora krav på infektionskontroll och
god hantering av djur och hygien. För
MRSA-bärare kan man åstadkomma
smittfrihet med vissa behandlingsmeto-
der, för ESBL är det svårare då inga
behandlingsprogram finns. Spontana
tillfrisknanden förekommer ibland.

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV
ANTIBIOTIKA 
Resten av föreläsningarna ägnades åt
ansvarsfull användning av antibiotika
inom veterinärpraktiken. Annette Cleve-
 land Nielsen från Danish Veterinary and
Food Administration konstaterade att
det varje år dör ca 25 000 personer inom
EU på grund av infektioner med resi-
stenta bakterier och att detta är nära
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I ESVACs senaste rapport skilde sig de nordiska länderna avsevärt i positiv bemärkelse.
Mötesdeltagare från Sverige diskuterar hur de goda resultaten kan bibehållas, från väns-
ter Björn Bengtsson, Ylva Persson, Arvid Uggla och Christina Greko.

ÖPPNA EGET!
Vi slutar och säljer ut det du behö-
ver, bl a två röntgenmaskiner, ett 
direktdigitalt system, strålskydd, 
digitalvåg, dentalutrustning, ope-
rationslampor, instrument m m.

Tel: 0707 313353
Epost: lars@audell.se
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kopplat till användning av antibiotika
för människor och djur. Tidigare har
man kunnat försvara nyttjandet genom
utveckling av nya antibiotika men denna
möjlighet har minskat. En an svars full
användning av de substanser som finns
är nu helt nödvändig på global nivå.

Hur ska detta gå till? De flesta förslag
innebär dels en allmänt restriktiv för-
skrivning, dels ett minskat eller helt
upphört bruk av de för människor så
kallade kritiska antibiotika, dvs tredje
och fjärde generationens cefalosporider,
fluoroquinoloner och makrolider. I
Danmark har man sett en kraftig minsk-
ning av resistens mot cefalosporiner
inom slaktsvinsproduktionen sedan man
upphörde helt med användningen, vil-
ket visar att denna metod fungerar.

Minskad förbrukning i Holland
Dick Heederik från Nederländerna redo-
gjorde för hur och varför man lyckats

minska antibiotikaanvändningen till alla
djurslag i Holland med 57 procent
sedan 2009. Orsaken till ansträngning-
arna var dels fler fall av djurassocierad
MRSA-smitta hos människor, ESBL-
bakterieförekomst hos djur och utbrot-
tet av Q-feber 2007–2009 i landet. Jord-
bruks- och hälsoministerierna beslöt att
ta ett gemensamt ansvar och inrättade en
ny myndighet 2010, Veterinary Medi cine
Authority, med uppdrag att åstadkomma
en minskning av den veterinära anti -
biotikaanvändningen med 70 procent
till 2015. Myndigheten finansieras av
rege ringen, husdjurssektorn och det hol-
ländska veterinärförbundet. 

Ett antal politiska beslut togs också,
bland annat ett totalförbud mot använd-
ning av nya antibiotika och av cefalo -
sporiner till djur. En Antibiotics Policy
Working Group sammanställde en lista
som katalogiserade alla antibiotika för
första-, andra- och tredjehandsval vid

behandling av lantbrukets djur. Lagen
ändrades 2013 så att endast förstahands -
valen fick finnas på gårdarna och bara
om det fanns behandlingsplaner upprät-
tade tillsammans med gårdens veterinär.
Heederik påpekade dock att de öppna
gränserna och den omfattande handeln
inom EU inte låter något land vara iso-
lerat i dessa frågor. En samordning av
antibiotikahanteringen kommer att krä-
vas för att ta itu med problemet.

Problem för sjukvården
Professor Frank Aarestrup från Köpen-
hamns universitet belyste överföringen
av antibiotikaresistens mellan djur och
människor. Problemen med den stigande
resistensen är många inom sjukvården.
Man ser ett ökat antal infektioner, be -
handlingar som misslyckas, att mortali-
teten och behandlingskostnaderna för-
dubblas och att det blir riskabelt att
utföra olika kirurgiska ingrepp. 

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  13 • 2014 27

➤

Trollgatan 12, 461 34 Trollhättan

Tfn vet. 0520-520 892, -350 60

Fax 0520-520 893

info@djurfarmacia.se

www.djurfarmacia.se

Som veterinär ser du våra priser, licenspreparat, ev. rester samt viss övrig info.

Gå in på djurfarmacia.se och välj länken Logga in förskrivare eller 

kontakta Djurfarmacia på apotekettrollet@djurfarmacia.se

Djurfarmacia – Apoteket Trollet 

är distansapotek, som levererar 
förmånligt direkt till alla veterinärer 
och djurägare i hela Sverige!

Kontakta oss – det lönar sig!

Nu kan du logga in på djurfarmacia.se och

beställa till din praktik online.
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Ingen vet hur farlig förekomsten av
resistenta bakterier hos livsmedelsprodu-
cerande djur är för den mänskliga häl-
san. Det är helt omöjligt att kontrollera
transporter av djur och mat globalt,
handeln är den största riksfaktorn för
spridning av MRSA bland djur. Kun-
skap saknas dock om hur olika faktorer
påverkar spridningen. I Danmark är den
vanligaste spridningen från djur till
människor via produktionsdjur till bön-
der. Användning av antibiotika i ett land
kan också påverka förekomsten av resi-
stens i ett annat. Utslaktning är ingen
lösning för t ex MRSA hos gris, man
måste räkna ut hur smittan kommit dit.
Överallt där man tagit bort användning
av något antibiotikapreparat har man
dock fått positiv effekt. 

RÅD OM PREPARATVAL
Rosa M Peran iSala från EU-kommissio-
nen förklarade att kommissionen ser
mycket allvarligt på resistensfrågorna
och att det är en prioritet i arbetet. 2011
lanserade man en femårig plan riktad

mot resistenshotet. Den innehåller tolv
konkreta åtgärder inom sju områden
både vad gäller humanmedicinska och
veterinära frågor. Planen ger bland annat
rekommendationer om vilka antibiotiska
substanser som ska användas till djur
och människor i olika sjukdomssitua-
tioner.

Christian Friis, professor från avdel-
ningen för veterinär sjukdomsbiologi
vid Köpenshamns universitet, konkreti-
serade råden om vad man bör tänka på
och göra som veterinär praktiker för att
använda antibiotika på rätt sätt. Vikti-
gast är diagnos, vilken mikroorganism
som är inblandad och dess känslighet.
Andra faktorer är antibiotikans farma-
kokinetik, koncentration, distribution i
kroppen, metabolism, administrations -
sätt, hur lång behandlingen ska vara och
risken för resistensutveckling. Många
äldre antibiotika har inte uppdaterad
information vad gäller doser och be -
hand lingstid och detta borde åtgärdas,
menade Friis. Han tyckte man borde
använda fler diagnostiska hjälpmedel vid
val av antibiotika och lägga mer vikt vid
administrationsvägar och behandlingens
duration. Han ser gärna mer samarbete

med djurägarna och mer upplysning i
dessa frågor.  

Christian Friis skulle önska att det
fanns bättre tillgång till laboratorie -
hjälp och bättre diagnostik, uppdaterade 
produktbeskrivningar och tätare veteri-
närbesök på gårdarna. Han tyckte att
veterinärprofessionen är på fel väg som
glesar ut besöken och lägger ner labora-
torier. 

Symposiets sista talare var Leena A
Räsänen från finska livsmedelsmyndig-
heten som redogjorde för hur man i 
Finland tacklat zoonotisk antibiotika -
resistens. Trots att förekomsten liksom i
övriga nordiska länder är låg har man
tagit den på allvar. Även i Finland har
man mötts av nya utmaningar som änd-
rade produktionsformer och mer inter-
nationellt resande och handel men de
regler man infört fungerar än så länge
bra. Man har omfattande övervakning
och datauppföljning, strikta regler för
antibiotikaanvändning och bra hälso -
program med fokus på biosäkerhet och
hygien på gårdarna. Redan 1998 förbjöd
man veterinärmedicinsk användning av
vissa kritiska typer av antibiotika för
humant bruk.  ■
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Frank Aarestrup belyste överföringen av
antibiotikaresistens mellan djur och männi-
skor liksom problemen med den stigande
resistensen inom sjukvården.

Anna Duse från SVA presenterade i poster resultat som visar att spridningen av resistenta
E coli från kalvar kan minskas genom restriktiv antibiotikaanvändning till kor och kalvar.
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Många hundar och katter gör varje
år kortare eller längre resor till och
från andra länder, tillsamman med
sin ägare eller på egen hand som
handelsdjur eller fraktgods. Illrar är
fortfarande sällsynta som resenärer
men omfattas likväl av samma
regelverk som hundar och katter.
Regelverket finns till för att begränsa
smittskyddsrisker i samband med
införsel av djur. Vid årsskiftet kom-
mer nya regler som också innebär
nyheter för landets veterinärer.

LAGSTIFTNINGEN
Jordbruksverkets föreskrifter om införsel
av sällskapsdjur fungerar som komple-
ment till den EU-lagstiftning som samt-
liga medlemsstater i EU måste följa. I
enstaka fall finns extra krav, som t ex
Finlands krav på avmaskning mot rävens
dvärgbandmask (Echinococcus multilocu-
laris), men i huvudsak är grundförutsätt-
ningarna desamma för alla EU-länder. 

I dagsläget är det Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 998/
2003 om djurhälsovillkor som skall
tillämpas vid transporter av sällskapsdjur
utan kommersiellt syfte och om ändring
av rådets direktiv 92/65/EEG som regle-
rar kraven vid införsel av hund, katt och
iller. Den 29 december i år kommer
denna förordning att ersättas av Europa-
parlamentets och rådets förordning
(EU) 576/2013 om förflyttning av säll-
skapsdjur utan kommersiellt syfte och
om upphävande av förordning (EG) nr
998/2003. Den nya förordningen syftar
till att förstärka och förtydliga tillämp-
ningen av regelverket samt att öka efter-

levnaden inom hela EU. Det kommer
också en ny modell av pass för sällskaps-
djur som är lättare att spåra och svårare
att förfalska eller manipulera.

NYA PASS
Från årsskiftet är det alltså dags att börja
använda en ny passmodell. Djur som
redan har ett pass behöver däremot inte
skaffa ett nytt. Eftersom kraven på pas-
sens utformning skiljer sig åt i nuvarande
jämfört med kommande lagstiftning
behöver en smidig övergång till den nya
modellen ske. 

Grundförutsättningarna är att de nu -
varande passen kommer att kunna utfär-
das till och med den 28 december 2014.

De kommer sedan att gälla resten av
djurets liv eller tills passet blir fullteck-
nat. Efter den 28 december 2014 får de
nuvarande passen inte utfärdas längre.

De nya passen kommer att få utfärdas
före den 29 december 2014, men de
kommer inte att vara giltiga för resa för-
rän detta datum. Från och med den 29
december 2014 får enbart de nya passen
utfärdas. 

Reglerna ställer krav på att Jordbruks -
verket ska kunna tillhandahålla båda
passmodellerna under en övergångspe -
riod före skiftet den 28–29 december
2014. Veterinärkliniker bör dock tänka
på att inte beställa för många pass av
nuvarande modell eftersom dessa inte
får utfärdas efter den 28 december.
Kvar varande pass måste sedan makule-
ras. De nya passen kommer att finnas
tillgängliga för beställning från mitten
av november. Mer information om det
finns på www.jordbruksverket.se.

Nyheter i passen
De nya passen innehåller några nyheter.
Bland annat har de en sida där utfärdande
veterinär ska uppge sina kontaktuppgif-
ter. Dessutom ska sidan med uppgifter
om ID-märkning förseglas med den
plastfilm som sitter fast i kanten av
sidan. Plastfilmen kan därefter inte av -
lägsnas utan att sidan förstörs, vilket gör
uppgifterna omöjliga att manipulera i
efterhand. Remsor med likadan plast-
film kommer också att tillhandahållas
för veterinärer som använder vaccineti-
ketter vid intygande om rabiesvaccina-
tion. En remsa ska i så fall användas för
att försegla etiketten mot sidan i passet.
Dessutom ska den veterinär som utför
en rabiesvaccination inte bara uppge sitt
namn vid intygandet, utan även kontakt -

Nya regler för resor med hund,
katt och iller
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Från årsskiftet är det dags att börja an-
vända en ny passmodell. Djur som redan
har ett pass behöver däremot inte skaffa
ett nytt. 

ANNA LINDGREN, leg veterinär, smittskyddshandläggare*
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uppgifter som adress och telefonnum-
mer. Vi har också lagt till ytterligare
sidor för intygande om avmaskning mot
rävens dvärgbandmask, för att underlätta
för resenärer till Norge och Finland.

GEMENSAM MINIMIÅLDER FÖR
RABIESVACCINATION
Från och med den 29 december 2014
måste valpar och kattungar vara minst
tolv veckor gamla innan de kan rabies -
vaccineras inför resa utomlands. Reglerna
är gemensamma för hela EU. Ett djur
som rabiesvaccineras av smittskyddsskäl
vid yngre ålder måste alltså revaccineras
vid tolv veckors ålder för att vaccinatio-
nen ska vara giltig att resa med.

INFÖRSEL AV OVACCINERADE 
VALPAR
Ovaccinerade valpar och kattungar,
under tolv veckors ålder från rabiesfria
länder, kommer även fortsättningsvis att
kunna föras in i Sverige efter särskilt till-
stånd från Jordbruksverket. Möjligheten
gäller dock enbart införsel av sällskaps-
djur utan kommersiellt syfte, vilket
betyder att djuret inte får säljas eller byta
ägare vid ankomsten till Sverige. Om
djuret ska byta ägare måste den blivande
ägaren själv resa för att införskaffa sitt

djur och därefter själv ta med
sig det hem eller låta ett
ombud göra det. Förflytt-
ningen ska med andra ord
vara motiverad av ägarens
förflyttning för att räknas
vara utan kommersiellt syfte.

SÄLLSKAPSDJUR KAN
RESA SJÄLVA
Vi nämnde nyss att resor
utan kommersiellt syfte bara
kan ske om de motiveras av
ägarens egen förflyttning.
Ibland kan dock inte ägare
och djur resa tillsammans 
av olika skäl. Det kan t ex
handla om att flygplanet som
ägaren ska resa med inte har
plats för hundar eller katter.
För att underlätta sådana
transporter (som fortfarande
kommer att räknas som icke
kommersiella) tillåter man
nu att djuret reser upp till
fem dagar före eller efter äga-
ren. Kopior på biljetter som
styrker ägarens resa behöver
föras med djuret för att det
ska kunna räknas som ett
sällskapsdjur.

BESIKTNING INOM 48 TIMMAR
Med den nya förordningen följer ett
nytt direktiv som innebär en ändring av
djurhälsokraven vid handel med hundar,
katter och illrar (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2013/31/EU om ändring
av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller
djurhälsokraven för handel med hundar,
katter och illrar inom unionen och vid
import av dessa djur till unionen). De
hundar, katter och illrar som inte kan
definieras som sällskapsdjur utan som
reser som frakt- eller handelsdjur, ska
besiktas av en veterinär innan resan.
Från och med den 29 december 2014
förlängs tidsfristen för besiktningen från
24 timmar till 48 timmar innan resan,
för att underlätta för avsändaren att hinna
ordna med djurets utresa. Meningen
med besiktningen är att försäkra sig om
att djur som ska säljas eller resa själva är
friska och i stånd att klara den planerade
transporten.

KONTROLLER VID RESA INOM EU
Den nya EU-förordningen ställer krav
på att respektive medlemsstat ska utföra
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Icke kommersiella transporter av sällskapsdjur som
reser själva blir tillåtna om djuret reser upp till fem
dagar före eller efter ägaren. 

Få 68 veterinär specialister i din klinik!Ring 020 100416 och registrera dig för en gratis användarprofil idag. 
Eller kontakta IDEXX Telemedicine via e-post:
telemedicine-sweden@idexx.com 

Få 68 specialistveterinärer på din klinik!
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kontroller av resenärer med djur från
andra länder inom EU. I Sverige arbetar
våra tulltjänstemän redan på det sättet.
Kontroller utförs där man har anledning
att misstänka oegentligheter vid passage
av landets gränser, oavsett ursprungs-
land.

GRUNDKRAVEN KVARSTÅR
Även om den nya EU-förordningen
innebär en del nyheter kommer fortfa-
rande grundkraven för införsel av hund,
katt och iller att se ut som tidigare. 

Samtliga djur som reser med sin ägare
behöver fortfarande vara ID-märkta
med mikrochip och ha giltig vaccination
mot rabies. Om djuret reser inom EU
eller från ett listat tredje land krävs en
väntetid på minst 21 dagar efter utförd
grundvaccination innan resan kan ske.
Vid revaccination däremot krävs ingen
väntetid under förutsättning att vaccina-
tionen har utförts inom giltighetstiden.
Djuret ska också ha ett pass för säll-
skapsdjur eller ett intyg utfärdat av en
officiell veterinär (om djuret kommer
från ett tredje land).

