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Lyckad starroperation
på pilgrimsfalk

Ökat antal högdräktiga
kor skickas till slakt

Kartläggning av hot och våld 
mot myndighetsveterinärer
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❘❙❚ ledare

Kommer 2014 att 
betyda skillnad?

YTT ÅR OCH NYA MÖJLIGHETER! För min del innebar årsskif-
tet att jag tillträdde som ordförande för Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap. Jag känner mig hedrad och är stolt över att ni har gett mig

det förtroendet.
För er som inte är bekanta med mig kan jag berätta att jag fick min vete-

rinärexamen för 27 år sedan. Därefter har jag mest arbetat med lantbrukets
djur. Jag har arbetat som besiktningsveterinär, seminveterinär, distriktsveteri-
när, privatpraktiserande jourveterinär stordjur och många år som byråkrat -
veterinär omväxlande på länsstyrelse och på Jordbruksverket, bland annat
som djurskyddschef.

Dessa rader skriver jag efter en mötesdag med SVS kollegium. Jag slås av
den kreativitet, kompetens och hängivenhet som kollegiet visar för det upp-
drag SVS har. En stor del av dagen har ägnats åt planering av Veterinärkon-
gressen 2014. Kongressen är en del av SVS verksamhet med kunskapsutveck-
ling för veterinärkåren. För övrigt gör sektionerna ett jättejobb t ex med att
anordna olika vidareutbildningar. En särställning inom vidareutbildningen
har utbildningsprogrammen till specialistkompetens. Möjligheten för veteri-
närer att kämpa sig till en specialisttitel inom ett visst område var ett viktigt
utvecklingssteg som togs för rätt många år sedan. Jag är övertygad om att det
steget har varit av godo för veterinärkåren och min förhoppning är att utveck-
lingen ska fortsätta.

SVS-projekten är en annan viktig del av SVSs arbete, tidigare kallades de
initiativärenden. Projekten utmynnar i rapporter eller policyer som den
svenska veterinärkåren kan använda sig av. Bland annat kan nämnas att anti-
biotikapolicy har tagits fram för häst och för hund och katt liksom för produk-
tionsdjur. I samverkan med de framtagna riktlinjerna för infektionskontroll
inom smådjurssjukvården utgör de viktiga hjälpmedel för att åstadkomma en
säker djursjukvård som förbättrar Sveriges redan goda läge vad gäller antibio-
tikaresistens.

Medellivslängden hos människor är idag drygt 67 år. I Japan nästan 83 och
i Sverige 81. Man säger att en stor del av flickorna som föds idag kommer att
bli 100 år. Jag tror att det största hotet mot att prognosen ska gå i uppfyllelse
är det globalt sett stigande problemet med felanvändning av antibiotika. Vi
får inte glömma hur sårbara vi var innan antibiotikan upptäcktes. En vanlig
lunginflammation innebar stor risk för att man skulle dö. SVS drar med sitt
arbete ett strå till stacken för att detta inte ska upprepas.

En annan sak som ligger mig varmt om hjärtat är att genom veterinärkåren
sprida kunskap om vikten av vetenskapligt underbyggda behandlingsmeto-
der. Jag upplever att många djurägare blir lurade av djurbehandlare som arbe-
tar med metoder som mest vilar på en grund av vidskepelse 
eller hopp. Även här ser jag en roll för SVS att hjälpa till 
med att sakligt gå ut i debatten och föra fram väl under-
byggda argument för de metoder som står i överensstäm-
melse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

BJÖRN DAHLÉN

ordförande SVS

N
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Heikki Säteri 
– få har utbildat så många veterinärer

Han är inte stor i orden, Heikki Säteri, och han tvekade ganska länge innan han
sa ja till att bli intervjuad. Bilden av en mycket blygsam person bekräftas direkt
när veterinärtidningen besöker Heikki och hans fru Anne-Marie. Det är stört
omöjligt att få Heikki att framhålla sig själv eller sin gärning inom veterinär -
medicinen, t ex att han varit med och utbildat tusentals svenska veterinärer.

SVT 2-14 fi:SVT mall  14-01-27  14.21  Sida 6



❘❙❚ reportage

SVT 2-14 fi:SVT mall  14-01-27  14.21  Sida 7



8 N U M M E R  2 • 2014 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

VI FÖRSÖKER GÖRA ett överslag av hur många
veterinärstudenter som Heikki haft under sina
många år inom veterinärutbildningen, men det
är inte lätt. Årskullarna har varierat, men en sak
är säker, antalet är minst fyrsiffrigt.

Heikki tar emot i sitt hem i Alunda, ett par
mil från Uppsala. Heikki är van att vara aktiv,
besöker gärna SLU, men just nu är han ganska
besvärad av ett smärtande ben och får hålla sig
lugn. 

– Ja, det är så att jag har haft problem med
ett knä som jag skadade redan i ungdomen.
Men nu säger läkarna att det är höften det är fel
på, förklarar Heikki medan fru Anne-Marie
dukar fram kaffe och hembakt. Två hundar föl-
jer henne stint med blicken. 

HEIKKI ÄR FÖDD 1928 utanför Åbo på ett tra-
ditionellt lantbruk. Förutom de självskrivna
djuren som kor och hästar hade man även får
under kriget för ullens skull. 

– När min äldre bror kom hem från kriget
utbildade han sig till agronom. Jag tänkte i
samma banor och började med det jag också.
Men det blev bara en kort tid. Jag skadade
knäet och fick operera det. Det gjorde att jag
tänkte om. Kanske skulle jag inte klara att vara
bonde, berättar Heikki.

Istället sökte han till veterinärutbildningen i

Helsingfors 1951. Det var en eftertraktad
utbildning och bara 24 elever antogs, 23 pojkar
och en flicka. Läroplanen var inte alls lik den
som gäller idag. Utbildningen var uppdelad i
två delar, en teoretisk del och en praktisk del.
För att få fortsätta till den praktiska delen och
bli kandidat måste man ha klarat alla tentor i
de teoretiska ämnena. 

– När teorin var klar fick man börja på kli-
nikerna, vilket för oss finska veterinärstudenter
innebar att flytta till Stockholm eller Oslo.
Finska staten hade en uppgörelse med Sverige
som bland annat innebar att man bekostade
assistenttjänster på veterinärhögskolan som
hjälp till de finska studenterna. Det gjorde att
man kunde ha finska veterinärer ”gratis”, berät-
tar Heikki.

1959 hade kandidat Säteri klarat av alla sina
tentor i Stockholm, man valde själv när man
kände sig mogen att gå upp, och han hade 
bråttom tillbaka hem till Finland. Där fick han
genast tjänst som distriktsveterinär. Han hade
knappt hunnit bli varm i kläderna när han fick
ett telefonsamtal som blev avgörande för hela
hans framtid. 

– Ja, en kväll blev jag uppringd från Stock-
holm, en tjänst på medicin skulle tillsättas
omgående. Jag fick en dags betänketid, säger
Heikki och berättar hur han våndades inför

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Hjärtmottagningen har varit
Heikkis tillhåll varje tisdag
fram tills alldeles nyligen.
Diskussioner om olika fall
med kolleger som Jens
Häggström (bilden) är alltid
intressanta, menar Heikki. FO
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beslutet och gick omkring och frågade sig själv
”vad ska jag göra?”. Svaret blev att han skulle få
möjlighet att lära sig mer om han tackade ja
och den första januari 1960 var han tillbaka på
”Stutis”. 

HEIKKIS FÖRSTA CHEF var professor Nils Lan-
nek. Han var mycket forskningsintresserad. Ett
intresse han gärna involverade sina medarbetare i.

– Ja, det är ett bra sätt att ”få fast” folk, ler
Heikki. 

Och fast blev han, dygnet runt nästan. Fru
Ann-Marie berättar att flitens lampa lyste långt
in på nätterna. Det var tuffa tider att vara gift
med en veterinär som arbetade full tid på
dagarna och forskade på ledig tid. 

– Vi brukade ses en stund när jag var uppe
och ammade vårt barn, säger hon med glimten
i ögat. 

Under tio års tid fördjupade sig Heikki i
störningar på bukspottkörteln hos hund. Det
handlade bland annat om att få en bättre dia-
gnostik. 

– Att vara doktorand på den tiden innebar
att man gjorde allting själv och avhandlingen
var en monografi. Idag arbetar man mycket
mer i grupper och det finns speciella forskar-

tjänster. De ekonomiska villkoren var lite
annorlunda på min tid, t ex fick både veterinä-
rer och kandidater gå jour gratis. Men det var
mycket lärorikt, berättar Heikki.

Förutom en kort avstickare till Sollefteå där
Heikki var veterinär på Försvarets Hundskola
1973–1974, har han varit universitetet och
medicinen trogen. 

– Vi trivdes aldrig riktigt i Norrland, säger
Heikki och Ann-Marie håller med. 

EFTER ATT HA ÅTERVÄNT till veterinärhögsko-
lan skrev Heikki färdigt sin avhandling om
pankreasinsufficiens och disputerade 1975.
Kort därefter flyttade utbildningen till Uppsala
och familjen Säteri flyttade med.

Vad är den största skillnaden från det att du
började undervisa fram till idag?

– Studentmaterialet, säger Heikki tveklöst. 
– När jag började undervisa på 1960-talet

var det i stort sett bara manliga studenter och
det var lantbruksdjur och jobb på distrikt som

Bortsett från en kort avstickare till Norrland har
Heikki varit trogen sitt universitet sedan 1960-
talet.

De kunskapstörstande kvinnornas intåg i veterinäryrket är det bästa som hänt
under alla de år Heikki varit verksam inom utbildningen.

Att vara doktorand på den tiden innebar att man
gjorde allting själv och avhandlingen var en monografi.
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gällde. De flesta killar var måttligt intresserade
av smådjur. På 1980-talet började bilden för-
ändras, både gällande branschen som helhet
och könsfördelningen bland studenterna. Tje-
jerna började strömma in på veterinärutbild-
ningen under 1990-talet vilket jag upplevde
som väldigt positivt. De var otroligt ambitiösa
och ville lära sig allt och helst lite till. Denna
inställning har hållit i sig, säger Heikki. 

ELEVER, UNDERVISNING, intressant och roligt
är fyra ord som ständigt återkommer under
samtalet. När veterinärhögskolan flyttade till
Uppsala fick Heikki tjänst som universitetslek-
tor. Det innebar mindre kliniskt arbete och mer
undervisning. Kontakten med studenterna för-
ändrades också en hel del.