För djur från icke listade tredje länder
krävs fortfarande ett blodprov för rabies-
serologi taget minst 30 dagar efter

utförd grundvaccination mot rabies.
Därefter krävs en väntetid på minst 90
dagar innan djuret får resa in i EU,
under förutsättning att blodprovet visat
tillräcklig mängd antikroppar.

MER INFORMATION OCH 
KONTAKTUPPGIFTER
Jordbruksverket hanterar ärenden om
införsel av sällskapsdjur och beslutar om
smittskyddsåtgärder i situationer där
reglerna inte är uppfyllda. Vår informa-
tion riktar sig till allmänheten såväl som
till landets veterinärer. På vår hemsida
www.jordbruksverket.se finns mycket att
läsa, men man kan även prenumerera på
vårt nyhetsbrev genom att anmäla sig via
e-post till hundkatt@jordbruksverket.se. 

Om man som veterinär stöter på pro-
blem kan man också vända sig direkt till
våra experter. När det gäller införsel och
smittskydd för hundar och katter finns
dessa i Hund- och kattgruppen på Enhe-
ten för försöksdjur och sällskapsdjur, se
faktarutan för kontaktuppgifter. 

MÖT OSS I VÅR MONTER
Under Veterinärkongressen den 6–7
november finns våra experter som dagli-
gen arbetar med införselfrågor för hund,

katt och iller på plats. Besök oss gärna i
vår monter om du har fler frågor eller
vill diskutera innehållet i den här arti-
keln. Väl mött!

*ANNA LINDGREN, leg veterinär, smitt-
skyddshandläggare, Enheten för försöksdjur och
sällskapsdjur, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.
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KONTAKTUPPGIFTER FÖR
HUND- OCH KATTGRUPPEN

– Jordbruksverkets växel: 
036-15 50 00

– Hund- och kattgruppens jour-
telefon vid akutsituationer 
gällande införsel av hund, katt 
eller iller, endast vardagar 
kl 8.00–16.30: 0738-03 43 69

– E-post till hund- och kattgruppen:
hundkatt@jordbruksverket.se 

– Hund- och kattgruppens fax: 
036-15 08 18

– Tjänsteman i beredskap (TiB) via 
SOS alarm vid akutsituationer 
gällande införsel av hund, katt 
eller iller, endast vardagar efter 
16.30 samt helgdagar: 
0771-800 900

Forskningssamarbete mellan Evidensia 
och SLU
❘❙❚ I början av hösten skrevs ett intentionsavtal mellan Evidensia
och Sveriges lantbruksuniversitet med syfte att öka samarbetet,
rapporterade Evidensia djursjukvård den 3 oktober. Målet är
enligt pressmeddelandet att skapa bättre förutsättningar för 
klinisk forskning inom veterinärmedicin och stärka den veterinär-
medicinska kompetensen i Norden. 

– Det är viktigt att våra medarbetare ges möjlighet till kompe-
tensutveckling genom att undersöka kliniska frågeställningar 
som vi stöter på ofta. Extern validering av tänkbara projekt höjer
kvaliteten och det är viktigt att forskningen sker i tätt samarbete
med vetenskapliga aktörer. Därför är vi mycket glada för det här
intentionsavtalet med SLU, säger Sverre Seierstad, forsknings -
koordinator på Evidensia Djursjukvård. 

Samarbetsområdena rör klinisk forskning inom veterinärmedi-
cin och djuromvårdnad med fokus på sport- och sällskapsdjur 
liksom vidareutbildningar på nationell och internationell nivå för
djurhälsopersonal.

– Vi hoppas på fler liknande avtal med andra aktörer och vi är
glada över att ha påbörjat resan tillsammans med Evidensia, säger
Torkel Ekman, prodekan på fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap vid SLU.  ■

❘ ❙❚ noterat

Ett forskningssamarbete rörande klinisk forskning inom veterinär-
medicin och djuromvårdnad har startats mellan Evidensia och SLU.
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Den 4 oktober var det dags för
SLUs årliga doktorspromotion, 
universitetets största årliga fest. 
I år promoverades 59 nya doktorer,
fyra jubeldoktorer och fem heders-
doktorer, men frågan om SLUs
departementmässiga hemvist 
hängde som ett orosmoln över 
högtidsfirandet.

Med sedvanlig pompa och ståt hälsade
SLU sina nya doktorer, jubeldoktorer
(doktorer sedan 50 år) och hedersdokto-
rer välkomna vid promotionshögtiden
den 4 oktober. Bland hedersdoktorerna
fanns den sedan dagen innan nyut-
nämnda biståndsministern Isabella Lövin,
som gav sammankomsten lite extra
galaglans.

Vad som däremot saknades var en
aktuell landsbygdsminister, även om
hans företrädare Eskil Erlandsson fanns
på plats bland promotionsgästerna. Att
den nytillträdde ministern inte kunde
komma på en dags varsel var kanske inte
så konstigt, men desto märkligare tyckte
SLUs rektor Lisa Sennerby Forsse det
var att universitetets departement ska
läggas ner.

– Det går bra för SLU, konstaterade
rektorn i sitt välkomstanförande. Uni-
versitetet har fått många stora forsk-
ningsanslag beviljade under det senaste
året och tre SLU-forskare rankas bland
världens mest inflytelserika inom sina
områden. SLUs utbildningar har ett sta-
bilt studentunderlag och de får bra betyg
i Universitetskanslerämbetets senaste

utvärdering. Att i det läget lägga ner
landsbygdsdepartementet ger märkliga
signaler, tyckte rektorn. Landsbygden
behöver prioriteras mer än någonsin –
hur tänkte man? (=statsminister Löfven),
frågade Lisa Sennerby Forsse. Vilket
departement som nu ska ta hand om
universitetet är oklart, men resurserna
får inte urholkas i flytten, underströk
rektorn.

HÄSTENS SMÄRTANSIKTE
Årets högtidsföreläsning handlade om
smärta hos häst och hölls av Pia Haubro
Andersen, professor i stordjurskirurgi

vid SLU. Hon talade om hästens ”smärt -
ansikte”, hur man kan se på hästens
ansiktsmimik om den har ont. 

Människor har 42 ansiktsmuskler
som styr våra smärtsignaler, vilket gör
det lätt för omgivningen att bedöma
smärtan. Hästen har bara 16 sådana
muskler, de flesta runt öronen. Hästar
försöker också dölja skador och smärt -
reaktioner som i vilt tillstånd skulle göra
dem till utvalda offer för rovdjur. I häs-
tens ögon är en veterinär alltid ett ”rov-
djur”, vilket gör det svårt för vårdperso-
nal att läsa av lindrig och måttlig smärta
i hästansiktet.

Promotionshögtid med politiska
frågetecken
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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Nu när landsbygden behöver prioriteras mer än någonsin ger det märkliga signaler att
lägga ner landsbygdsdepartementet, tyckte Lisa Sennerby Forsse.
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Pia Haubro Andersen gav dock några
praktiska ledtrådar som kan hjälpa till
att ge en objektiv bedömning av hästens
smärtstatus. För det första är det ofta
den häst i ett stall som mest undviker
kontakt med människor som har mest
ont. Vidare finns det fem typiska
ansiktsförändringar som man vetenskap-
ligt har förknippat med smärta hos 
hästen: sänkta öron, kontraktion av
musklerna runt ögonen så ögonhålan
blir trekantig, spända ansiktsmuskler
runt käkarna, medio-lateralt dilaterade
näsborrar och att mulen blir kantigare i
konturerna än vanligt. Med lite träning
kan man genom dessa tecken lära sig att
se även måttliga smärtreaktioner hos
hästar, poängterade hon.

NYA DOKTORER
VH-fakulteten under ledning av promo-
tor Clarence Kvart kunde i år promo vera
tre jubeldoktorer, en hedersdoktor och
21 doktorer efter avlagda prov. De
beundransvärda jubeldoktorerna, som
firade 50-årsjubileum av sin ursprung -

liga promotion vid Kungl Veterinär-
högskolan i Stockholm, var David Bruce

Galloway från Melbourne,
Australien, Göran Mag-
nusson från Södertälje och
Åke Åsheim från Upp-
lands Väsby.

Till hedersdoktor utsågs
agronom Sandra Edwards
som till vardags är pro -
fessor i husdjursvetenskap
vid universitetet i New -
castle, Storbritannien. Hon
belönades med hedersdok-
toratet för sin framstående
forskning kring samspelet
mellan reproduktion, be -
teende och välfärd hos
främst grisar. Hennes
forsk ning har även foku -
serat på djurskötsel i
extensiva och ekologiska
produktionssystem.

Av de 21 doktorerna
efter avlagda prov var nio
veterinärmedicine dokto-

rer: Marlene Areskog, Åsa Fahlman,
Frida Karlsson, Johanna Lindahl, Susanne
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Med lite träning kan man lära sig att se även måttliga smärt -
reaktioner hos hästar, poängterade Pia Haubro Andersen.

Pratglada kåsörer 
sökes
Veterinärtidningen har i många år 
publicerat kåse rier från läsarnas 
spännande yrkesliv och erfarenheter. 
Det har blivit många dråpliga och tanke-
väckande historier, alla med någon grad 
av verklighetsbakgrund.

Tidningens lager av kåserier börjar nu sina, 

tiska upplevelser kvar att berätta. Skicka gärna 
in ett bidrag till suzanne.fredriksson@svf.se 
på redaktionen, men om du inte tycker att 

annan möjlighet. Vår tecknare Karin 
Åström Bengtsson (som tidigare jobbat 
som journalist på veterinärtidningen) kan 
ringa upp dig och ta emot berättelsen munt-
ligt. Skicka i så fall in ditt namn och mobil-
telefonnummer till johan.beck-friis@svf.se
på redaktionen så kommer Karin att höra 
av sig. 

Unna dina kolleger ett bra kåseri, utan 
mer ansträngning än ett telefonsamtal.

Johan Beck-Friis
chefredaktör Svensk Veterinärtidning 
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Lindahl, Hanna Lomander, Jonas Malm-
sten, Giorgi Metreveli och Sara Persson.
Promotorn gratulerade alla de nya dok-
torerna och önskade dem lycka och
framgång i sitt fortsatta arbete.

SLUs STORA FÖRTJÄNSTMEDALJ 
I GULD 
Under promotionshögtiden delade SLU
också ut medaljer och priser till välför-
tjänta medarbetare. Universitetets stora
förtjänstmedalj i guld gick till Arvid
Uggla, veterinärprofessor och tidigare
dekanus vid VH-fakulteten. 

Av motiveringen framgick att Uggla
har haft en lång och mycket framgångs-
rik akademisk karriär inom SLU med
omfattande vetenskapligt författarskap
och pedagogisk verksamhet. Han inledde
planeringen av de nya djurstallarna på
Lövsta och de nya lokaler på Ultuna som
nu tagits i bruk. Han ledde etableringen
av Fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap och därefter etable -
ringen av SLU Global, ett program som
inrättats för att stärka SLUs engagemang
i internationella frågor och för att koor-
dinera universitetets implementering av
Sveriges politik för global utveckling.
Medaljen delades ut av SLU-styrelsens
ordförande Rolf Eriksson Brennerfelt.

BAL PÅ SLOTTET
Som brukligt avslutades dagen med
middag och dans på Uppsala slott. I
tacktalet från de nypromoverade dokto-
rerna talade VMD Johanna Lindahl om
vikten inte bara av att köra rätt, utan
också att inse när det är dags att stiga åt
sidan.

En som nyss fått stiga åt sidan var 
den tidigare landsbygdsministern Eskil
Erlandsson. I ett känsloladdat avskedstal
tackade han för sin tid som minister,
med ett speciellt tack till ”det universitet
som jag älskar”. Erlandsson förväntade
sig bra avkastning från SLU även i fort-
sättningen under dess nya departement,
vilket det än blir.  ■
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Arvid Uggla tackar SLU-styrelsens ordförande Rolf Eriksson Brennerfelt för SLUs stora för-
tjänstmedalj i guld, som han just fått.

Johanna Lindahl var en av de nya veterinärmedicine doktorerna som fick sina lärdoms-
tecken av promotor Clarence Kvart.

Väl inarbetad veterinärklinik i Stor-Stockholm till salu.
För mer information kontakta formonna@gmail.com
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Företagande Veterinärers Förening,
FVF, höll sin årliga höstkurs den
12–13 september i Stockholm. På
programmet stod matnyttiga före-
drag om bokföring och prissättning,
men även aktuella frågor som vad
som händer när övergångsreglerna
för djurvårdare med utökade befo-
genheter tar slut vid årsskiftet.

Nu har det blivit tradition att FVF även
ordnar en kurs i Företagande på hösten.
I år var vi 37 medlemmar som samlades
på Park Hotel i Stockholm, i Hagapar-
kens vackra omgivningar.

Dagen inleddes med lunch och redan

där träffade många deltagare nya kolle-
ger i samma fas av sitt företagande som
man själv var. Efter välkomnandet fick
FVFs medlemmar nästan tre timmars
föreläsning om bokföring i praktiken.
Maria Svensson, redovisningskonsult
från revisionsbyrån PwC, brann verkli-
gen för siffror, bokföring, kontoplaner,
budgetar och bolagsformer. Hon var så
otroligt inspirerande att alla plötsligt
kände att bokföring nog är rätt kul. Vi
fick alla både en och två aha-upplevelser.
Med stor inlevelse förklarade hon
abstrakta begrepp som expansionsfond
och förklarade skillnaderna mellan
enskild firma och aktiebolag. Var och en
kunde fundera på vilken bolagsform
som passade bäst, skattetekniskt och
företagsmässigt.

PRISSÄTTNING – SVÅRARE ÄN 
MAN TROR
Bokföring ska utföras på grund av lag-
krav men ordning och reda i ekonomin
gör det så mycket lättare att följa utveck-
lingen i företaget. Det underlättar för
företagaren att ta rätt beslut om inves -
teringar, anställningar och även att se hur
företaget går, om det är mycket pengar
på väg in eller om det finns stora kost-
nader som ännu inte är betalda. Hur blir
det med vinsten, måste man ändra sina
priser eller se över företagets kostnader?

Det var nästa punkt – prissättning.
Det är inte så enkelt som det låter, att
bara höfta till med ett pris för en
behandling. Många faktorer ska vägas
in, t ex alla fasta kostnader som man har
oavsett om det kommer några patienter
eller inte: lokalhyra, bil, telefon, städ-
ning, instrument, apparater, förbruk-
ningsmaterial och lagerutrymme. Allt
detta ska fördelas rättvist på alla kunder.
Rörliga kostnader som man har för en
viss behandling betalas av respektive
kund, enkelt tänkt. Då ska man ha 
räknat ut allt annat som kostar och veta
ungefär hur många kunder man kan ha
på ett år eller en månad och se till att få
täckning för dem. Sedan kan man lägga
på sin egen tid och debitera för den.
Utöver det kommer det till detaljer som
betalningsvilja hos kunderna, konkur-
rens, allmänt prisläge etc. Prissättning är
därför ett ämne som vi kommer att
komma tillbaka till. Det blev många dis-
kussioner och idéutbyte kring detta.

Under den fria tiden fram till midda-
gen fortsatte diskussionerna och jag tror
många problem löstes även under mål -
tiden.

FVFs höstkurs i företagande

Om bokföring, prissättning och
andra företagsfrågor

Med en bra bokföring blir det så mycket lättare att följa utvecklingen och få ordning och
reda i företagets ekonomi.
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ÖVERGÅNGSREGLERNA FÖR 
DJURVÅRDARE
På lördagen samlades alla med nya tan-
kar i huvudet och fick en grundlig och
välplanerad genomgång av arbetsrätten
ur ett arbetsgivarperspektiv, med den
skickliga Lars-Olov Söderberg från SLA
(Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet).
Det kom upp många funderingar kring
att övergångsreglerna för djurvårdare
med utökade befogenheter tar slut vid
årsskiftet. Vad gäller för anställnings -
avtal, löneregler och övriga regler kring

en medarbetare som ”plötsligt inte får”
utföra de arbetsuppgifter som de tidigare
har utfört? Att dessutom veterinärens
legitimation kan dras in och att det kan
bli civilrättsliga åtgärder för den som
bryter mot behandlingsförbudet (böter
eller fängelse i upp till två år) var de flesta
inte medvetna om. Själva grundfrågan
att det finns för få legitimerade djursjuk-
skötare och hur den bristen ska lösas
arbetar flera parter med just nu. Från
departementshåll är frågan enligt upp-
gift inte närmare någon lösning, och

landsbygdsdepartementet försvinner som
bekant vid årsskiftet.

Som avslutning fick vi en inspira-
tionsföreläsning av Lars Olsson från
företaget Next2Vet kring tillväxt med
titeln LUST. Det ska både vara lustfyllt
att driva och att arbeta i ett företag men
begreppet används även som förkort-
ning för Lönsam Uthållig Snabb Tillväxt.