– Vi var inte alls tillsammans med djuren på
samma sätt längre utan flyttade in i undervis-
ningssalarna, kommenterar Heikki.

– Det krävdes mycket tid att förbereda före-
läsningar eftersom det var svårt att få tag på 
litteratur inom smådjur under 1960- och 70-
talen. Sedan exploderade det på den fronten
och nu det finns hur mycket som helst att läsa.
Idag kan man hämta kvalitetskontrollerad kun-
skap i nyare böcker och man behöver inte läsa
så många tidskrifter längre.

Har du trivts bäst i undervisningsalarna eller
med kliniskt arbete och forskning?

– Jag har trivts med allt detta, säger Heikki.

EFTER PENSIONERINGEN 1993 har han fram
till alldeles nyligen varje tisdag deltagit i aktivi-
teterna på UDS hjärtmottagning. Det är inte
engagemanget som sviktar för tillfället, utan
benet. 

– Det är väldigt roligt att delta i den här 
tisdagsaktiviteten, att känna sig välkommen
bland kolleger och diskutera intressanta fall.
Ibland är det unga, ambitiösa elever med, vilket
borgar för intressanta diskussioner kring de

fem, sex patienter som besöker mottagningen
under en dag, säger Heikki.

Ann-Marie fyller i att Heikki alltid har haft
mycket god hand med djur. Hon har sett
honom i arbete under många år, inte minst när
hon själv arbetade som djurvårdare på gamla
veterinärhögskolan i Stockholm. Och vissa
patienter minns paret bättre än andra. En
mycket speciell bekantskap var tigern Pelle. 

En tiger i djurstallet?
– Ja, Kolmårdens Djurpark hade precis star-

tat sin verksamhet när en tigerhona nedkom
med två ungar. Dessa blev dock moderlösa och
behövde matas. Tyvärr blev övergången från
mjölk till kött alltför tidig och ungarna fick
sköra skelett och en del frakturer. Tigrarna kom
till oss och fick bo i ett separat stall. Bengt-Ole
Röken, numera riksbekant som Kolmårdens
veterinär, var kandidat då.

– Den ena tigern fick åka hem igen men den
andra, Pelle, behöll vi ett tag till. Han var fem
månader gammal och betedde sig ungefär som
en katt. Mycket lätt att handskas med, berättar
Heikki som höll Pelle sällskap kväll efter kväll. 

– När han trivdes spann han ljudligt, som en
moped på tomgång ungefär, men när jag stängde
dörren röt han och visade sitt missnöje. Ibland
släppte jag ut honom i korridoren och då kunde
han göra lekfulla attacker, berättar Heikki.

Pelles skelett läkte, men tyvärr drabbades
han av en ögonskada som inte blev bra och han
kunde aldrig skickas tillbaka till Kolmården. 

HEIKKI BERÄTTAR GÄRNA om roliga episoder
som han varit med om, och han gör det med en
stillsam humor. Som t ex när p-pillren nyligen
hade introducerats och en ängslig dam ringde
till mottagningen: ”Min hund har ätit upp
mina p-piller, kan det vara farligt?” och Heikki
svarade ”Inte för hunden”.

Det är betydligt svårare att få honom att
berätta något som skulle kunna uppfattas som
”skryt”, att be honom lyfta fram något speciellt
som han åstadkommit under sin mångåriga
gärning. Därför kommer avslutningen från en
helt annan person, nämligen professor Jens
Häggström och ett citat ur det mail som initie-
rade intervjun:

”Heikki är en fantastisk kollega som har
sett generationer av veterinärer fostras
och han deltar fortfarande i undervis-

ningen trots att det är 20 (!) år sedan
han gick i pension.”  ■

Tjejerna började strömma in på veterinärutbildningen
under 1990-talet. De var otroligt ambitiösa och ville
lära sig allt och helst lite till.
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❘❙❚ vetenskap

En pilgrimsfalk och en nymfkaka-
dua kataraktopererades vid Djur-
sjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg
under våren 2013 med goda resul-
tat. Detta är första gången modern
operationsteknik, fakoemulsifika-
tion, använts på fågel i Sverige. Det
förstnämnda fallet sammanfattas
här och kataraktkirurgi på fågel 
diskuteras.

Djurvårdare vid Nordens Ark, Hunne-
bostrand, hade under det senaste året
noterat att en av deras avelsfåglar, en 
13-årig pilgrimsfalk, uppvisade en grå
färgskiftning i vänster öga (Figur 1). Vid
närmare undersökning med fokallampa
konstaterades att grumlingar fanns i
båda ögonen och att fågeln var blind 
på det vänstra ögat. I samråd mellan
exo tiska avdelningen och ögonveterinär
på Djursjukhuset Blå Stjärnan togs
beslut att utföra en kataraktoperation på
det vänstra ögat, med tanke på att kunna
behålla fågeln i avelsverksamheten i Pro-
jekt pilgrimsfalk (7) och att höja dess
livskvalitet.

OPERATIONSFÖRLOPP
Efter transport till djursjukhuset pre me-
dicinerades falken med midazolam 0,5
mg/kg intramuskulärt varefter syrgas/
isofluran tillfördes genom öppen mask
(Figur 2). Efter intubering gavs fortsatt
inhalationsanestesi (Figur 3) med artifi-
ciell ventilation (IPPV). Övervakning av

allmäntillståndet skedde genom konti-
nuerliga mätningar av ETCO2, pulskva-
litet och temperatur. Under operationen
tillfördes kroppsvarm ringerlaktat intra-
venöst genom kateter i vena basilica.