KNUTPUNKT FÖR FÖRETAGANDE
VETERINÄRER
Det viktigaste under en kurs av det här
slaget är trots allt alla interkollegiala
kontakter, att träffa andra i samma situa -
tion som brottas med samma frågor som
man själv gör. Många nya kontakter
knöts, många nätverk skapades och det
kommer helt säkert att vara många
mötesdeltagare som gör studiebesök hos
varandra. Det är ett bra sätt att få tips
och idéer kring hur man utvidgar, 
bygger, använder lokalerna eller bokfö -
ringsprogrammen på mest optimalt sätt. 

Och det är det som FVF vill vara, en
naturlig plattform och knutpunkt för
företagande veterinärer. Samtidigt ser vi
till att få bra erbjudanden hos våra leve-
rantörer och andra företag som vi behö-
ver i vår vardag. Dessutom ska vi vara
spindeln i det berömda nätet för att
hålla i det övergripande och ordna sam-
mankomster där företagande veterinärer
kan träffas, lära oss nya saker och utbyta
erfarenheter.  

JOHANNA HABBE

ordförande FVF

Som arbetsgivare kan det bli civilrättsliga åtgärder för den som låter personal utan examen
bryta mot behandlingsförbudet. Personerna på bilden har ingen koppling till bildtexten.

Bucht ny tillfällig lands bygds-
 minister
❘❙❚ Den 3 oktober lämnade statsminister
Stefan Löfven regeringsförklaringen i riks -
dagen och presenterade sina statsråd. Som
en överraskning för många beslutade Löfven
att landsbygdsdepar tementet ska läggas ner
vid årsskiftet 2014/2015. Fram till dess utses
Sven-Erik Bucht (s) till landsbygdsminister,
men han byter från och med den 1 januari

2015 titel till biträdande näringsminister
med ansvar för landsbygdsfrågor. Den verk-
samhet som idag bedrivs vid landsbygds -
departementet kommer 2015 att till största
delen flytta över till näringsdepartementet.

Bucht är född 1954, normalt bosatt i
Karungi by, Haparanda kommun, är gift 
och har tre barn. Mellan åren 2003–2010
var han kommunstyrelsens ordförande i
Haparanda och från 2010 riksdagsledamot
för (s).

Regeringen utsåg den 4 oktober Elisabeth
Backteman till statssekreterare hos lands-
bygdsminister Sven-Erik Bucht.  ■

❘ ❙❚ noterat

Sven-Erik Bucht (s) är ny landsbygds-
 minister fram till årsskiftet. 
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Anställda Veterinärers Förening, AVF,
har sedan ett par år tillbaka Bromma
som sin ordinarie landningsplats när
det är dags för Representantskaps-
möte (RM). Till årets RM hade även
veterinärförbundets jurister, Anders
Graneld och Jessica Berlin, bjudits
in för att bland annat prata arbets -
miljöfrågor.

DET ÄR OFTA DEN FYSISKA arbetsmil-
jön som mest är i fokus, men den psyko -
sociala delen är minst lika viktig, något
som blev uppenbart under årets RM.
Vad gör man om man upplever att det
finns brister i arbetsmiljön? 

– Man tar upp problemet med sin
närmaste chef. Om responsen uteblir går

man vidare till det lokala skyddsombudet.
Fungerar inte heller det är nästa steg
huvudskyddsombudet, förklarade Jessica
Berlin och tillade att på en stor arbets -
plats med över 50 anställda ska det även
finnas en skyddskommitté.

SKYDDSOMBUDEN UTSES ofta av den
fackliga lokalföreningen, men har ingen
direkt facklig koppling utan är en fri-
stående funktion. 

– Det är bara skyddsombudet som kan
kontakta Arbetsmiljöverket och man ska
inte dra sig för att göra det om det känns
befogat. Skyddsombudet kan inte ”straf-
fas” för en felbedömning, kommenterade
Anders Graneld.

Vad händer om skyddsombudet är
övernitiskt?, undrade Kajsa Gustavsson.

– Man kan väl gissa att den överni -

tiska antagligen blir uppsagd och att
ärendet så småningom hamnar i Arbets-
domstolen, svarade Anders.

Margareta Tervell funderade på hur
man definierar en arbetsplats, räknas t ex
filialer som egna arbetsplatser? 

– Man pratar om arbetsställe om det
finns fler än fem arbetstagare där och då
bör det finnas ett skyddsombud. Men
ett skyddsombud kan också ”vaka över”
flera arbetsställen. Annars kan en lös-
ning vara att utse ett regionalt skydds -
ombud, förklarade Anders. 

ANDRA SPÖRSMÅL SOM KOM UPP var
om man själv kan göra ett skyddsstopp
som ensamarbetande.

– Nej, det kan man inte, det är enbart
ett skyddsombud som har den befogen-
heten, svarade Anders.

Arbetsmiljöfrågor dominerade
vid årets RM 
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Alla på RM, samlade på traditionell gruppbild.
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EN FRÅGA SOM DISKUTERADES var vad
som händer om arbetsbelastningen är så
stor att man inte hinner skriva journaler
och hamnar i ”konflikt” med kontroll-
myndigheten. Helen Loor, som är an -
ställd på Jordbruksverket, förklarade att
hon som kontrollmyndighet snarare kan
vara ett stöd för dem som har så stor
arbetsbelastning att de inte hinner med
journalskrivningen på ett godtagbart
sätt. Hon kan ”ta arbetsgivaren i örat”
och påtala att det behövs en förändring.
Det behöver inte alls bli något groll vete-
rinärer emellan, menade Helen. 

Fredrike Ritter, ordförande i AVF,
sköt in att frågan om tid för journal-
skrivning bör komma upp i nästa avtals-
förhandling.

DET FRAMKOM under diskussionerna
att allt fler upplever att de har en orim-
lig arbetsbelastning med patienter inbo-
kade på ett sätt som gör att varken lunch
eller administration hinns med. Andelen
deltidsarbetande ökar också, inte för att
man egentligen vill jobba deltid utan för
att orka med helt enkelt. 

– Solidariteten är helt missriktad om
man alltid ställer upp för att man är rädd
att det annars spiller över på kollegerna.
I längden blir det precis tvärtom, man
vänjer arbetsgivaren vid att det alltid

löser sig och till slut är samtliga med -
arbetare utbrända, menade Fredrike.
Hon tangerade därmed en av de stående
punkterna i AVFs verksamhetsplan,
anställningsvillkor och löner.

I SAMBAND MED att kommande verk-
samhet inom AVF gicks igenom diskute -
rades även hur veterinärkåren framställs
i media och när och hur veterinärer bör
uttala sig. Att synas i media är ett sätt 
att föra ut veterinärkårens kompetens,
något som flera av deltagarna ansåg
behövas i dagsläget då poster som varit
självklart veterinära nu innehas av andra
yrkesgrupper. Ett exempel som nämndes
var Jordbruksverket där man idag har en
smittskyddschef som inte är veterinär.

Mötesdeltagarna kom med uppma-
ningar som ”skriv i lokalpress och prata
i lokalradion”, ”var inte rädd för att kon-
takta media” och ”hela förbundet måste
börja Twittra”. En kurs i hur man använ-
der sociala medier efterlystes också.

Sammanfattningsvis ansåg mötet att
följande företeelser är extra viktiga att
jobba med för AVF under den kom-
mande mandatperioden: arbetsmiljö/
triv sel på jobbet, samma lön för män
och kvinnor, ”betalt för det vi gör” och
att delta i samhällsdebatten i egenskap
av veterinär.

Slutligen uppmanade Fredrike samtliga
delegater att till nästa år ”ragga” en ny
kandidat att ställa upp för val till kom-
mande RM. Det handlar om tio platser. 

KORT FRÅN RM 

Fredrike Ritter fick förnyat förtroende som AVF-ordförande och är nu inne på 
sitt femte år på den posten. Tre ordinarie ledamöter skulle också väljas i år 
och det blev Kajsa Gustavsson, omval, tillsammans med Ulrika Lind och Anna 
Bäckvall, nyval. Suppleanter blev Lars-Erik Staberg och Katja Puustinen, omval.

Övriga styrelseledamöter, vice ordförande Eleonor Fredler, ordinarie ledamot
Helen Loor, kassör Shwan Kareem och suppleant Tone Lindvåg, har alla ett år
kvar på sina mandatperioder. 
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Tel: 018 - 57 24 30/31/34
info@n-vet.se  www.n-vet.se

Karprofen. Tablett 20 mg, 50 mg och 100mg. Tugg 20 mg.

Tablett och tugg 
 nu till samma pris! 

SÄNKT PRIS!

FÖRPACKNINGAR OCH PRISER  
(cirkapriser Apoteket.se okt-14)

Förpackning/antal  Norocarp  Norocarp tugg

20mg 10 st 54:- -
 20 st 59:- 59:-
 100st 168:- 168:-
50mg 10 st 70:- -
 20 st 80:- 80:-
 100st 274:- 274:-
100mg 20 st 126:- 126:-
 100st 405:- 405:-

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

Kattens lungmask nu 
i Sverige 
❘❙❚ För första gången har lungmask, 
Aelurostrongylus abstrusus, påvisats hos
katt i Sverige, meddelade SVA den 13
oktober. Masken påträffades hos en tio
veckor gammal hittekatt i Skåne. Efter att
den uppvisat symtom från luftvägarna
skickades ett avföringsprov till SVA för
analys av parasiter. Provet innehöll lung-
masklarver i riklig mängd.

– Det här är första gången som vi på -
visar lungmask hos en svensk katt. Parasi-
ten förekommer i andra delar av Europa,
men så vitt vi känner till är detta det 
första fyndet i Sverige, kommenterar 
Eva Osterman Lind vid SVA. 

Kattens lungmask har olika arter av
sniglar som mellanvärd. Katter kan 
smittas när de tar bytesdjur utomhus,
antingen genom att äta smittade sniglar
eller via andra bytesdjur som möss, fåglar
och grodor som blivit smittade efter att
ha ätit sniglar som bär på parasiten. 
Smittan överförs alltså inte direkt från 
katt till katt. Parasiten smittar heller inte
till hund eller till människor. En katt med
lungmask kan uppvisa symtom i form av
hosta i varierande grad. 

– Fyndet betyder att veterinärer bör 
ha lungmask i åtanke när de har en 
hostande utekatt som patient. Lungmask-
larver kan påvisas i avföringsprov, men
måste efterfrågas speciellt, säger Eva
Osterman Lind.  ■

❘ ❙❚ noterat

Lungmasklarv, Aelurostrongylus abstrusus,
från katt. 

FO
TO

: O
SA

M
A

IB
RA

H
IM

, S
VA

.

SVT 13-14 final:Layout 1  14-10-25  07.08  Sida 40



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  13 • 2014 41

För två år sedan möttes de veteri -
närer som började sin utbildning 
på Stutis 1957. Man besökte då 
en fiskeriförsöksstation i Älvkarleby
och aporna i Furuvik. Nu, hösten
2014, hade det blivit dags för 57-
orna att göra en tur i Västergöt -
land med båt på Göta Kanal och
besök på Veterinärmuseet i Skara.

KANALRESA
Kryckor, käppar, rullstolar och rollatorer
utgör inget hinder för medlemmar i Stu-
tiskursen -57 att delta i en återträff. Det
ska mycket till för att någon ska utebli
från våra möten. 

Ett 20-tal personer i form av veterinä-
rer med anförvanter äntrade i Sjötorp
båten Bellevue för en lunchkryssning på
Göta Kanal i september. Kaptenen hade
seglat på kanalen i över 30 år. Han

underhöll oss med kanalhistoria och
västgötahistorier medan vi tuffade fram 
i sakta mak genom vacker natur i strå-
lande väder.

Efter att ha avverkat lunch och 16
slussar avslutades dagen på Lundsbrunns
kurort där vi blev inkvarterade och hade
våra måltider. Till middagen hade vi
glädjen att se kollegan Göran Jönsson,
Jins, som gäst. Det blev förstås, som tra-
ditionen bjuder, ”Livet leker” och ”Nu
har Stutis åter fest”.

VETERINÄRMUSEET I SKARA
Dagen därpå bjöd Jins, understödd av
kollegan Bengt Vilson, årskursen på en
inspirerad och inspirerande guidning av
museet. Man kan konstatera att där
ständigt pågår en utveckling. T ex hade
sedan mitt senaste besök för två år sedan
filmen om Peter Hernqvist fått engelsk
text, något som är bra då många
utländska besökare kommer till museet.

På övervåningen hade det tillkommit en
imponerande utställning av instrument.

KAFFEKALAS
Efter lunch på Lundsbrunn avslutades
mötet hos kurskamraten Evy Rosman
(född Carlsson). Hon bor i Rävsnäs nära
Lyrestad i en vacker släktgård med utsikt
över Västgötaslätten. Evy var också
arrangör för mötet med stöd av Bengt
Vilson. Här blev vi bjudna inte bara på
sju sorters kakor utan också äppelkaka
och tårta. Hon är fortfarande aktiv som
veterinär. Heder åt en sådan kvinna!

Sammanhållningen i årskursen är
stark, men tyvärr har många fallit från
under åren. Därför vill vi numera träffas
vartannat år. Så håll utkik efter en ny
rapport från Stutiskursen -57 någon
gång under 2016.

ELISABETH RENNERFELT

leg veterinär, Saltsjö-Boo

Stutiskurs -57 på ny återträff 

Stutiskursen 1957 samlade framför kanalbåten Bellevue,
under 57-årsfirande av kursens tillkomst. 
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Mellan den 6 och 21 november
pågår direktval i Sveriges Veterinär-
förbund då fullmäktigeledamöter
för mandatperioden 2015–2016 
ska utses genom röstning bland
medlemmarna. Val av övriga för-
troendemannaposter i förbundet
och sällskapet kommer att göras av
fullmäktigemötet 2015. Då kommer
delegaterna att välja förbundets
vice ordförande, sällskapets vice
ordförande och tre styrelseledamö-
ter. Valberedningen lämnar förslag
till kandidater och förbundets före-
ningar, sällskapets sektioner och
enskilda medlemmar kan nominera
kandidater.

Röstningen om fullmäktigeledamöter är
enkel och sker elektroniskt via en direkt-
länk som medlemmar i SVF kommer att
få i ett e-postmeddelande eller hittar på
förbundets hemsida www.svf.se. Den
med lem som inte har meddelat förbunds -
 kansliet sin e-postadress kan göra det till
office@svf.se

Följande personer är nominerade som
ledamöter till SVFs fullmäktige 2015–
2016: 

NAMN: Emma Andersson
BOR: Skara
FÖDELSEÅR: 1981
VETERINÄREXAMEN: 2007
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Doktorand vid SLU/vik länsveterinär
Västra Götalands län 2014.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: SLU,
Koordinator TUVE 2011–2014, Jord-
bruksverket, enheten för veterinära frågor
2010, Blå Stjärnans Djursjukhus i
Skara 2006–2010, Anställningar under
sommarperioden har varit Distriktsvete-
r inärerna i Skara (2006), Kalmar Djur-
sjukhus (2005), Besiktningsassistent vid

slakteriet i Skara (2003, 2004).
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
RM-delegat inom AVF fr o m 2014

NAMN: Åsa Bergström
BOR: Tibro
FÖDELSEÅR: 1972
VETERINÄREXAMEN: 1999
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Privatpraktiserande, Tibro Nya Veteri-
närstation.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: Djur-
hälsoveterinär Skara Semin 1999–2002,
Distriktsveterinär i Tibro 2002–2013
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
förtroendevald i DVF, huvudskydds-
ombud DV, RM-delegat inom AVF
och delegat i SVF fullmäktige.

NAMN: Johan Blix
BOR: Farsta
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1980
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinär vid Agria Djurförsäkring med
huvudansvaret inom hästförsäkring.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Vikariat som klinik-, distrikts- och
besiktningsveterinär, adjunkt vid SLU
(patologi), privat smådjurspraktik i
Stockholm.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
styrelseledamot i SVS Hästsektion. 

NAMN: Anne Brunberg
BOR: Skultuna
FÖDELSEÅR: 1956
VETERINÄREXAMEN: 1984
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Privatpraktiserande, framför allt mjölk-
kor.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
1984–1998 anställd vid husdjursföre-
ning, 1998–2009 arbetade vid Hallsta-
hammars veterinärstation, akutsjukvård
framför allt stordjur – nöt, häst, svin.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Styrelse -
ledamot (sekreterare och kassör) i FVF.

NAMN: Malin Burbeck
BOR: Lindesberg
FÖDELSEÅR: 1972
VETERINÄREXAMEN: 2004
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Hallsberg
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär i Bergslagen, 
tf distriktsveterinär i bl a Linköping
och Norrköping.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Suppleant i DVF

NAMN: Erika Chenais
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1975
VETERINÄREXAMEN: 2001
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Epidemiolog SVA och doktorand SLU.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär, tjänstgjort för FAO.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i SVS sektion för veterinär
folkhälsa 2012, ordförande i samma
sektion 2013–2014.