Det vänstra ögat förbereddes för intra-
okulär kirurgi genom applikation av 0,1
ml femprocentig jodlösning på ögat
under 90 sekunder, varefter lösningen
spolades bort med ca 60 ml NaCl. Kera-
to tomi genomfördes med en 1,5 mm
keratotomikniv (MRV, Acrivet, Hen-

nings dorf, Tyskland), 2 mm från och
parallellt med limbus. Främre ögonkam-
maren hindrades att kollabera genom
deposition av 1,2 procent viskoelastiskt
preparat (Biovisc, Acrivet). För att få
maximal pupilldilatation deponerades
muskelrelaxantia (atrakurium) i främre
ögonkammaren, utspätt med BSS (basic
salt solution, spolvätska för bland annat
intraokulärt bruk) i spädningen 1:10.  

Cirkulär kapsulorhexis (öppning av
främre linskapseln) utfördes med hjälp

KRISTINA NARFSTRÖM, leg veterinär, VMD, professor, specialistkompetens i sjukdomar
hos hund och katt, Diplomate of the European College of Veterinary Ophtalmology,

CHRISTER LARSSON, projektledare, VIVECA MATTESSON, leg veterinär, specialist-
kompetens i sjukdomar hos hund och katt och BO RUNSTEN, leg veterinär, klinikchef*

De första fallen i Sverige

Operation med modern teknik av grå starr
hos fågel

➤

FIGUR 1. En fullständig katarakt ses på pilgrimsfalkens vänstra öga.
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av högfrekvent ultraljud. Därefter genom-
 fördes fakoemulsifikation av de katarakt-
förändrade linsfibrerna (Figur 4). För
över  siktlig metodbeskrivning, se Narf -
ström och Ekesten (6). Spolning, fragmen -
te ring och aspiration av linsmaterialet
ut fördes med hjälp av fakoapparaten
Alexos (Acrivet), med inställningar som
motsvarade dem som används vid kata-
rakt  operation på hund och katt. Inga
komplikationer tillstötte under opera-
tionen. Cornea suturerades med 9/0
vikryl (monofilt PGA, Acrivet) (Figur 5).

Uppvaknandet skedde komplika-
tionsfritt. Falken återhämtade sig enligt
förväntan snabbt, kunde sitta upp inom
några minuter (Figur 6) och återfick
blinkreflexen.

Eftervård med komplikationer
Eftervården på Nordens Ark erbjöd
dock flera komplikationer. Redan andra
dagen upptäcktes en rivskada på tredje
ögonlocket och det faktum att det före-
låg nedsatt tårproduktion i det opere -
rade ögat. Rivskadan åtgärdades inte
utan läkte inom loppet av ca två veckor
och ögonlocket återfick sedermera nor-
mal funktion. 

Däremot krävde den nedsatta tårfunk-
 tionen regelbunden behandling under
de första dagarna. Tårsubstitut för skrevs
(Zilk eye, en droppe 4–5 gånger per
dag). NSAID användes lokalt de första
två veckorna som antiinflammatorisk
behandling (en droppe Voltaren Ophtha
per dag) samt Chloromycetin ögon -

droppar (en droppe fem gånger per dag)
som lokalt antibiotikum i totalt sju
dagar. 

16 dagar efter operationsdagen upp-
täcktes att falken börjat knipa med det
opererade ögat, vilket den inte gjort 
tidigare. Ett ytligt men förhållandevis
utbrett hornhinnesår upptäcktes, där ett
två mm stort cirkulärt område färgades
med fluorescein. Zilk eye samt antibio -
tikabehandling (med frekvens enligt
tidigare) insattes lokalt. Den ytliga epi-
telskadan läkte komplikationsfritt inom
en vecka. Falken släpptes från sin sjuk-
bur till sin ordinarie voljär 27 dagar efter
operationen. 

Vid kontroll av det opererade ögat ca
sex månader efter operationen kunde

➤
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FIGUR 2. Efter premedicinering sövs fågeln med hjälp av öppen
mask. En intravenös kanyl läggs i vena basilica. FIGUR 3. Fågeln intuberades och artificiell ventilation (IPPV) utfördes.

FIGUR 5. Postoperativ bild av ögat där kornea är suturerad med två
enkla knutsuturer (9/0 vikryl). I främre ögonkammaren ses små 
luftbubblor som kommer att resorberas inom något dygn. Hornhin-
nan är normalt välvd och pupillen är stor på grund av intrakameral
deponering av muskelrelaxantia i samband med operationen.

FIGUR 4. Efter öppning av främre linskapseln utfördes fragmentering,
spolning och aspiration av linsmassa. Kvar lämnades linskapseln, fri
från grumlig linsmassa.
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det konstateras att det opererade ögat
var glansigt och hade normal blink -
hinne- och blinkningsfunktion (Figur 7).
Främre ögonkammaren var helt klar.
Vid närmare undersökning sågs att
pupillen var något oregelbunden i kan-
terna. Det förelåg en till synes normal
pupillarreaktion och en klar fundusre-
flex erhölls. Anmärkningsvärt var dock
att falken tittade med sitt öga på ett nor-
malt sätt medan den höll huvudet lite
snett uppåt när den fokuserade. Pilgrims-
falken hade sedan operationen deltagit i
uppfödningen av två kullar under som-
maren och förde ett liv som föreföll vara
normalt för en avelsfalk i fångenskap.

Motsvarande operation på 
nymfkakadua
En femårig nymfkakadua opererades på
ett likartat sätt på vänster öga. Den var
dubbelsidigt blind initialt och dess
högra öga uppvisade lindrig mikroftal-
mos (litet öga), total, mogen katarakt,
samt en utbredd bakre syneki (samman-
lödningar mellan lins och iris). Det
vänstra ögat var normalt förutom en
total, inte helt mogen katarakt. Den hade
enbart använt sitt vänstra öga en längre
tid och fungerat bra i sin normala hem-
miljö tills strax före ögonundersökningen
på djursjukhuset. Den kunde då inte
längre flyga fritt hemma som den bru -
kade och hade stora svårigheter att hitta
födan.

Samma metodik användes för att ope-
rera nymfkakaduan som pilgrimsfalken.
Dock är ögat betydligt mindre och stor-
leken visade sig vara det störta bekymret
i samband med operationen. Katarakt -
operationen gick dock över förväntan
och utan komplikationer. Postoperativ
behandling bestod av antibiotika och
NSAID-droppar enligt det som beskri-
vits för falken. Telefonsamtal sex måna-
der efter operationen gav vid handen att
fågeln återfått sitt normala liv: den flög
fritt i lägenheten och kunde föda sig
själv.

DISKUSSION 
Rent tekniskt går det bra att utföra kata-
raktoperation på fågel. En förutsättning
för användandet av modern katarakt -
kirurgi, dvs fakoemulsifikation av lin-
sen, är dock att ögat inte är alltför litet.

Några exakta mått på hornhinnans dia-
meter vad gäller olika fågelarter finns
inte angivna i litteraturen. En approxi-
mation är att korneas diameter på pil-
grimsfalken var 8 mm medan samma
mått på nymfkakaduan var 5 mm. Ope-
rationen på nymfkakaduan visade var
gränsen till det omöjliga gick med den
nya tekniken: fakospetsen (1,4 mm i

dia meter) var anpassad till ”fågel” enligt
tillverkaren (Acrivet) medan övriga
kirur giska instrument var anpassade till
humanmedicinsk kataraktkirurgi. Dessa
kändes alltför stora och tunga i förhål-
lande till det lilla ögat, vilket orsakade
svårigheter vid operationen. 

Framtida perspektiv beträffande fako-
emulsifikation och avlägsnandet av lin- ➤

FIGUR 6. Uppvaknandet efter narkosen skedde komplikationsfritt.

FIGUR 7. Närbild på det kataraktopererade ögat, ca sex månader efter operationen. Horn-
hinnan är klar och glansig, främre ögonkammaren har normalt djup och pupillen fungerar
som den ska. Blinkning fungerar normalt och fågeln är helt obesvärad av ögat.
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sens innanmäte nämndes redan i tidi  -
gare refererade publikation (6). Idag är
det rutin med afakikorrektion, dvs appli-
kation av en syntetisk lins inom linskap-
seln, hos både människa och hund. En
förutsättning för att detta ska utföras är
att linsens bakre kapsel är hel och helst
fri från medfödda defekter. Idag finns
färdiga artificiella linser att köpa i olika
storlekar till olika djurslag (främst häst,
hund och katt) för att till del korrigera
brytningsfel när linsen, utom dess kap-
sel, är bortopererad. Det föreligger olika
uppfattningar inom ögonveterinärexper-
tisen huruvida det är nödvändigt med
afakikorrektion hos t ex hund, som inte
alltid behöver det perfekta seendet.
Oftast räcker det med att den grumliga
linsen opereras bort för att hunden ska
klara av en hinderbana och hitta sin
plats i soffan. Kataraktoperation utan
afakikorrektion på nymfkakaduan visade
att den återfick en tillräcklig synförmåga
för att flyga fritt i rummet, återfinna sin
sittpinne och självmant skaffa sig föda.

Särdrag för fågelögon
Fågelögat skiljer sig en hel del från hun-
dens och kattens öga. Förutom ögats
storlek, som varierar betydligt även mel-
lan fågelarter, varierar också linsens ut -
seende och framför allt hela det bakre
segmentet beroende på fågelart. Det
mest iögonfallande för kirurgen i sam-
band med operation på fågel är korneas
kurvatur. Kornea är hos fågel oftast kraf-
tigt välvd, vilket gör att snittet genom
kornea måste läggas längre från limbus
och längre in på kornea för att området
ska kunna komma i fokus, eftersom ope-
rationsmikroskop används och fokus
bara kan erhållas i ett horisontellt plan.
En annan olikhet som gäller vid fågel -
kirurgi är att irismuskulaturen är tvär-

strimmig. För att pupillen ska dilateras
krävs att en kurareliknande substans till-
förs ögat så att irismuskulaturen förla-
mas. Traditionell mydriatikabehandling
t ex med sympatikomimetika fungerar
således inte (5).