NAMN: Lena Eliasson-Selling
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1980, VMD 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Svenska Djurhälsovården AB

NAMN: Sara Eriksdotter Engsfrid
BOR: Visby
FÖDELSEÅR: 1974
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Roma
VETERINÄRA FÖRTROENDEUPPDRAG: 
Vice ordförande i DVF 2011–2013

NAMN: Viveca Eriksson
BOR: Halmstad
FÖDELSEÅR: 1965
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär Halland 

Val 2014 

Kandidater till fullmäktige
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TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distrikts-, klinik- och besiktningsveteri-
när på ett flertal orter i Sverige under
15 års tid, veterinär/platschef med
ansvar för djurteknisk personal, säkerhet
och hundar på AstraZeneca under 5 år,
avdelningsveterinär Näringsmitteltilsynet
i Norge 1 år, hvalfangstinspektör Norge
tre säsonger.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Tidigare suppleant i DVF

NAMN: Kajsa Gustavsson
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1986, specialistkom-
petens i livsmedelshygien 2004.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Stockholm.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Laboratorieveterinär vid bakteriologen
SVA 1987–1988, forskningsassistent
vid parasitologen SLU 1989–1990,
vikariat som DV och BV 1990–1994,
besiktningsveterinär vid slakteriet i
Uppsala 1994–1997, veterinärinspektör
vid Livsmedelsverket 1997–2013, uni-
versitetsadjunkt BVF vid avdelningen
för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
SLU 2008–2009, hvalfangstinspektör
Norra ishavet Norge en säsong.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot i AVF, tidigare ledamot
i valberedningen SVS Sektion för vete-
rinär folkhälsa.

NAMN: Susanna Hultberg
BOR: Munkedal
FÖDELSEÅR: 1965
VETERINÄREXAMEN: 1989
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Egen företagare, driver en smådjurs -
klinik i Munkedal sedan 1990.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Tf veterinär på Örebro djursjukhus
1988–1989, smådjursveterinär på
Udde valla Smådjursklinik 1990–1993.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i PVF, arbetat i arbetsgrup-
pen för bildandet av FVF, varit full-
mäktigeledamot och suppleant i FVFs
styrelse 2010–2014

NAMN: Jonas Johansson Wensman
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1976

VETERINÄREXAMEN: 2004
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Postdoktor i idisslarmedicin.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Doktorand i virologi 2004–2011, 
klinikveterinär smådjur 2004–2005.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
SYVF-representant i fullmäktige 
2004–2005, styrelseledamot i SYVF
2004–2005.

NAMN: Shwan Kareem
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1979
VETERINÄREXAMEN: 2001 i Kurdistan/Irak
och svensk veterinärlegitimation 2008.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Livsmedelsinspektör, Miljökontoret i
Uppsala.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Officiell veterinär på Kontrollavdelning,
Livsmedelsverket, supervisor på Food
and Agricultural Organisation (FAO/
UN), Irak, 2003 samt produktionsan-
svarig på Sulaimany Poultry Company
Kurdistan/Irak.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Kassör i
AVF och tidigare huvudskyddsombud
för officiella veterinärer på fältet 2010.
Biträdande huvudskyddsombud 2011.

NAMN: Lars Kristensen
BOR: Fjärås
FÖDELSEÅR: 1969
VETERINÄREXAMEN: 1995
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär/klinikchef, 
DV Kungsbacka 
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär, DV Kristianstad 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i DVF

NAMN: Karin Lambertsson                          
BOR: Sörfors, Umeå
FÖDELSEÅR: 1968
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktveterinär Vännäs
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat som distriktsveterinär                    
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ledamot i DVFs styrelse 2005–2010,
huvudsakligen som sekreterare men även
vice ordförande och sista året suppleant.
Deltagit i SVFs fullmäktigemöten.

NAMN: Håkan Landin
BOR: Hede
FÖDELSEÅR: 1956
VETERINÄREXAMEN: 1982
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Växa Sverige ekonomiska förening
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär 1982–1999, djur -
hälso  veterinär, mjölk, i olika positioner
från 1999. 

NAMN: Lars-Gösta Larsson
BOR: Lyckeby
FÖDELSEÅR: 1954
VETERINÄREXAMEN: 1980, specialistkom-
petens på nötkreaturens sjukdomar
2007.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinärerna i Karlskrona
sedan 1984.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat på slakterier i Sydsverige
samt Djurkliniken Dynan i Lund (nu
Lundabygdens djursjukhus).
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Suttit med i SVFs valberedningen
1997–2005, verksam i DVFs valbered-
ning under många år på 1990-talet och
suppleant och ledamot i DVFs styrelse
2005–2010, föreningens ordförande
mellan 2010–2013 samt huvudskydds -
ombud 2014.

NAMN: Maria Leclercq
BOR: Kimstad
FÖDELSEÅR: 1971
VETERINÄREXAMEN: 1997
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Östergötland
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär i Norrköping samt
tidigare vikariat: Klinikveterinär,
Redaktör Svensk Veterinärtidning,
Jordbruksverket.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Har varit
AVF-ledamot och sammankallande i
2014 års valberedning för AVF och RM.

NAMN: Tone Lindvåg
BOR: Stockholm samt Växjö
FÖDELSEÅR: 1959
VETERINÄREXAMEN: 1985
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Gränskontrollveterinär för Livsmedels-
verket i Stockholms frihamn och på
Arlanda.
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TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING: Besikt-
ningsveterinär, biträdande länsveterinär
vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
sekreterare i AVF, numera suppleant,
tidigare sekreterare och kassör i då -
varande BVF.

NAMN: Anne-Li Ljunggren
BOR: Färentuna
FÖDELSEÅR: 1970
VETERINÄREXAMEN: 2001
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär vid Södra Djursjuk-
huset
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär i Eskilstuna/
Strängnäs, Klinikveterinär vid Västerort
Djursjukhus, Klinikveterinär vid Djur-
sjukhuset Albano.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i Smådjurssektionen t o m
2014, ordinarie ledamot i redaktions-
kommittén t o m 2014, företräder SVF
som suppleant i Agrias skadeprövnings-
nämnd samt ordförande i Examina-
tionskommittén steg 1 hund och katt.

NAMN: Toril Melangen
BOR: Västerhaninge
FÖDELSEÅR: 1955
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär SJV
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat som distriktsveterinär,
smådjursveterinär, slakteri- och biträ-
dande länsveterinär i Stockholms län.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Tidigare styrelseledamot i DVF, supp-
leant 2007, sekreterare 2009–2010.
Ledamot i fullmäktige 2010–2012.

NAMN: Aina Moe Bäck
BOR: Lindome
FÖDELSEÅR: 1971
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Universitetsveterinär, Göteborgs univer-
sitet fr o m 2002
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Olika vikariat hos Distriktsveterinärerna
(1999–2001), olika vikariat som besikt-
ningsveterinär hos Livsmedelsverket
(1999–2001), valfångstinspektör i
Norge 2001,

besiktningsveterinär/exportkontrollvete-
rinär i Halmstad hos Livsmedelsverket
2001–2002.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot (sekreterare under en
period) i Försöksdjurssektionens styrelse
2004–2010, medlem i SVFs Djurskydds-
kommitté fr o m 2006.

NAMN: Johan Mouantri
BOR: Enskededalen
FÖDELSEÅR: 1966
VETERINÄREXAMEN: 2013
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Haninge Djurklinik HB

NAMN: Sandra Nordlund
BOR: Sollentuna
FÖDELSEÅR: 1969
VETERINÄREXAMEN: 2004
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär och ansvarig för vård -
hygienarbetet vid smådjursklinik.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat inom DVO, därefter
renodlad smådjurspraktik sedan 2005

NAMN: Olle Rydell
BOR: Borlänge
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1980
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Dalarnas län.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
FAO/SLV/Distriktsveterinär.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Tidigare ordförande i SVS sektion 
för veterinär folkhälsa, numer vice 
ordförande i samma sektion.

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

NAMN: Lars Uhlin
BOR: Sollebrunn
FÖDELSEÅR: 1959
VETERINÄREXAMEN: 1990
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Vårgårda.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat som distriktsveterinär,

besiktningsveterinär Brålanda, ordinarie
distriktsveterinär Säffle, veterinärin-
spektör Jordbruksverket, produktchef
Bioteknik, studierektor Veterinärhög -
skolan, klinikveterinär häst, vikarie -
rande länsveterinär Södermanland och
ordinarie i Jönköpings län, klinikchef/
dist rikts veterinär Vårgårda/Stenung-
 sund/ Lilla Edet.

NAMN: Ulrika Windahl
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1968
VETERINÄREXAMEN: 1996
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Biträdande statsveterinär, SVA
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Efter div vikariat som distriktsveterinär
samt vid smådjurskliniker:
Hund- och kattveterinär vid Helsing-
borgs regiondjursjukhus, därefter
Strömsholms regiondjursjukhus.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ordförande i smådjurssektionen, SVS

NAMN: Lillemor Wodmar
BOR: Vendelsö
FÖDELSEÅR: 1951
VETERINÄREXAMEN: 1985
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Generalsekreterare för Svenska Djur-
skyddsföreningen (SDF) under 2011
(tjänstledig från tjänst som gränsveteri-
när i Stockholm).
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Generalsekreterare för SDF 30 % 
under 2009–2010 och 100 % under
2011, länsveterinär i Stockholm 2007
(vikariat), gränsveterinär vid SLV
Stockholm 2001–2010, samordnare på
enheten för Internationell Handel vid
SLV 1998–2000, gränsveterinär vid
Arlanda Jordbruksverket 1997, privat -
praktiserande klinikveterinär vid
Årstakliniken 1995–1997, stadsveterinär
i Stockholm 1989–1996, forsknings -
projekt häst 1986 samt vikariat häst -
medicin.  ■

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag!
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❘❙❚ fackliga frågan

Till vardags använ-
der många orden
arbetstid, övertid
och rast lite slar-

vigt, men det finns
tydliga juridiska reg-

ler i Arbetstidslagen som definierar
dessa begrepp.

FRÅGA
Vad gäller för bestämmelser beträffande
definitioner och reglering av arbetstid,
övertid och raster?

SVAR
För reglering av arbetstid och övertid
gäller Arbetstidslagen. Kollektivavtal kan
dock ha inskrivet andra lydelser som
ersätter Arbetstidslagen helt eller delvis. 

Enligt 14 § Arbetstidslagen har man
som anställd rätt till 36 timmars samman-
hängande ledighet under varje period
om sju dagar (veckovila). Veckovila kan
inte kombineras med jour eller bered-
skap. Veckovilan kan i och för sig place-
ras såväl i början som i slutet av sju -
dagarsperioden vilket innebär att man
maximalt kan arbeta elva dagar i sträck.
Man har även rätt till elva timmars 
sammanhängande ledighet under varje
period om 24 timmar (dygnsvila, 13 §).
Beredskap i hemmet kan kombineras
med dygnsvilan, men bryts beredskapen
av arbete ska den anställde i princip inte
vara skyldig att på nytt infinna sig på
arbetsplatsen förrän man fått elva tim-
mars sammanhängande ledighet/vila.

Arbetstidslagen skiljer på ordinarie
arbetstid, jourtid och övertid. Jour inne-
bär att man befinner sig på arbetsplatsen
för att vid behov utföra arbete och
beredskap innebär att man är i hemmet

för att vid behov infinna sig på arbets -
platsen och utföra arbete. I 6 § Arbets-
tidslagen står att ”om det på grund av
verksamhetens natur är nödvändigt att
en arbetstagare står till arbetsgivarens
förfogande på arbetsstället för att vid
behov utföra arbete, får jourtid tas ut
med högst 48 timmar per arbetstagare
under en tid av fyra veckor eller 50 tim-
mar under en kalendermånad. Som
jourtid anses inte tid då arbetstagaren
utför arbete för arbetsgivarens räkning”.
Detta gäller alltså jour. 

För beredskap utanför arbetsplatsen
finns ingen motsvarande begränsning.
Oavsett om man har jour eller bered-
skap utöver sin ordinarie schemalagda
arbetstid bryter alltså arbete såväl jour
som beredskap. Arbetad tid utgör då
övertid. 

I 8 § Arbetstidslagen står att ”när det
finns särskilt behov av ökad arbetstid, får
övertid tas ut med högst 48 timmar per
arbetstagare under en tid av fyra veckor
eller 50 timmar under en kalendermå-
nad, dock med högst 200 timmar under
ett år (allmän övertid)”. Därutöver kan,
om det föreligger särskilda skäl, extra
övertid tas ut med ytterligare 150 tim-
mar per år (8a §).

Rast
Rast är sådana avbrott i den dagliga
arbetstiden under vilken arbetstagarna
inte är skyldiga att stanna kvar på
arbetsstället (15 §). Rasterna ska anges
på förhand så noga som omständig -
heterna medger. De ska förläggas så att
arbetstagarna inte utför arbete mer än
fem timmar i följd. Rasterna räknas inte
in i arbetstiden.

Raster får, vid oförutsedda händelser
eller om det är nödvändigt med hänsyn
till arbetsförhållandena, bytas mot mål-

tidsuppehåll vid arbetsplatsen. Sådana
måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden
och man får inte lämna arbetsplatsen.

Man ska också ha möjlighet att ta de
korta pauser som behövs utöver rasterna.
Pauser räknas in i arbetstiden.

För Distriktsveterinärerna gäller inte
arbetstidslagen. De har förtroendearbets -
tid och dygnstäckande beredskap.

ANDERS GRANELD

förhandlingschef, SVF

Arbetstid, övertid och rast

Är du intresserad av chef- och 
ledarskapsfrågor? Chefer behöver
hålla sig uppdaterade och få till-
gång till ny kunskap, men har ofta
svårt att hinna ägna sig åt om-
världsbevakning. Sacos nyhets-
brev Chefsnyheterna kommer ut
varannan fredag och innehåller
senaste nytt om chefer och ledar-
skap, ofta med anknytning till 
aktuell forskning.

Vill du få kommande nummer av
Chefsnyheterna kan du gå in och
prenumerera här: www.saco.se/
prenumerera. Det kostar ingen-
ting och du får gärna tipsa vänner
och kolleger också.
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Besiktning av häst
Den första svenska besiktningsmanualen för häst har tillkommit som ett initiativärende inom
Hästsektionen vid Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Innehållet är skrivet av erfarna
hästveterinärer som delar med sig av sina kunskaper och personliga erfarenheter i ämnet
besiktning. Boken gör inte anspråk på att beskriva det enda sättet att utföra en besiktning
av häst, utan vill snarare fästa uppmärksamheten på alla de frågor som kan uppstå i en 
besiktningssituation.

Texterna innehåller också praktiska tips om vad man bör vara speciellt uppmärksam på 
i de olika momenten av besiktningen, samt hur man kan gå vidare med utökade under-
sökningar av olika fynd.

Boken innehåller bland annat kapitel om förberedelser inför besiktning, försäkringsaspek-
ter, identi tetskontroll, undersökning av de olika organsystemen, speciella hänsyn avseende
ras och användning, utökade undersökningar samt ett omfattande kapitel om juridik i sam-
band med hästköp.

Boken kostar 275 kronor inklusive moms och exklusive porto. Beställ den via office@svf.se
eller på telefon 08-545 558 20.
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❘❙❚ FVF informerar

Om förmåner till anställda

Förutom
ersättning 
i ren lön

kan man som arbetsgivare belöna
sina anställda med olika förmåner.
Huvudregeln är att en förmån är
skattepliktig med det finns vissa 
fall där den även är befriad från
beskattning.

VAD RÄKNAS SOM FÖRMÅNER?
En förmån kan vara något som arbetsgi-
varen själv väljer att ge, arbetsgivaren är
skyldig att ge enligt kollektivavtal eller
vara avtalad med den anställde. Förmånen
uppkommer när arbetsgivaren betalar
det som kan ses som en privat levnads -
kostnad för arbetstagarens räkning. 

Huvudregeln är att en förmån är 
skatte   pliktig om det inte finns särskilt
reglerat att den är skattefri. Förmånen
värderas till marknadsvärdet men ibland
görs värde ringen efter en schablon. Att
en förmån är skattepliktig innebär att
arbetstagaren får betala inkomstskatt på
marknadsvärdet och att arbetsgivaren
betalar arbetsgivaravgift.

SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER
Inkomst i annat än pengar värderas till
marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det
pris som den skattskyldige/arbetstagaren
själv skulle ha fått betala om han/hon
skaffat motsvarande vara eller tjänst.
Vissa förmåner som bil- och bostadsför-
mån värderas istället efter schablon.

Vanliga skattepliktiga förmåner är
kostförmån, bilförmån, förmån av hus-
hållstjänster och drivmedelsförmån.
Fullständig förteckning över skatteplik-
tiga förmåner från A–Ö finns på
www.skatteverket.se.