Komplikationer
Det förelåg komplikationer efter opera-
tionen på pilgrimsfalken. Det visade sig
vara svårt att skydda ögat från yttre
skada efter operationen. Revan i blink-
hinnan kan ha uppkommit i samband
med att hållsutur anlades i bindhinnan,
trots att detta inte kunde påvisas i sam-
band med operationen. Sannolikt är
dock att den ytliga hornhinneskadan
uppkom genom fågelns egen försorg
genom att den kliade ögat mot yttre
strukturer eller med foten mot ögat.
Nedsatt tårproduktion är inte ovanligt i
samband med allmän anestesi och har
påvisats hos både hund och katt. Denna
nedsättning är sannolikt neurologiskt
betingad och funktionen återkommer
oftast inom ett till två dygn. Viktigt är
dock att ögat skyddas och hålls fuktigt
den närmaste tiden efter operationen för
att motverka uttorkning. 

Linsdegeneration inte ovanligt
Linsdegeneration med katarakt som
följd är inte ovanligt hos både vilda fåg-
lar och hos dem som lever i fångenskap.
Sannolikt ärftlig katarakt finns beskriven
hos endast ett fåtal arter, såsom york -
shire- och norwichkanariefåglar (10).
Katarakt har även påvisats hos kyckling
och kalkon (3, 8). Hos aror över 35 år
har en hög frekvens enkel eller dubbelsi-
dig senil katarakt konstaterats (2). Senil
katarakt har också beskrivits hos en ama-
zonpapegoja och hos en balistare (4, 9).
Behandling med extrakapsulär katarakt-

kirurgi har utförts på en mandarinand,
en kondor från Anderna och på några
aror.  

Endast ett fall med fakoemulsifika-
tion på fågel har så vitt vi känner till
beskrivits tidigare i litteraturen, och den
utfördes på en hornuggla (1). I detta fall
specialtillverkades artificiella linser för
intralentikulärt bruk, något som man kan
fundera över för framtidens fågel kirurgi. 
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❘❙❚ månadens epiztel

TUBERKULOSMISSTANKAR PÅ HJORTAR
OCH ÄLG
Till SVA har under de senaste fem åren kommit
in material från 5–15 hjortar och älgar per år
med tuberkulosmisstanke. Varje misstanke rap-
porteras direkt till Jordbruksverket för even -
tuella bekämpningsåtgärder om provsvaret är
positivt. Materialet skickas framför allt in till
SVA av besiktningsveterinärer men ibland även
av jägare.

Under andra halvan av december 2013
inkom prover från tre hjortar och en älg. Detta
var sannolikt bara en tillfällig anhopning men
det är en viktig del av den nationella övervak-
ningen av tuberkulos. Det senaste fallet av
tuberkulos hos hjort i landet upptäcktes 1997
men det är betydelsefullt att övervakningen
fortsätter och att prover skickas in vid misstan-
kar i samband med jakt eller slakt.

Vid misstanke om tuberkulos – ring Epizoo-
tologen, SVA, 018-67 40 00.

Fallbeskrivningar
Alla fyra fallen blev undersökta med direktmik-
roskopi och histologisk undersökning med
avseende på syrafasta stavar. Alla analysresultat
var negativa och tuberkulosmisstanken avskrevs
i samtliga fall.

Fall 1 var en 17-årig hägnad dovhjort. Hjor-
ten hade under de senaste månaderna magrat

av och sista tiden haft svårt att urinera. Vid
obduktionen sågs bland annat ett flertal vit-
och gulaktiga nybildningar av varierande stor-
lek i lungorna. Lunglymfknutorna var fasta
med gulfärgat innehåll. Mjälten var kraftigt
förstorad och livmodern var förstorad och

Under december 2013 fick SVA in ovanligt många

hjortar och älgar för tuberkulosundersökning, men

ingen tbc-smitta hittades. En misstanke om west nile-feber hos en häst kunde

också avfärdas. Epizteln är i detta nummer sammanställd av Karin Sannerud,

Jordbruksverket.
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Det senaste fallet av tuber-
kulos hos hjort i landet 
upptäcktes 1997 men det
är betydelsefullt att över-
vakningen fortsätter.
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innehöll ca två liter vätska. Livmoderväggen
närmast livmoderhalsen var kraftigt förtjockad
och cystor och rodnad sågs i slemhinnan i
vulva. PAD: Adenokarcinom, möjligen utgående
från livmodern. Vidare histologisk undersök-
ning pågår.

Fall 2 utgjordes av en kröslymfknuta från
hjort som skickades in av en besiktningsveteri-
när. Makroskopiskt sågs en abscess med trög-
flytande, gulvitt var. Ingen växt av specifika
sjukdomsframkallande bakterier kunde påvisas.
PAD: Purulent lymfadenit.

Fall 3 upptäcktes vid slakt av en kronhjort då
det observerades ljusare fläckar i levern. Prov
från lymfknuta, lever och lunga från djuret
inkom till SVA. PAD: Purulent lymfadenit och
kolangiohepatit samt parasitära granulom i
lever och lunga.

Fall 4 var en ca tio år gammal älg skjuten
under jakt. Vid urtagning sågs fyra till fem
hårda knölar runt våmmen, vita fläckar i levern
och knölar i lungorna. Djuret var dåligt musk-
lat. Material från krös, lever och lunga kom in
till SVA för undersökning och tuberkulos
kunde inte uteslutas makroskopiskt. PAD:
Parasitär hepatit och pneumoni samt abscede-
rande respektive fibrotiserande lymfadenit i
olika lymfknutor. Allmän bakteriologisk under-
sökning pågår.