SKATTEFRIA FÖRMÅNER
Personalvårdsförmåner är skattefria. Syftet
med dessa är bland annat att öka trivseln
på arbetsplatsen genom enklare åtgärder.
För att förmånen ska räknas som en per-
so nalvårdsförmån ska den vara av mindre
värde. Vad som menas med mindre
värde varierar mellan olika förmåner och
bedöms ifrån fall till fall. Förmånen
måste rikta sig till alla anställda för att
vara skattebefriad.

Exempel på personalvårdsförmåner är
enklare förtäring såsom kaffe, te, smör-
gås, frukt eller liknande, arbetskläder,
om de är avpassade för tjänsten och inte
får användas privat, motion och frisk -
vård, terminalglasögon och gåvor till an -
ställda såsom julgåva och minnesgåvor.

Fullständig förteckning över skattefria
förmåner från A–Ö finns även den på
www.skatteverket.se.

TÄNK PÅ 
I samband med förmåner finns det
några saker alla arbetsgivare måste tänka
på. Det handlar om att redovisa skatte -
pliktiga förmåner i lönespecifikationen
till den anställde, att skattepliktiga för-
måner ska redovisas i kontrolluppgiften
till Skatteverket och att man som arbets-
givare inte ensidigt kan dra in en avtalad
förmån.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

Frukt på jobbet är exempel på en skattefri personalvårdsförmån.
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❘❙❚ insänt

Distriktsveterinärerna fick under
året det nya journalsystemet Link.
Innan systemet sjösattes i hela
organisationen skulle några veteri-
närstationer pröva det i en pilot -
studie. Följande kritiska berättelse
kommer från en av veterinärerna i
piloten.

Distriktsveterinärerna i Bollnäs blev till-
sammans med mottagningarna i Hudiks-
vall och Gävle utsedda att bli piloter för
DVs nya journalsystem Link. Övergången
skedde i mitten av januari i år.

Link var under de första månaderna
helt baserat på att vi hade ständig inter-

nettäckning, vilket ofta inte var fallet ute
på gårdarna eller i stallarna. För Bollnäs
del byggde internet på en router som
delades mellan bilarna. Låg routern kvar
och påslagen i någon av bilarna på par-
keringen utanför kunde vårt trådlösa
internet på mottagningen störas ut.
Routern kunde lika gärna ligga i någons
jackficka eller vara helt urladdad. Ladda -
ren var förstås en lika viktig komponent.

SVÅRSTYRD DATOR
De bärbara datorerna blev ute i fält ett
större problem än tidigare eftersom det
nya journalsystemet krävde att man
rörde sig mellan ett flertal sidor även för
enklare åtgärder och att man tvingades
till att göra ett större antal val än med
föregående journalsystem. Vår norr-
ländska arbetsmiljö vintertid medför
ofta att det blir svårare att arbeta med

datorn eftersom styrplattan reagerar på
värmen från fingrarna. Inte sällan var
fingrarna både vita av kylan och fuktiga
av att man försökte hålla händerna rena. 

Ytterligare ett problem med journal-
systemet blev all text på skärmen. Viljan
att få med så många uppgifter som möj-
ligt gjorde att all information på skär-
men tvingades ner i teckenstorlek för att
få plats. När man satt med datorn i
knäet ute i bilen, utan att kunna ändra
avståndet till skärmen, kändes journal-
texten mest som bokstäverna i raden
längst ner i en synundersökning.

DÅLIG FÄLTANPASSNING
Det upplevdes som om ambitionen att
skapa ett journalsystem med tyngd-
punkt på klinikverksamhet fick ta plats
på bekostnad av ett praktiskt journal-
system att arbeta med ute i fält. En stor
del av dygnet och på helgerna arbetar
den jourhavande veterinären ensam.
Behovet av ett journalsystem som talar
om för en att patienten har kommit, är 
i behandling, eller färdigdebiterad är
begränsat, särskilt om man fyller i upp-
gifterna själv eller är ute på en gård. I
Bollnäs utnyttjades möjligheten inte ens
dagtid på mottagningen. Det fanns helt
enkelt inte personal för det. Givetvis kan
man alltid prioritera och givetvis behö-
ver man inte använda sig av funktionen.
Men funktionen tar plats i vyn och finns
där som en påminnelse om att kravspe-
cifikationen för journalsystemet skrevs
av någon som var främmande för vår
verklighet.

Det var inte heller roligt att tala om
för lantbrukare på Hälsingegårdar, som
troligtvis gått i arv i generationer, att
varken deras gård eller än mindre deras

Link – mottagaranpassat, affärs-
mässigt eller administrativ börda?

insänt

Den norrländska arbetsmiljön vintertid gör ofta att det blir svårt att arbeta med datorn,
men med Link blev datortiden i fält längre än tidigare. 
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➤

djur kommit med i det nya systemet.
Det gick enligt supporten att ”lura”
journalsystemet genom att lägga in SE
och individnummer på ”Övriga anima-
lieproducerande djur” men då upptäckte
vi själva att diagnoserna var djurslagsspe-
cifika. Journalen gick fortfarande inte
att skriva.

MOTVILLIG SUPPORT
Supporten hade inte förtroendearbets-
tid, i alla fall inte under piloten. Behöv-
 des hjälp dagtid, kunde svaret på frågan
bli att delar av handledningen mailades.
Beroende på vem som svarade när man
ringde till supporten visste man om kväl-
len på jobbet skulle bli lång eller inte.
Problem som skulle lösas mot slutet av
veckan av supporten blev följetonger.
Ofta gjordes hänvisningar till att ”leve-
rantören” skulle kontaktas för att pro-
blemet skulle kunna lösas. 

Mot slutet av piloten kom Thomas
Svensson upp från huvudkontoret i Jön-
köping. Han fanns med under telefonti-
den. Efter telefontiden hade veterinärerna
som jobbade den dagen ett möte med
honom. Thomas Svensson deklarerade
redan från början att han inte var särskilt
insatt i Link. Det kändes förvånande
eftersom journalsystemet redan var kraf-
tigt försenat och att han var satt att
utvärdera det. Ingen av oss stack under
stol med att det fanns stora brister.
Ingen av oss tre veterinärer från mottag-
ningen, som var närvarande, hade vid
tidpunkten för mötet lyckats eller orkat
skriva en enda journal ute i bilen. Få
trodde att huvudkontoret skulle våga
släppa journalsystemet.

FÅ PROBLEM HADE KORRIGERATS
Om problemen hade kopplats till vår tid
som pilot hade det varit lättare att säga
att saker och ting skulle felanmälas och
korrigeras, men det kändes inte som om
det vi hade att säga beaktades. När Link
släpptes över hela landet hade de påtalade
problemen inte korrigerats annat än
mar ginellt.

En av fördelarna med Link var att
man kunde se hur mycket arbete varje
veterinär hade och när på dygnet arbetet
utfördes. Det gick också att se när jour-
nalerna slutfördes. Det blev uppenbart
för den jourhavande veterinären som var

inne på mottagningen att en stor del av
journalerna skrevs och lästes av kollegerna
på kvällar och helger. 

En av kollegerna uppskattade att pilo-
ten gett henne en till två timmars mer -
arbete varje dag. Hon drev frågan om
ersättning för sitt extraarbete både mot
Distriktsveterinärernas gren av facket och

mot arbetsgivaren. Facket hänvisade till
förtroendearbetstiden och svarade att
förtroendearbetstiden gjorde att ”vi måste
utföra det arbete som måste göras och
journalföring ingår här”. Arbetsgivaren
föreföll generösare och det verkade ett
tag som om vi skulle få en smörgåstårta
för besväret. En av kollegerna hade hört

© 2014 Alere. Alla rättigheter förbehålls.  
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➤ att mottagningen i Gävle skulle få ledigt
en dag och att någon hade bokat en
hoppborg åt dem. Det blev tydligen
inget av detta eftersom det var för få som
anmälde sig. Det sista kanske är rykten
men vi visste inte mer.  

FÖRTROENDEARBETSTIDEN RÄCKTE
INTE TILL
Vår arbetsbelastning i Bollnäs gjorde att
förtroendearbetstiden efter ett tag inte
räckte till, dygnets timmar var för få.
Skeppet började sjunka och var och en
började tänka på sin egen räddning.

Inom loppet av fyra månader sa fem
av sex veterinärer upp sig i Bollnäs.
Lantbrukarna började undra vad som
höll på att hända. En av dem tog kon-
takt med huvudkontoret. Huvudkonto-
ret lät regionchefen som bor i Bollnäs
ringa runt för att ta reda på varför alla
slutade. Regionchefen drog slutsatsen att
alla som slutat gjort det av familjerelate-
rade skäl.

Även de som ser det nya journalsyste-
met som Sudoku och en anledning till
att grunda Facebookgrupper eller något
som fyller upp andra tomrum i livet,
måste erkänna att journalerna tar längre
tid att skriva än tidigare. Om vi lever på
provisionslön vill knappast någon sitta
och administrera på bekostnad av anta-
let besök. Alternativet att sitta med jour-
nalerna på förtroendearbetstiden finns
ju alltid.

Kritiken i artikeln är lätt att bemöta.
Ett sätt är att säga att alla nya system har
sina barnsjukdomar. Beträffande vår lön
kan arbetsgivaren Jordbruksverket alltid

säga att det sker en översyn av lönesyste-
met i samråd med facket. Förvänta er
bara inte för mycket. Veterinärerna i
Bollnäs fick likt Oliver Twist sluta på

fastande mage. Det blev ingen smörgås -
tårta.

MARTIN BJÖRKROTH

leg veterinär, fd DV i Bollnäs

Veterinärerna i Bollnäs fick enligt insändaren likt Oliver Twist sluta på fastande mage, 
det blev varken soppa eller smörgåstårta trots mycket merarbete. Teckning av George
Cruikshank. 

ABIGO Medical AB • Tel: 031-748 49 50 • www.abigo.se

Sorbact® nu även som Foam
Använd Sorbact vid alla typer av sår, för att rensa upp eller 
minska risken för infektion. Ingen risk för resistensutveckling 
eller negativa miljöeffekter. Sortimentet består nu av kompress, 
tamponad, rundtork, gelkompress, foam samt absorptions- och 
filmförband. Sorbact tillverkas i Askersund. 
För mer information: pharma@abigo.se
 

Besök oss gärna under Veterinärkongressen den 6-7 november, monter Ö34

Hela sortimentet finns hos din grossist!
Beställ gärna ett prov maila: lena.wersen@abigo.se
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❘❙❚ replik

På annan plats i tidningen kritiserar
en av de veterinärer som utvärderat
Distriktsveterinärernas nya journal-
system Link hur det fungerar.
Utprövningen har dock skett i nära
kontakt med medarbetarna och
systemet håller hög kvalitet, menar
Thomas Svensson från Distriktsvete-
rinärerna.

Att byta journalföringssystem i en geo-
grafiskt utspridd organisation är en stor
utmaning. Medarbetarna har gjort en
strålande insats under hela övergången
till vårt nya journalhanteringssystem,
Link. Utifrån förutsättningarna är det
min uppfattning, till skillnad mot insän-
darskribentens, att vi lyckats riktigt bra.  

Ambitionen med Link har varit att
skapa ett IT-stöd för såväl fältverksam-
het som klinikarbete. I Link finns, för  -
utom journalföringen, dessutom schema -

läggning, bokning av patienter och debi-
tering. Via Link kan vi skicka påminnel-
ser, skriva remisser och intyg och lagra
laboratoriedata. Genom att göra syste-
met webbaserat kan vi dessutom enkelt
koppla på andra funktioner i ett kom-
mande utvecklingsarbete.

UTVECKLING NÄRA MED-
ARBETARNA
Utvecklingen av Link har skett så nära
verksamheten som det praktiskt är möj-
ligt. Först via en referensgrupp av
medarbetare som tog fram vilka krav vi
skulle ställa på ett framtida IT-stöd. I
utvecklingsarbetet deltog sedan ett antal
medarbetare i nära samarbete med vår
leverantör, ApoEx System AB. Leveran-
serna testades regelbundet mot en ny
referensgrupp av medarbetare. Suppor-
ten, under införandeperioden, har också
bemannats av de medarbetare som del -
tagit i utvecklingsarbetet. 

Inför införandet användes praktikom-
rådet Gävleborg som en pilot. Utvärde-
ringen av piloten har skett genom orga-

niserade telefonmöten där alla anställda
som varit intresserade kunde delta. Även
enskilda samtal med individer på respek-
tive mottagning genomfördes. Det fanns
en del tekniska brister i systemet under
piloten vilka åtgärdades successivt innan
införandet i hela organisationen. 

NY UTVÄRDERING PÅGÅR
Vad gäller nivån på själva journalföringen
fanns mycket riktigt synpunkten att
systemet var mer omfattande än man
räknat med, men Distriktsveterinärerna
har valt att ha en detaljerad, gemensam
journalföring med hög kvalitet, som
varit efterfrågad både från de anställda
och från våra kunder. 

När vi nu har använt systemet under
ca fyra månader i hela organisationen
pågår en ny utvärdering. Utifrån denna
utvärdering och ledningens målsättning
kommer vi att göra förändringar och
komplette ringar.

THOMAS SVENSSON

leg veterinär, 
bitr chef Distriktsveterinärerna

Link – detaljerad journalföring med
hög kvalitet

replik

Är din häst frisk?

Per Nordström Bergsåkers hästsjukhus

Röster från några av våra nöjda kunder:

www.lifeassays.se
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❘❙❚ debatt

Studenterna vid
veterinärprogram-
met på SLU kän-

ner en tilltagande
frustration och oro

över ständiga nerdragningar i sin
undervisning. Den resursfördelnings-
 modell som universitetet nu kom-
mer att införa riskerar att innebära
dödsstöten för utbildningen, menar
företrädare för studentkåren VMF.

Under lång tid har det skett besparing
efter besparing på veterinärutbildningen
vid SLU. Allt från osthyvlar där det 
hyvlats lite överallt till större tårtbitar
som resulterat i att moment försvunnit
helt från utbildningen eller att lärare fått
lämna sina tjänster. Dagens situation på
den svenska veterinärutbildningen gör
att vi studenter nu anser oss nödgade att

påkalla uppmärksamhet om hur utveck-
lingen faktiskt ser ut. Vi har under fler-
talet år sett hur kurser, till följd av stän-
diga besparingskrav, skalas ner i antal
undervisningstimmar och hur praktiska
moment blir färre och färre, för att i
många fall försvinna helt.

Kanske har utbildningen skjutit sig
själv i foten genom att försöka täcka upp
med nallande av tid som egentligen bli-
vit öronmärkt till annat. Nu har vi kom-
mit till den gräns där det inte längre går
att mörka de hål som faktiskt skapats.
Ingen skugga ska falla över de lärare och
personal som nästan sliter ihjäl sig för att
få undervisningen att fungera. Tvärtom
uppskattar vi studenter dessa eldsjälar
enormt mycket och vore det inte för
dem skulle utbildningen för länge sedan
ha fallerat helt. Men med sinande resur-
ser är det inte konstigt att även den mest
idoga lärare får se sig besegrad av budget -
krav och besparingar.

FRAMTIDENS SLU?
Orden ”ett universitet i världsklass” åter-
kommer gång på gång från SLUs led-
ning och framför allt inom projektet
Framtidens SLU. För oss ekar dessa ord
väldigt tomma när vi dagligen ser hur
vår utbildning urholkas allt mer. För
veterinärprogrammets del handlar det
inte längre om att befinna sig i världs -
klass – det handlar om att över huvud
taget överleva. 

Att utbildningsnivån på veterinärpro-
grammet har sjunkit rejält under en
längre period är ett odiskutabelt faktum.
Nu börjar vi studenter även få indika -
tioner på att denna insikt har etablerat 
sig hos veterinära arbetsgivare, där man
upplever att dagens studenter inte längre
besitter samma praktiska kunskap som
för bara fem till tio år sedan. Många
menar att nyutbildade studenter förvisso
är goda teoretiker, men att man i stor
utsträckning saknar praktisk tillämp-
ning och erfarenhet. Från studenthåll
kan vi enkelt förstå varför denna upp-
fattning sprids, när vi ser hur många
praktiska moment som redan försvunnit
från utbildningen till följd av bristande
resurser.

NY RESURSFÖRDELNINGSMODELL
Under 2014 har man på SLU fattat
beslut om att införa en ny resursfördel-
ningsmodell på universitetet. Den ska
grunda sig på enkla principer och vara
en transparent modell där alla utbild-
ningar samlas inom samma ramar. Pro-
blemet är att utbildningarna inom SLU
skiljer sig enormt mycket åt, både av -
seende innehåll och slutexamina, men
framför allt när det gäller vilken typ av
undervisning som bedrivs. Diversiteten
inom SLUs utbildningar, som normalt
är något positivt, gör det i detta fall

Nu får det vara nog!!!
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Ingen skugga ska falla över de lärare som nästan sliter ihjäl sig för att få undervisningen
att fungera, men med sinande resurser får även den mest idoga lärare se sig besegrad.
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omöjligt att likställa olika program. Den
diskrepans som uppstår när man försö-
ker jämföra en ”torr” utbildning med ett
program där stor del av undervisningen
sker i klinisk miljö eller där man har
många praktiska moment och laboratio-
ner, leder ovillkorligen till att den eko-
nomiska modellen blir sned. Eftersom
vår utbildning är den som sticker ut eko-
nomiskt, är det inte svårt att förstå att
det är på det hållet som modellen blir
otillräcklig. Den nya resursfördelnings-
modellen är helt enkelt inte tillräckligt
flexibel för att kunna tillämpas på vete-
rinärprogrammet. Vi ryms inte inom
dess ramar.

Modellen ska träda i kraft redan
under kommande budgetår enligt beslut
från SLU. Detta trots att den med stor
sannolikhet kommer att innebära döds-
stöten för vår utbildning. De exempel-
räkningar som visats tyder på att flertalet
kurser inom veterinärprogrammet kom-
mer att förlora belopp i miljonklassen.
Det krävs inte alltför stor slutlednings-
förmåga för att inse att ytterligare ned -
dragningar på veterinärprogrammet
kommer att skjuta ett redan utarmat
program i sank. Från studenthåll kan vi
endast konstatera att veterinärprogram-
met är den stora förloraren i den nya
modellen. 

UTBILDNINGEN MÅSTE FÅ KOSTA
Det råder inga tvivel om att veterinär-
programmet är en dyr utbildning, det är
enkelt att se när man granskar siffrorna
rörande grundutbildningar. Men den
MÅSTE få kosta. SLU har ett samhälls -
ansvar att utbilda framtidens veterinärer,
men när tänker någon sätta ner foten
och kräva att utbildningen faktiskt
måste hålla en viss kvalitet? En utbildning
i veterinärmedicin går inte att likställa
med ett femårigt teoretiskt program.
Den enda utbildning i Sverige som lig-
ger på samma innehålls- och kostnads -
nivå är rimligen läkarprogrammet. 

Så vad händer om landets enda vete-
rinära utbildning inte lever upp till den
nivå den borde? De mest uppenbara
konsekvenserna är undermålig veterinär-
vård och bristande djurskydd, men i för-
längningen kan man enkelt föreställa sig
att även livsmedelssäkerhet och folkhälsa
befinner sig i farozonen. Uppstår brister

i kompetensen kring livsmedelssäker -
heten uppfyller dessutom inte längre
SLU sitt uppdrag från regeringen.

DEN VETERINÄRA TÅRTBITEN
Enligt rådande EU-direktiv (2005/36/
EC) och i enlighet med det regerings -
upp drag som getts SLU, förbinder sig
universitetet att utbilda studenter med
tillräckliga kunskaper och färdigheter
inom det veterinära området. Det råder
därmed minimikrav på utbildningen,
man kan inte skära ner hur mycket som
helst inom dessa områden. Dagens eko-
nomiska läge, innan den nya resursför-
delningsmodellen trätt i kraft, är redan
på miniminivå. Om SLU ändå väljer att
tillämpa den nya ekonomiska modellen
kommer man att skapa förutsättningar

som leder till en undermålig utbildning
som bryter mot rådande lagstiftning.

Initialt talade man inom Framtidens
SLU om att ”det går inte att hyvla med
osthyvel längre, vi måste använda tårt -
spade istället”. När man som veterinär-
student tittar på den nya resursfördel-
ningsmodellen är det lätt att föreställa sig
vilken tårtbit som kommer att skäras
bort från tårtan SLU. För att bli ett uni-
versitet i världsklass räcker inte bara fina
lokaler och ett högt söktryck till utbild-
ningen, det krävs även lärare, studenter
och undervisning i världsklass.

ELIN HOLMROOS

ordförande VMF 
KRISTINA LUNDBERG

ordförande i Utbildningsutskottet, VMF

En utbildning i veterinärmedicin måste få kosta, den går inte att likställa med ett femårigt
teoretiskt program, poängterar studenterna.
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Ledningen för VH-fakulteten är också
kritisk till den föreslagna gemensamma
utbildningsersättningsmodellen, främst
för att dess konsekvenser för de olika
utbildningsprogrammen inte har analy-
serats ute i verksamheten innan beslut
om genomförande fattas. Modellen gyn-
nar anordnande av små kurser med få 
studenter vilket skickar märkliga signa-

ler och inte ger incitament till den effek-
tivisering som angetts som ett viktigt
syfte. Fakultetsledningen ber i övrigt att
få återkomma senare. 

KARIN ÖSTENSSON

dekan
ANNE-MARIE DALIN

vicedekan för grundutbildning

Replik

Brist på konsekvensanalys
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Intraartikulär, ej dislokerad fraktur av den mediala tuber-
keln av eminentia intercondylaris på tibia (medial inter-
condylar eminence of tibia, MICET). Röntgenbilden
visar en horisontell frakturlinje genom mediala tuberkeln
av eminentia intercondylaris på tibia och en väldefinierad
bennybildning distomedialt på femurs mediala kondyl
samt proximomedialt på tibia (Figur 2).

ALLMÄNT OM MICET-FRAKTURER
Denna typ av fraktur är relativt ovanlig och är därför spar-
samt beskriven i litteraturen. Den ses oftast i samband
med desmit eller skador på det kraniala korsbandet då
korsbandet fäster på den laterala och kraniala delen av
eminentia intercondylaris (8).

Flera olika teorier om varför MICET-frakturer uppstår
har beskrivits. I en fallserie diagnostiserades MICET-frak-
turer hos sex av tio hästar med skador på det kraniala kors-
bandet. Frakturerna beskrevs då som avulsionsfrakturer
orsakade av ett kraftigt drag i det kraniala korsbandet när

bakknäet är i en extenderad position, antingen i samband
med direkt trauma mot området eller på grund av felaktig
placering av benet (1, 5). I en annan studie där åtta hästar
med konstaterade MICET-frakturer ingick diagnostisera-
des bara två hästar med skador på det kraniala korsbandet
(8). I en experimentell studie på ponnykadaver, där det
kraniala korsbandet spändes tills det rupturerade, uppstod
avulsionsfraktur av MICET hos fyra av 15 ponnyer. Hos
nio av 15 ponnyer rupturerade korsbandet istället på 
mitten (6). Därför har det föreslagits att en del av dessa
frakturer orsakas av att femurs mediala kondyl förskjuts
lateralt mot MICET i samband med ett trauma mot kon-
dylen (7, 8).

Symtom
I det akuta stadiet ses oftast en kraftig, ej viktbärande hälta
som i varierande grad förbättras med boxvila och smärt -
stillande medicin. På grund av frakturens intraartikulära
placering är den nästan alltid förenad med en galla och
synovit i leden, vilket i sin tur medför en måttlig till kraftig
reaktion vid böjprov av benet (2, 4, 7). Övriga palpatoriska
fynd beror på förekomsten och graden av mjukdelsskador
på menisk och ligament i anslutning till bakknäets led.

Diagnos
Diagnosen ställs genom röntgen där frakturlinjen genom
MICET påvisas i kraniokaudal projektion. Då frakturen
orsakas av ett kraftigt trauma rekommenderas även en ultra-
ljudsundersökning av bakknäet för att utesluta eventuella
skador på brosk, menisker och ligament. Det är dock svårt
att göra en exakt bedömning av korsbanden med hjälp av
ultraljud på grund av deras placering och sneda fiberorien -
tering (2, 3). Artroskopi kan, utöver behandling, bidra till
en mer exakt bedömning av korsbanden och hästens pro-
gnos. Diagnostisk bedövning av knäleden har inte gjorts i
de flesta beskrivna fallen i litteraturen, då det ofta finns en
historik med en akut kraftig hälta och en initial fraktur-
misstanke.

Behandling
Behandling med artroskopisk borttagning av frakturfrag-
ment och upprensning av lesionen är beskrivet med bra
resultat (2, 4). Det finns även ett fall beskrivet där en
MICET-fraktur behandlats med en artroskopiguidad
intern frakturfixering med en 4,5 mm kortexskruv. Lyckad
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FIGUR 2. Röntgenbild av höger bakknä, samma som Figur 1.
På bilden ses en horisontell frakturlinje (pil) genom den 
mediala tuberkeln av eminenta intercondylaris tibiae.

SVT 13-14 final:Layout 1  14-10-25  07.09  Sida 54



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  13 • 2014 55

konservativ behandling bara med boxvila och utan artro-
skopi har inte beskrivits i litteraturen.

Prognos
Prognosen för att hästen ska komma tillbaka till tidigare
arbetsnivå beror på om det även föreligger skador på
brosk, menisker och ligament, och dessa skadors omfatt-
ning. Det visar vikten av en artroskopi för att kunna ge en
så korrekt prognos som möjligt. Skador på det kraniala
korsbandet och det kraniala meniskligamentet är av största
betydelse för prognosen (8). Likaledes är det viktigt med
en snabb diagnostik och behandling, i form av artrosko-
pisk borttagning av fragmentet för att minska risken för
sekundär osteoartros. Hästar som diagnostiseras och
behandlas tidigt och har minimala skador på korsband
och brosk, anses ha en god prognos (2, 8).

UTGÅNG AV FALLET
Vid artroskopi av hästens knäled sågs endast minimala
skador på det kraniala korsbandet och den mediala menis-
kens kraniala ligament, samt en god broskstatus i alla
ledavdelningar i bakknäet, varför prognosen för framtida
användning som ridhäst ansågs god. Ponnyn är idag till-
baka i normalt arbete. 
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Säl smittad av ny 
influensatyp
❘❙❚ Sedan i våras har ett större antal
knubb sälar rapporterats döda på Västkus-
ten. SVA i samarbete med Naturhistoriska
riksmuseet försöker hitta förklaringar till
säldöden. En säl som analyserats i sam-
band med kartläggningen har visat sig
bära på en för säl helt ny influensatyp, 
A H10N7. Om detta virus är orsaken till
den höga säldödligheten är inte klarlagt.
Under perioden april–september i år 
rapporterades 275 döda sälar från Väst-
kusten.

– Den här gången skiljer sig sjukdo-
mens spridning markant från de utbrott
av sälpest (Phocine distemper virus) som 
vi hade 1988 och 2002. Då började epide-
mierna på ön Anholt i Kattegatt och spred
sig stegvis till angränsande vatten. Men

nu karakteriseras epidemin av sporadiska
fall i stort sett längs hela Västkusten, även
om de flesta döda sälar driver i land i
Göteborgs skärgård och upp till Orust,

säger förste intendent Tero Härkönen,
Natur historiska riksmuseet.

Källa: pressmeddelande från SVA den 
11 september. ■

❘ ❙❚ noterat

Knubbsäl, hane. Sedan i våras har ett större antal
knubbsälar rapporterats döda på Västkusten.
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En djurägare anmälde veterinären
NN för fel vid utövande av veterinär-
yrket och yrkande om ersättning för
en hundvalps inköpspris. NN med-
gav det som lades henne till last.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren köpte hunden, en fransk
bulldog, genom en annons på Blocket.
Anledningen till att hon köpte just den
hunden var att det fanns ett svenskt
besiktningsintyg där det framgick att
hunden hade svensk chipmärkning 
och vaccination. Besiktningsintyget var
under  skrivet av veterinär NN. 

Efter några samtal med säljaren ville
ägaren kontrollera vissa uppgifter om
hunden och ringde NN. Ägaren fick
veta att NN missat att hunden hade 
en utländsk chipmärkning/ID och ut -
ländsk vaccination. Hon blev förvånad
och chockad och frågade vad hon skulle
göra med hunden. NN svarade att hon
kommit överens med sin chef om att
inte lägga sig i ärendet.

Djurägaren kände sig maktlös, ledsen
och orolig över vad hon skulle göra med
hunden som hon förstod var smugglad
till Sverige. Hon anser att NN begått
flera tjänstefel och heller inte hjälpte
henne med hur hon skulle gå tillväga 
när felen upptäcktes. Ägaren anser att
NN direkt skulle sagt till henne att
komma in med hunden för avlivning.

Hela historien skapade ångest och oro
hos ägaren för vilka sjukdomar hunden
kunde ha haft.

Djurägaren anser att NN skulle ersätta
henne för summan hon betalade för
hunden, 10 000 kronor.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
Två franska bulldogvalpar kom in för
vaccination till det djursjukhus där NN
arbetade. Det var en stressig fredagefter-
middag med många patienter som vän-
tade. NN vaccinerade valparna och upp-
födaren ville också göra en besiktning 
av dem. Valparna hade ett gott allmän -
tillstånd och besiktigades utan anmärk-
ning. NN fyllde i besiktningsintyget och
insåg inte vid det tillfället vad det inne-
bar att valparna hade utländska vaccina-
tionsintyg. Hon reagerade heller inte på
att chipnumren inte var svenska. Uppfö-
daren berättade att valparna hade serbisk
härstamning men var födda i Sverige.

Fyra dagar senare ringde köparen 
av en av valparna till djursjukhuset och
ville prata med NN om att hunden var
en misstänkt smuggelhund. NN var vid
tillfället upptagen med patienter men
skulle återkomma till köparen. Hon
kontaktade sin chef, som vid tillfället var
på tjänsteresa, och fick rekommendatio-
nen att försöka få fram mer information
och inte agera vidare i ärendet förrän
chefen var tillbaka.

NN ringde upp valpköparen som
berättade att hunden inhandlats via
annons på Blocket och levererats hem
till dörren. Köparen ringde säljaren då
köparen upptäckte att hunden hade 
ett utländskt vaccinationsintyg. Säljaren/
upp födaren verkade, enligt köparen, irri-
terad och klagade över att man var så
noga med regler i Sverige.

Köparen undrade vad djursjukhuset
brukade göra vid fall av smuggelhundar
och hur hon som köpare skulle gå vidare.

NN förklarade att hon inte stött på in -
smugglade valpar tidigare och inte kunde
ge några bra svar. NN har inte sagt att 
de inte skulle lägga sig i ärendet förrän
någon ringde och frågade, det måste
vara fråga om ett missförstånd.

NN hade ett möte med sin chef och
diskuterade fallet. Hon ringde sedan till
Jordbruksverket och gjorde en anmälan.
Jordbruksverket bekräftade att det rörde
sig om en smuggelhund och valpen togs
till en annan veterinär under kvällen för
avlivning.

Som nyutbildad veterinär hade NN
ingen tidigare erfarenhet av fall med
smuggelhundar. Hon hade inte delgetts
några instruktioner eller rutiner för hur
hon skulle upptäcka och hantera fall
med smuggelvalpar. Djursjukhuset har
härefter blivit mer observant på proble-
met med smuggelvalpar och de fel som
begåtts kommer inte att upprepas. NN
är uppriktigt ledsen över att hon inte
förstod att det rörde sig om smuggel -
valpar eller visste hur hon skulle gått
tillväga. Hon medger att ett oavsiktligt
fel begåtts.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE 
Jordbruksverket ansåg inte att veterinä-
ren NN agerat försumligt i sin yrkesut-
övning, mot bakgrund av handlingarna i
ärendet.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Ansvarsnämnden har inte möjlighet att
pröva ersättningsanspråk. Djurägarens
yrkande om ersättning avvisades därför.

Ansvarsnämnden anslöt sig i övrigt
till Jordbruksverkets bedömning och
ansåg inte att veterinär NN agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning. Anmälan
föranledde därmed inte någon disciplin-
påföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

Ansvarsärende

Anmälde inte insmugglad hundvalp

ansvarsärende

Skriv gärna insändare och
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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Två kattägare anmälde veterinären
XX för fel vid utövande av veteri-
när  yrket men veterinären bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägarna gick med sin katt till veteri-
när XX den 22 maj för att få en bedöm-
ning av en av kattens hörntänder, som
inte såg frisk ut.

XX konstaterade att hörntanden var
inflammerad, det kunde eventuellt vara
FORL, samt att katten hade lite tand -
sten i bakre käken. Veterinären lyssnade
inte på hjärta och lungor utan ägarna
fick säga till om det. Veterinären lyssnade
då snabbt och sade att det lät bra. Ägarna
bokade en ny tid och lämnade den 29
maj in katten för tandbehandling med
sövning. XX gav katten narkos för att 
ta tandsten på tre tänder men avbröt
behandlingen då den inte kunde full -
följas utan tillgång till röntgen. Ägarna
anser att XX borde ha insett att kattens
tandproblem krävde mer avancerad vård
än vad som kunde ges polikliniskt. De
menar att XXs behandling var felaktig
och inte i enlighet med god veterinär-
medicinsk sed.

De blev hänvisade till en annan djur -
klinik. Katten fick vid hemgången ett
recept på Metacam för inflammationen 
i hörntanden. Den hade redan tidigare
fått en dos och ägarna skulle fortsätta
tills flaskan var slut.