MISSTÄNKT WEST NILE-FEBER HOS HÄST
En åttaårig islandshäst som under dagen haft
lindrig feber utvecklade under kvällen mycket
akuta centralnervösa symtom som yttrades sig
med blindhet, huvudpressning, tvångsmässigt

vandrande, kraftig ataxi och utspänd buk. Vete-
rinär tillkallades och hästen avlivades på grund
av det akuta tillståndet. Symtombilden talade
för encefalit om än med en ovanligt snabb pro-
gress. Ytterligare en häst i stallet hade feber vil-
ket eventuellt kunde tyda på överförbar sjuk-
dom. West nile-feber kunde inte uteslutas kli-
niskt. Inga kända utlandskontakter fanns dock
och december månad betraktas normalt som
vektorfri period. På grund av det ovanligt
milda vädret kunde inte viss vektoraktivitet
säkert avfärdas, och beslut togs därför för vidare
utredning med provtagning och analys avseende
west nile-virus. Dessutom togs prover för ana-
lys avseende virusabort (EHV-1) som också kan
orsaka neurologisk sjukdom. Samtliga analyser
utföll negativt och orsaken till de centralnervösa
symtomen kunde inte fastställas. Obduktion
hade kunnat vara till hjälp men utfördes inte.

West nile-feber är en vektorburen sjukdom
som lyder under epizootilagen. Vilda fåglar är
de naturliga värdarna för viruset, medan hästar
(och människor) betraktas som slutvärdar. Häs-
tar anses inte vara smittförande och utgör såle-
des inte någon smittrisk för andra hästar eller
människor. West nile-feber förekommer i
ökande grad i södra och östra Europa (främst
Serbien, Grekland, Italien, Rumänien, Ungern),
men också i stora delar av övriga världen. Ris-
ken för introduktion till Sverige med migrerande
fåglar eller mygg kan inte försummas. Vid fall
med hästar med centralnervösa symtom där
smittsam sjukdom inte direkt kan uteslutas bör
kontakt med epizootologen på SVA tas för dis-
kussion.  ■

■ ■  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.

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2013
Vacciner – live or let die
Kompendium med föredrag från 2013 års Veterinärkongress kan laddas 
ner gratis för med lemmar i veterinärförbundet från www.svf.se under 
länken Veterinärkongressen.

Pappersversionen av kompendiet kostar 550 kronor (inkl porto och moms). 
Beställning görs mot faktura per telefon 08-545 558 20 eller per e-post Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

VETERINÄR-
kongressen 

2013
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Vilken är din diagnos? – Hästsjukdomar

En 15 år gammal halvblodsvalack togs till vete-
rinär på grund av återkommande problem med
vänster öga. Fallet är tolkat av Linda Perttula,
Universitetsdjursjukhuset UDS, Uppsala.

Halvblod, valack, 15 år
ANAMNES: Hästen inkom till Universitetsdjursjukhu-
set i oktober på grund av återkommande problem
med vänster öga sedan februari. Han hade haft epi -
fora, varit svullen i nedre ögonlocket och haft horn-
hinnesår. Vänster öga såg mindre ut än höger öga.

STATUS VID ÖGONUNDERSÖKNING: Vid undersökning
av vänster öga upptäcktes ingen befarospasm eller
epifora men ftisis bulbi (förtvining av ögonloben).
Hästen hade ingen hot- eller retinalreflex och pupil-
len reagerade inte för ljus. Vid undersökning med
spaltlampa sågs ett lindrigt ödem och lindrig kärlin-
växt i kornea. Man såg även keratitiska precipitat och
en kraftig ljusväg. Iris var hyperpigmenterad och
ventralt fanns synekier mot linskapseln. Corpora
nigra var atrofierad och linsen var kataraktomvandlad
(Figur 1). Synnerv och retina kunde inte inspekteras

på grund av katarakt samt inflammatoriskt material i
glaskroppen.

Höger öga var utan anmärkning.
Vilken är din diagnos?

SVAR SE SIDAN 54

FO
TO

: L
EN

A
ST

RÖ
M

, S
LU

.

FIGUR 1. Vänster öga hos fallbeskrivningens häst vid 
undersökning på Universitetsdjursjukhuset.

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds 
härmed av SVS sektioner att lämna in sammandrag av 
forskningsresultat (abstract) till Veterinärkongressen 
2014 (6–7 november). 

Bidragen kommer att bedömas av en vetenskaplig kom-
mitté och författarna meddelas under maj månad vilka 
som valts ut för muntlig presentation (10 min). Den bästa 
muntliga presentationen kommer att belönas med ett 
diplom (ett för vardera sektion). 

De bidrag som inte väljs ut för muntlig presentation er -
bjuds att presentera en poster under en sektionsgemen-

sam postersession. Den bästa postern kommer att väljas 
genom omröstning. 

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska, 
och får vara max 200 ord exklusive författarnamn och 

veterinärförbundets hemsida www.svf.se. Klicka på Säll-
skapet, Veterinärkongressen och Vetenskapliga abstracts 
till kongressen. Accepterade sammandrag (posters och 
abstract) kommer att publiceras i kompendiet. 

Maila ditt bidrag senast 1 april till Marianne Lundquist 
(Marianne.Lundquist@svf.se).