Katten åt inte bra men drack vatten
och kissade mycket de följande dagarna.
Den mådde illa flera gånger och kräktes
gult slem men verkade i övrigt må ok.
Till sist slutade den äta helt och ägarna
bestämde sig för att åka till ett djursjuk-
hus där katten blev inlagd för akut
intensivvård den 8 juni. Man tog flera

blodprover och några av dem hade dåliga
njurvärden. Katten hade dropp hela
tiden och den 14 juni ringde man från
djursjukhuset och berättade att katten

inte skulle klara sig utan dropp. Ägarna
förstod att det inte gick att rädda katten
och åkte till djursjukhuset för att vara
med när katten somnade in.

Ansvarsärende

Metacam-behandlad katt dog av njurskada

ansvarsärende

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs 
stipendiefond

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

Disponibelt för årets utdelning är cirka 400 000:–. Notera att förvaltnings-
avgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % 
(exkl moms i förekommande fall).

Ansökan ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:
Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och 
metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Dess-
utom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande. 

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till 
oskar.nilsson@sva.se. Ansökan ska ha inkommit senast fredagen den 5 
december 2014.

Ytterligare upplysningar lämnas av Oskar Nilsson, tel. 018-67 44 92, 
eller e-post: oskar.nilsson@sva.se

Se även Sällskapets hemsida: www.vetmedforsk.se

➤
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De anser att veterinär XX gjorde fel
som rekommenderade borttagning av
lite tandsten. XX skulle övervägt riskerna
med att söva en äldre katt. Ägarna fick

heller ingen information om eventuella
risker. XX rådde dem inte att ta blod -
prover eller andra eventuella undersök-
ningar för att kontrollera om kattens
hälsa skulle klara av behandlingen. XX
skulle ha prioriterat den inflammerade
tanden i höger överkäke, som han själv
hade diagnostiserat, och remitterat dem
till en tandläkare.

XX upplyste dessutom inte ägarna om
att det inte fanns någon röntgenutrust-
ning på kliniken, vilket de anser var
grovt vilseledande. Ägarna anser vidare
att det finns ett tydligt orsaksamband
mellan XXs behandling av katten och
dess insjuknande i obotlig njursvikt på
grund av sövning och medicinering med
Metacam.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
Katten undersöktes polikliniskt den 22
maj då ägaren noterat inflammerat tand-
kött invid canintanden i höger överkäke.
Katten uppvisade kraftig övervikt men
var enligt ägaren i övrigt frisk. Preopera-
tiva blodprov tas inte rutinmässigt på
XXs klinik. XX förhör sig vid intag till
operation om djurets status och om
något avviker (avmagring, ökad törst,
dålig aptit etc) tas prover.

Katten sövdes den 29 maj på låg 
dos Domitor/Ketalar och tandsten togs.
Tandstenen var ringa men vid sondering
under tandköttet på P2 höger överkäke
uppvisades en ovanligt kraftig smärt -
reaktion trots narkos. Misstanke förelåg
även vid sondering av C1 höger överkäke.
Klassiska FORL-lesioner kunde inte helt
säkerställas via sondering och tänderna
var mycket väl förankrade i överkäken.
XX beslöt att tänderna skulle röntgas
innan vidare åtgärd. XX har endast rönt-
gen på en av sina kliniker och djurägaren
uppmanades att omgående höra av 
sig dit. Om tänderna varit lösa hade 
de givetvis extraherats under djupare
narkos redan vid första undersökningen.
Att tandingrepp sker i flera behandlings -
omgångar är inte ovanligt och XX ville
säkerställa diagnosen med röntgen samt
få en bild av hörntandens och P2s
förankring i käkbenet eftersom sådana
extraktioner kan vara komplicerade.

Katten väcktes med Antisedan efter
en kort och okomplicerad narkos. Efter
uppvaknandet fick den en Metacam -

injektion eftersom smärtrektionen vid
tand manipulationen var betydande. Ett
recept på Metacam utfärdades för de
närmaste dagarna innan ytterligare åt -
gärd med tänderna skulle vidtas. XX har
av anmälan förstått att ägarna inte efter-
följde rådet att söka sig till hans andra
klinik. Istället bokade ägarna tid för
ytterligare undersökning på ett djursjuk-
hus den 18 juni. Det var inte XXs vilja
att katten skulle vänta den tiden och
inte heller att den skulle stå på kontinu-
erlig Metacambehandling. 

En vecka efter kattens sista besök hos
XX var han inte i tjänst men hade tagit
del av journalanteckningar att katten
kräktes. Metacam sattes ut men tjänst-
görande veterinär lyckades inte få tag i
ägarna. Man kan emellertid inte utesluta
att den akuta njurskadan uppstod på
grund av Metacambehandlingen. Detta
är mycket olyckligt men kan tyvärr
inträffa. Alla NSAID-preparat kan ge
denna allvarliga komplikation på katt.
Det är svårt att veta när skadan inträffade.
Katten hade tidigare stått på Metacam
med högre dos. Klart är att kattens
smärtande tänder borde åtgärdats så
snart som möjligt.

XX beklagar djupt det inträffade men
ser inte hur han kunnat göra annorlunda
i detta fall.

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

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Ansvarsnämnden konstaterade att, med
tanke på kattens ålder, det hade varit
lämpligt att ta ett blodprov före sede -
ring, dvs redan vid det första besöket hos
XX. Vidare konstaterade nämnden att
det på grund av misstanken om FORL
var rätt av veterinären att avbryta
behandlingen för att röntga katten. De
preparat som veterinären använt, samt
doseringen av dessa, har varit korrekt.
Det saknas vetenskapliga bevis för att
Metacam skulle orsaka njursjukdom
eller förvärra tillståndet, ens vid narkos.
Anmälan föranledde därmed inte någon
påföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

➤
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IN MEMORIAM

Britta Öhlén in memoriam

En mentor har gått ur tiden. Britta
Öhlén, född den 28 januari 1930, avled
den 4 augusti 2014. Hon var min men-
tor, både i yrkeslivet och i viss mån även
i livet, i stort som i smått. Jag vet också
att Britta varit en betydelsefull mentor
för många andra i vår veterinärkår, med
sitt omfamnande och generösa sätt att
dela med sig av den kunskap hon in -
hämtat och besatt inom området veterinär
dermatologi. Britta brukade framhålla
att Kerstin Orstadius var den svenska
pionjären inom hudsjukdomar. Britta
blev en arvtagare som brann för att 
vidare utveckla ämnet, att det skulle 
uppmärk sammas och att kunskap skulle
vidarebefordras till kolleger och djur -
ägare.  

Britta började sin bana som en av två
kvinnliga studenter i sin årskurs på vete-
rinärhögskolan och examinerades 1960.
Hennes veterinära bana började med
diverse vikariat, bland annat som kom-
munal livsmedelskontrollant. Intresset
för smådjur fanns dock alltid med och
hon öppnade en familjär, privat
smådjursklinik 1963. Brittas intresse för
dermatologi gjorde att hon sökte sig
utomlands, dit där kompetensen inom
ämnet var hög. Bland annat vistades hon
i perioder på den dermatologiska avdel-
ningen vid universitetet i Utrecht. 

Hemma i Sverige blev hon den första
att använda sig av allergitester på hund,

så kallade intradermaltester, och behandla
med allergenspecifik immunterapi
(”aller givaccin”). Hon beslutade sig även
för att tillsammans med sina likaledes
dermatologikunniga kolleger Ulla Petters -
son och Helene Raue starta vidare -
utbildningskurser för veterinärer. Dessa
kurser var mycket omtyckta, dels på
grund av det entusiasmerande spridan-
det av kunskap, dels för den fantastiska
stämningen under kurserna. Vi hade
roligt! Hemkomna efter dessa kurser var
vi många som plötsligt insåg att derma-
tologi ju både var intressant, utmanande
och fascinerande. En insikt åtminstone
jag inte hade innan.

Britta blev en av initiativtagarna till
”Skinnklubben” numera Swedish Derma -

tology Study Group (SDSG), en före -
ning för dermatologiintresserade veteri-
närer, med syfte att ordna föreläsare med
internationellt hög kompetens inom
ämnet och att ha presigelösa diskussioner
om dermatologiska dilemman. Skinn-
klubben var, tror jag, den första veteri-
nära ämnesföreningen, snart följd av
andra (Skalpellen, Jamaren m fl). Före-
ningen SDSG omfattar idag ca 200
medlemmar och är synnerligen aktiv.

1986 skrev Britta boken ”Vanliga
hudsjukdomar hos hund och katt”, en
bok som användes flitigt av svenska
veterinärer och veterinärstudenter. De
stora fördelarna med denna lilla bok var
att den var skriven på svenska, för svenska
förhållanden och med ett rikt bildmate-
rial. Boken kom sedan ut i flera upplagor,
den sista 1999.

Forskningsmässigt var Britta också
aktiv. Hennes första publikation förkla-
rade ett dåtida fenomen där unga hun-
dar fick en förändrad päls till följd av för
låg biotillgänglig zinkhalt i foder (Zinc
responsive dermatitis in puppies, Canine
Practice 1986). Med anledning av Brittas
omfattande gärningar inom den veteri-
nära dermatologin tilldelades hon heders-
doktorat vid SLU 1993.

Britta brann för djuren och sin veteri-
närgärning, men framför allt var Britta
en mycket varm, klok och medkännande
människa. För detta mer än allt annat var
hon synnerligen omtyckt av oss kolleger
och påtagligt så också av djurägarna. 

Kerstin Bergvall

Vi har samma kompletta behandlings-
alternativ till hund som till människa.
Unikt prefabricerat bandage vid behand-
ling av bogledsinstabilitet. För stabi-

-
bel, och användarvänlig.

www.scandiop.se
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IN MEMORIAM

Arne Lindholm – några 
minnesbilder
Kurskamraten, kollegan, gode vännen och
professorn Arne Lindholm avled hastigt
i en hjärnblödning den 29 augusti.

Hösten 1959 började Arne sina studier
vid Kungliga Veterinärhögskolan. Han
hade sitt föräldrahem i Lindesberg,
granne med distriktsveterinären, vilket
säkert hade betydelse för hans yrkesval.

Arne var en spänstig typ med stort
idrottsintresse. Själv föredrog han orien -
tering och löpning i olika former, på
vintern skidor och bandy. Han var en
duktig skytt och jakt hörde till hans 
fritidsintressen. Idrotten kom även att
forma inriktningen av hans forskning och
veterinära verksamhet – uppfödning, trä-
ning och tävling med hästar – som han
ägnade i stort sett hela sin yrkesverk -

samma tid. Trots fyllda 76 år utövade Arne
fortfarande en begränsad hästpraktik.

Tidigt under studietiden blev Arne
vice ordförande i Veterinärhögskolans
idrottsförening. Ordförande var professor
Erik Åkerblom med vilken Arne hade
den bästa relation. Arne kunde, för Åker-
blom, efter olika tävlingar framställa ett
relativt fiasko som en storartad presta-
tion av skolans kandidater. Under sin tid
som forskare och lärare på Stutis var
Arne själv under ett antal år idrottsföre-
ningens ordförande och blev senare vald
till hedersledamot. 

Vid slutet av studietiden träffade han
sin livskamrat Titti, utbildad Sophiasys-
ter. De gifte sig sommaren 1966 och till-
sammans blev de ett väl sammansvetsat
team som resulterade i två barn, Johan
och Eva och senare fyra barnbarn. För
Arne var familjen centrum i tillvaron,
det viktigaste i livet.

Arne hade många beundransvärda
egenskaper. I kniviga situationer var han
väldigt cool och skulle han göra något
han aldrig testat förut fixade han i regel
detta. Han hade ofta olika hyss för sig.
Inom vänkretsen fick han snabbt epitetet
”Mr Bond”.

Efter avslutade studier och ett år som
stipendiat på hästkirurgen fick Arne
kontakt med Auburn University i Ala -
bama. Dit for han och Titti under ett år.
Tack vare sin driftighet fick han där
igång bland annat en hästgynekologisk
verksamhet. Väl hemma i Sverige igen
arbetade Arne några år som kliniker i
Skåne med bland annat hästpraktik på
Jägersro. I början av 1970-talet sökte
han sig tillbaka till Stutis och blev knu-

ten till Institutionen för klinisk kemi.
Genom goda kontakter med professor
Bengt Saltin på GIH, jämförde Arne på
hästar resultaten från den muskelforsk-
ning som gjorts på idrottare. De resultat
som Arne 1974 presenterade i doktors-
avhandlingen ”Muscle morphology and
metabolism in standardbred horses at
rest and during exercise” medförde att
han blev ett världsnamn inom detta
område och ledde till nya träningsmeto-
der för tävlingshästar.

Under senare år kom Arne att ägna
mycken tid, pengar och intresse åt laser-
behandling av hästar vid den hästklinik
utanför Sigtuna som han drog igång.
Han var aldrig främmande för att pröva
nya grepp och kunde då vara mycket
envis. Hans öppna sinne och nyfikenhet
gjorde också att han arbetade en hel del
med equiterapi.

Arne hade ett enastående handlag
med hästar, han var född till hästdoktor.
Han var försiktig men ändå orädd, vilket
kunde resultera i en och annan spark.
Att studera Arne när han undersökte en
häst var ibland som ett skådespel. Hans
sätt att närma sig hästen och de tag han
tog med sina magiska händer fascinerade,
liksom hans sätt att utföra olika injek-
tioner.

Arne lämnar ett stort tomrum efter
sig. Vi minns Arne som en vänfast, opti-
mistisk och humoristisk kompis och
som en dynamisk kollega.

Anders Bergman
Krister Iwarsson

Jan-Anders Nyberg
Martin Wierup

Föreningen Veterinärhistoriska 
Museets Vänner avhåller 

årsmöte 
torsdagen den 27 november 

kl 18.00 
i Veterinärhistoriska Museets 

lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötesför-
handlingar och information om 

museets verksamhet visas 

”Godbitar ur 
museets ljud- och bildarkiv”

Välkommen!
Styrelsen

Den vetenskapliga tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica, skapad av de nor-
diska veterinärförbunden, publicerar sedan 2007 sina artiklar enbart elektroniskt 
på Internet. Allt material i tidskriften ligger i sin helhet fritt åtkomligt på adressen
www.actavetscand.com. Utgivningen finansieras via en avgift från de publicerade
författarna, med de nordiska veterinärförbunden som ekonomisk garant. 

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan www.actavetscand.com.
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❘❙❚ från studenterna

Regn, rusk och skinande nya lokaler

Nu har hösten verkligen
kommit till Ultuna. Regnet
smattrar mot fönstren när
vi sitter i de nya salarna 
i VHC (Veterinär- och 

husdjursvetenskapligt
centrum). I entrén vimlar det

av veterinärstudenter från alla årskurser blandat
med studenter från etologi- och djurskyddsut-
bildningen, djursjukskötarprogrammet, agro-
nomstudenter med flera. I trapporna upp till
de övre planen möter man lärare, labbperso-
nal, administratörer och doktorander. 

VI HAR NU BEFUNNIT OSS I det nya huset i ca en
och en halv månad. Vi ser stora fördelar med att
befinna oss i moderna, ljusa, välutrustade föreläsningssalar och
undervisningslokaler. Vi ser fördelar med att ha majoriteten av
studenterna samlade på samma plats och vi ser fördelar med
att ha VH-fakultetens program samlade under ett tak. 

Dock är det lätt att bländas av en skinande yta och börjar
man skrapa lite mer på djupet upptäcker man en del brister
som skapar problem såväl för verksamheterna som för under-
visningen. Det viktigaste från kårens sida är nu att vi måste
jobba för att dessa brister inte ska orsaka en försämrad kvalitet
i utbildningen. Under invigningen av VHC höll ordförandena
för de tre kårerna på campus, Beatrice Ramnerö från Ultuna
studentkår, Sonia Ögren Kull från Skara Studentkår och
undertecknad ett gemensamt tal från studenterna. Vårt bud-
skap till SLUs ledning är att för att bli ett universitet i världs -
klass räcker det inte med nya skinande lokaler. Det krävs även
utbildning, lärare och studenter i världsklass och detta måste
vi se till finns på plats som nästa steg i SLUs framtidsplan. 

Höstterminen är som sagt i full gång och således även verk-
samheten på kåren. Som vanligt kickades hela terminen igång
av Amöbagasquen. En riktig festkväll blev det, med sittning på
Syltan och sedan släpp på Ultuna studentkår med dans långt
in på småtimmarna. Vi har välkomnat lite drygt hundra nya

amöbor till gemenskapen på Stutis och de har sparkats in av
årskurs 3, WunderVets tillsammans med det utskott på kåren
som har hand om insparken, kallat Inskottet. 

Övriga utskott är också i full gång med sina verksamheter.
FiQ har haft öppet och bjudit på mumsigt fika, Djuretiska
utskottet har bjudit in till samtalskvällar under hösten med
tema om djuretik och IU planerar för resor till Brno och
Island. Eventutskottet ska precis anordna sångboksmiddagen
och har även anordnat en filmkväll som hölls i början av 
terminen. ViF rodde NVM i hamn med bravur och det hela
avslutades med en sittning på nyöppnade Matverkstaden som
kåren precis inlett ett samarbete med. I skrivande stund ska vi
anordna en välkomstkväll för de nya studenterna för att ge
dem en bättre inblick i vad kåren sysslar med och kan erbjuda
i form av gemenskap, kunskapsutbyte och studentinflytande.

ELIN HOLMROOS

ordförande VMF 2014
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Amöbor under insparken -14 tillsammans med VVK (Veterinärer-
nas VälkomstKommitté).
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Lunds Djursjukhus AB är ett privatägt djursjukhus. Vi är 45 
medarbetare varav 15 är veterinärer. Nu vill vi utöka veterinär-
gruppen med ytterligare en person.

Djursjukhuset är öppet alla dagar kl 8–24. Vi är välutrustade 
och arbetar ständigt med att utveckla både verksamheten och 
alla dem som arbetar här. Vi lägger stor vikt vid kommunikation 
och samarbete, både mellan kolleg rna och med våra kunder.

Vi söker dig
kliniskt arbete. Specialistkompetens är meriterande. I tjänsten 
ingår att arbeta på sjukhusets alla avdelningar inklusive jour  

i ser gärna att du har ett special intres se som vi gemensamt 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande 6 
månaders provanställning. Tillträde  

jänstgöringsgrad och lön enligt överenskommelse.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

anne.heine@lundsdjursjukhus.se, 070-7701001

jenny.kovacs@lundsdjursjukhus.se, 073-3630920

Välkommen med din ansökan senast 2014-12-01 till:

eller via mail till anne.heine@lundsdjursjukhus.se

SÖKER ERFAREN VETERINÄR

SVENSKA

v 45
6–7/11 -14. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Marianne Lundquist, SVF, 
08-545 558 27, 
marianne.lundquist@svf.se, www.svf.se

v 47
20–21/11 -14. MJUKDELSKIRURGI DEL 3, 
FÖRDJUPNING (del 4 genomförs 26–27/3
2015), Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se  

21/11 -14. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.se

21/11 -14. FÖRDJUPNINGSKURS I STRÅLSÄKER-
HET, Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.se

21–22/11 -14. MJUKDELSKIRURGISKA INGREPP,
Helsingborg. Arr: Evidensia Djursjuk-
huset Helsingborg. 
Info: Gunilla Bylander, 
anmalan@djursjukhus.com, 
042-16 80 29, www.evidensia.se 

21–22/11 -14. BACK, SACROILIAC & PELVIC

PROBLEMS OF THE HORSE, Strömsholm.
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=121

v 48
NY 27/11 -14. KÖPA OCH SÄLJA HÄST

– DRÖM ELLER MARDRÖM, Stockholm. 
Arr: Sweden International Horse Show.
Info: www.swedenhorseshow.se/
kop-biljett-till-hastsverigedagen

27–28/11 -14. DERMATOLOGI STEG 1,
Sollentuna. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

v 49
3–4/12 -14. KALIBRERINGSUTBILDNING FJÄDER-
FÄ, Jönköping. Arr: Jordbruksverket.
Info: Anna E Holm, 036-15 60 82,
www.jordbruksverket.se

4/12 -14. LEDARSKAPSUTBILDNING, DEL 2,
Slussen, Stockholm. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

4–5/12 -14. ARTROSKOPI SMÅDJUR, FÖR-
DJUPNING, Accesia, Halmstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

4–5/12 -14. ANESTESIOLOGI STEG 3, DEL 1
(del 2 genomförs 22–23/1 2015),
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

4–5/12 -14. KURS INFECTION CONTROL IN

EQUINE BREEDING FARMS, 
Krusenbergs herrgård, Uppsala. 
Arr: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Info: www.slu.se/equineinfectioncontrol,
ulrika.gronlund@slu.se

5/12 -14. FÖREBYGGA OCH LINDRA STRESS HOS

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

6–7/12 -14. CARDIOLOGY UPDATE,
Strömsholm. Arr: Evidensia Academy.
Info: www.evidensiaacademy.com

v 50
10–11/12 -14. ENDOKRINA SJUKDOMAR, HUND

OCH KATT, DEL 1, Nova Park, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

12–13/12 -14. REHABILITERING AV KATT, DEL 1,
Skara. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

v 2, 2015
NY 9/1 -15. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.se

NY 9/1 -15. FÖRDJUPNINGSKURS I STRÅLSÄKER-
HET, Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.se

v 3
16–17/1 -15. DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

AV HÄLTA HUND OCH KATT, DEL 2, Evidensia
Smådjur AB/Specialistdjursjukhuset
Hund och Katt, Strömsholm. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 4
NY 21–22/1 -15. KURS ENDOKRINA SJUK -
DOMAR, HUND OCH KATT, Knivsta. 

KONGRESSER & KURSER
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Arr: VeTa-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

22/1 -15. A CAT IS NOT A SMALL DOG – HAR

DIN KLINIK RÄTT KATTITYD, Göteborg. 
Arr: Jamaren, Purina, Ceva. 
Info: www.wellcat.org 
Anmälan: http://goo.gl/8Q095w

22–23/1 -15. ANESTESIOLOGI STEG 3, DEL 2,
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

23/1 -15. A CAT IS NOT A SMALL DOG – HAR

DIN KLINIK RÄTT KATTITYD, Stockholm. 
Arr: Jamaren, Purina, Ceva.
Info: www.wellcat.org 
Anmälan: http://goo.gl/8Q095w

23–25/1 -15. 3RD NORDIC SMALL ANIMAL

SURGERY, EMERGENCY & CRITICAL CARE

CONGRESS, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnans Djursjukhus AB.
Info: www.blastjarnanakademin.se 

v 5
30/1–1/2 -15. THE NORDIC EQUINE VETERINARY

CONFERENCE 2015, Stockholm. 
Info: www.nevc2015.se

v 9
NY 27–28/2 -15. ULTRALJUD, SMÅDJUR,
GRUNDLÄGGANDE BUKKURS, Uppsala. 
Arr: VeTa-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 13
26–27/3 -15. MJUKDELSKIRURGI DEL 4, 
FÖRDJUPNING, Akademiska Sjukhuset,
Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 19
NY 8/5 -15. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.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 45
6–9/11 -14. 20TH FECAVA EUROCONGRESS

2014 OCH 60TH CONGRESS OF THE GSAVA,
München, Tyskland. 
Info: www.fecava2014.org/

v 47
20–21/11 -14. LONDON VETERINARY SHOW

2014, London, England. 
Info: www.londonvetshow.co.uk

v 48
28–30/11 -14. 18TH FEDERATION OF ASIAN

VETERINARY ASSOCIATONS CONGRESS, 
Singapore. Info: www.fava2014.com

28–29/11 -14. SMALL ANIMAL ORTHOPEDICS,
Olavsgaard, Norge. 
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

30/11–1/12 -14. WVA GLOBAL CONFERENCE

ON VETERINARY EDUCATION, Singapore.
Info: www.worldvet.org/

v 50
10–11/12 -14. SMALL ANIMAL ORTHOPEDICS,
Karlslunde, Danmark. 
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

v 5, 2015
31/1–2/2 -15. EQUINE OPHTHALMOLOGY

CASE DAYS, Müggenhausen, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 6
6–8/2 -15. EQUINE WOUND CASE DAYS,
Großhartpenning, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 8
19–23/2 -15. EQUINE MR AND CT IMAGING

DAYS, Bonn, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 9
27/2–1/3 -15. EQUINE REPRODUCTION DAYS,
Lüsche, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 17
25–27/4 -15. EQUINE ACUPUNCTURE CASE

DAYS, Müggenhausen, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 20
13–16/5 -15. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS 2015,
Barcelona, Spanien. 
Info: www.zoovet-conference.org

v 25
20–22/6 -15. EQUINE NEUROLOGIC CASE DAYS,
Müggenhausen, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 38
NY 13–17/9 -15. 32TH WORLD VETERNARY

CONGRESS, ISTANBUL, Turkiet. 
Arr: WVA. Info: www.worldvet.org

Institutionen för kliniska vetenskaper

Adjunkt i idisslarmedicin
 
Sista ansökningsdag: 17 november 2014
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
TORSTEN JAKOBSSON 070-372 95 10

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

BJÖRN DAHLÉN 070-290 32 93
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
HELEN LOOR 073-097 62 97

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
KARIN DANIELSSON 0707-21 44 56

Kassör
ANNA WALDENSTEN PAMUK 076-109 91 88

Ledamot
MAJALISA BROERSMA 070-591 71 50

Suppleant
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
BJÖRN DAHLÉN

Vice ordförande:
PER JONSSON

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 
ANETTE GRAF EDLING
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VŠlkommen med din ansškan!
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❘❙❚ kåseri

Det var riktigt bra gjort det

KANSKE ÄR DEN BEHANDLING historien handlar om en
smula obsolet (visst är det ett härligt ord) och jag måste
erkänna att jag inte vet. Mitt försvar för att inte veta är att
min tid som kliniskt verksam veterinär är lika preskriberad
som det brott mot vetenskap och beprövad erfarenhet jag
möjligen begick. 

Så här var det: Som ny veterinär var man lite fattig/snål
(välj själv) men ganska påhittig så i min utrustning fanns
bland annat en bit garderobsstång (typ 30 cm) på vilken jag
skruvat en kraftig krok i mitten. Rejäla handtag för tvåhands-
fattning alltså. När en äldre man på en liten gård i djupaste
Småland ringde om en kvarbliven efterbörd på ett nord -
svenskt sto (jo man körde fortfarande med häst i de djupaste
smålandsskogarna typ 1991) gjorde jag en snabb utryckning
med nämnda handtag. Knut på hinnorna, i med kroken och
sedan snurra, snurra och snurra.

Vad vet jag, kanske gör man så här lege artis än idag (för
visst finns det väl ett och annat kallblodssto med kvarbliven
efterbörd i Svedala än i detta tidevarv?) men då gjorde man
INTE så i det distriktet. Det tyckte i alla fall inte den bon-
den. Riktigt vad han tänkt sig att jag skulle ha gjort fick jag
aldrig veta för han var bara tyst. Väldigt tyst och väldigt but-
ter. Men OK, hans älskade arbetskamrat var sjuk och jag var
ung, kvinna och vikarie så jag klandrade honom inte.
Däremot snurrade jag – intensivt. Till
slut var hinnorna en så tjock ihop-
snurrad klump att handtaget
satt rätt under svansen på
märren. Då sa det plötsligt
”plupp” och ut kom en
efterbörd. Jag lösgjorde
den lätt kladdiga biten
garderobsstång och
bredde ut hinnorna.
Jo då, allt hade kom-
mit ut, säcken var hel
ända ut i båda hornen
med bara hålet efter
fölet på mitten.
Schysst tänkte jag,
då funkar alltså
detta trick som
någon (vem det nu
var) hade tipsat mig om. 

Tvätta garderobsstångbit och mig själv, ta betalt, iväg. Det
var morgon och fler akutresor väntade. Så många ord blev
inte sagda och typ knappt nåt av bonden. Det dröjde ett tag,
några månader om jag minns rätt, innan jag återvände till
trakten. Annan bonde, annan häst, annat hörn av socknen.
Vad den hästen led av minns jag inte men så fort jag kom ur
bilen och bonden hälsade fick jag frågan om det var jag som
vridit efterbörden ur den andre bondens märr.

Hjälp, ångest, förtvivlan. Vad hade det stackars stoet drab-
bats av? Vad hade gått snett? Men de tankarna behövde jag
bara brottas med några få sekunder för sedan hörde jag bon-
den mumla i skägget på det sätt som bara smålandsgubbar
kan: Det gjorde hon bra, det var riktigt bra gjort det! Det var
riktigt bra gjort det.

Sens moral: Jag grunnade mycket på detta efteråt för det
var några mil mellan gårdarna och det hade gått en tid mel-
lan besöken. Men min slutsats (som jag burit med mig i livet)
är att det kan vara utmärkt att ha noll i förtroendekapital.
Den som får dålig hjälp glömmer det snabbt (vad kan man
vänta av en ung vikarie) men den som får god hjälp blir så
förvånad att han/hon berättar det för alla han/hon stöter på.

KAROLINA TÖRNEKE

leg veterinär
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UTGIVNINGSPLAN 2014 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 14 JAN 11 DEC 4 DEC

2 4 FEB 14 JAN 7 JAN

3 25 FEB 4 FEB 28 JAN

4 18 MAR 25 FEB 18 FEB

5 8 APR 18 MAR 11 MAR

6 6 MAJ 8 APR 1 APR

7 27 MAJ 6 MAJ 29 APR

8–9 25 JUN 3 JUN 27 MAJ

10 2 SEP 12 AUG 5 AUG

11 23 SEP 2 SEP 26 AUG

12 14 OKT 23 SEP 16 SEP

13 4 NOV 14 OKT 7 OKT

14 25 NOV 4 NOV 28 OKT

15 16 DEC 25 NOV 18 NOV

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2014
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.

SPECIALISTKOMPETENS

Efter genomgången specialistutbildning
och godkänd examination enligt SJVFS
2009:83 har Jordbruksverket utfärdat
specialistkompetens i internmedicin den
3 september 2014 enligt nedan:

I hundens och kattens sjukdomar
Kristine Bastholm Jensen
Jeanette Hanson

CHEFVETERINÄR SÖKES.
Vår nuvarande chefveterinär ska trappa ner och vi söker därför hennes efter-
trädare. Vi söker dig som har specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar och/eller bred erfarenhet och kunskap inom veterinärmedicin, 
som vill leda utvecklingen på det veterinärmedicinska området vid Djurklini-
ken Arninge och Djurkliniken Åkersberga.

Du får det övergripande ansvaret att leda den veterinärmedicinska verksam-
heten hos oss. Du arbetar nära veterinärerna och djursjukskötarna/djur-
vårdarna och har lätt för att kommunicera och skapa långsiktigt förtroende 
och goda relationer med såväl kollegor som djurägare. Förutom det kliniska 
arbetet blir din roll även att coacha våra veterinärer, att vara medicinskt 
ansvarig samt ingå i ledningsgruppen.

Sista ansökningsdag: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att 
tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan 
senast 2014-11-30.
Mer information: evidensia.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster

EVIDENSIA DJURKLINIKEN ARNINGE • EVIDENSIA DJURKLINIKEN ÅKERSBERGA

Djurklinikerna i Arninge och Åkersberga tar 
tillsammans årligen emot ca 20 000 hundar, 
katter och exotics. Vi håller till i nybyggda 
fräscha lokaler, speciellt utformade för 
våra verksamheter. Vi har digitalröntgen, 
ultraljud, rehab, lab, pol- och operations-
avdelningar. Idag är vi ca 7 veterinärer på 
klinikerna och ingår i koncernen Evidensia.

CHEFVETERINÄR SÖKES.
Vår nuvarande chefveterinär ska trappa ner och vi söker därför hennes efter-
trädare. Vi söker dig som har specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar och/eller bred erfarenhet och kunskap inom veterinärmedicin, 
som vill leda utvecklingen på det veterinärmedicinska området vid Djurklini-
ken Arninge och Djurkliniken Åkersberga.

Du får det övergripande ansvaret att leda den veterinärmedicinska verksam-
heten hos oss. Du arbetar nära veterinärerna och djursjukskötarna/djur-
vårdarna och har lätt för att kommunicera och skapa långsiktigt förtroende 
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tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan 
senast 2014-11-30.
Mer information: evidensia.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
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tillsammans årligen emot ca 20 000 hundar, 
katter och exotics. Vi håller till i nybyggda 
fräscha lokaler, speciellt utformade för 
våra verksamheter. Vi har digitalröntgen, 
ultraljud, rehab, lab, pol- och operations-
avdelningar. Idag är vi ca 7 veterinärer på 
klinikerna och ingår i koncernen Evidensia.

Kött från Slovakien stoppat 
❘❙❚ 500 kilo nötkött ska destrueras som en säkerhetsåtgärd på grund av att mjältbrand
har upptäckts på den gård köttet kommer från, skrev Livsmedelsverket i ett pressmed -
delande den 13 oktober. Köttet är från djur uppfödda i Slovakien och slaktade i Polen. 

Köttet har inte sålts till konsumenter och kommer att destrueras trots att det inte
bedöms vara smittat. Personer i Sverige som har hanterat köttet får anti biotikabehand-
ling i förebyggande syfte.  ■

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

Vaccin mot sjukdom orsakad av E. coli  
och Clostridium perfringens typ C.

Porcilis®  
ColiClos

Intervet AB
Box 7121
192 07 Sollentuna
www.msd-animal-health.se
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Porcilis® ColiClos är ett receptbelagt läkemedel.
Injektionsvätska, suspension för svin. Intramuskulär injektion. 

 Datum för senaste översyn att produktresumé: 2012-06-14      
För mer information: www.fass.se

Nytt vaccin mot 
neonatal diarré

Nu även i 25-dosers  

förpackning!

Kommer inom kort.

Hör med ditt apotek för exakt pris.

(Ca 20:-/dos med VacciPlan.)
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