Presentera din forskning
under Veterinärkongressen 2014
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Ökat antal högdräktiga kor
skickas till slakt

Det har ansetts ovanligt att hög-
dräktiga kor hamnar på slakterier.
Men de senaste två månaderna har
inte mindre än åtta fall upptäckts
på slakterier runt om i landet. 
I två fall kalvade kor på slakterier. 
I resten av fallen föll kalvfostren 
ut vid slakt. Nu misstänks flera 
lantbrukare och transportörer för
brott mot djurskyddslagen. 

– Lagstiftningen är tydlig. Fyra veckor
före förlossningen får man inte transpor-
tera djuren, säger Henrik Björnfot, en -
hetschef för norra och mellersta Sverige
på Livsmedelsverket.

– Man kan tycka att djurägaren bör
känna till om djuren är dräktiga.

I slutet av november förra året kalvade
en ungko på slakteriet Ugglarps i Kal-
mar. Enligt den officiella veterinären
från Livsmedelsverket som var på plats
på slakteriet var kalvfostret fullgånget
(Figur 1).

”Under natten har kon kalvat. På
morgonen återfinns en fullgången och
frisk kalv i boxen. Kon har alltså trans-
porterats trots att hon är högdräktig”,
skriver veterinären. 

ÅTALSANMÄLAN I VÄRMLAND
En liknande händelse inträffade samma
månad på Skövde Slakteri i Skövde
(Figur 2). Lantbrukaren som skickade
djuret till slakt är en nötbonde som hör
hemma i Värmland. Länsstyrelsen i
Värmlands län har i dagarna gjort en
åtalsanmälan mot lantbrukaren. ”När
slakten började på morgonen så upp-
täcktes det att kon hade kalvat en frisk

levande kalv. Kon slaktades och kalven
avlivades på plats”, skriver den officiella
veterinären. 

Varför åtalsanmälde ni lantbrukaren? 

– Det här är en hän-
delse som indikerar att
det skett ett brott mot
djurskyddslagen som inte
går att rätta till med hjälp
av någon annan åtgärd
som vi annars vidtar,
säger Maria Hammar-
ström, enhetschef för
Djurskydd och vilt, Läns -
styrelsen i Värmlands län
(se även faktarutan). 

– Föreskrifterna säger
hur långt innan förvän-
tad kalvning eller förloss-
ning som djur får trans-
porteras. De finns av en
anledning och det är för
att inte stressa djuren i
samband med att de är
högdräktiga.

STOR BELASTNING
Att kor kalvar på slakte-
rier kan vara en stor
belastning för de veteri-
närer som är stationerade

på slakterierna. 
– Det är jobbigt att se sådant. Man

mår inte bra av det. Jag tycker att djur-
hållaren ska ha bättre koll på sina djur,

HÅKAN FRISELL, frilansjournalist*

FIGUR 1. En ungko kalvade på slakteriet KLS Ugglarps AB 
i Kalmar i november 2013.

”Det är inte tillåtet att transportera högdräktiga kor som har mindre än 28 dagar
kvar till beräknad kalvning. Om högdräktiga kor transporteras till slakt i strid med
reglerna, kan den officiella veterinären bedöma fostrets ålder och veterinären ska
anmäla brott mot djurskyddsbestämmelserna. En sådan anmälan kan ställas till
länsstyrelsen, eller direkt till polis eller åklagare”, skriver Helena Kättström, djur-
skyddschef på Jordbruksverket, i en kommentar. 

Den officiella veterinären ska anmäla
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➤ säger en officiell veterinär på Livsme-
delsver ket. Efter förlossningen kasseras
sonika kalvarna. 

– Kalven har man ingen nytta av. Den
bara går som kadaver. Jättetråkigt men

reglerna är så. Man avlivar den och bara
kastar den, säger veterinären. 

– Ett djur som kommer levande till
slak teriet ska inte levereras ut levande. Vi
kan inte lämna tillbaka det till djurägaren.

DJUREN SKICKAS INTE TILLBAKA
Enligt Henrik Björnfot finns det goda
skäl till att inte skicka tillbaka dräktiga
djur som upptäcks på slakterier. Både
från djurskyddssynpunkt och för att
undvika smittspridning. 

– Har ett djur kommit in till slakteriet
kan man inte skicka tillbaka det till
djurägaren. Det skulle också vara att
utsätta djuret för en större stress, säger
han (Figur 3).

Livsmedelsverket tror att själva upp-
täckten av fallen i sig kan förhindra att
de händer igen. Men någon statistik på
det finns inte hos myndigheten. 

– Jag vet inte hur pass vanligt det är
att det händer igen när vi har uppmärk-
sammat ett fall och reagerat. Kanske
säkerställer djurägaren till nästa gång
man skickar djur till slakt att det verkli-
gen inte är någon som är högdräktig. 

UPPREPADE FALL I NÄRTID
I andra fall har fullgångna kalvar fallit ut
vid slakt. På Skövde slakteri skedde det
två gånger i december 2013 och ytter -
ligare en gång i januari 2014 (Figur 4
och 5). 

Trots fallen med fullgångna kalvar
som faller ut vid slakt, och kor som kal-
var på slakterier, finns det idag inget

FIGUR 2. Vid slakt på Skövde slakteri AB upptäcktes i november förra året på morgonen
innan slakten att en ko hade kalvat en frisk levande kalv. 

FIGUR 3. – Har ett djur kommit in till slak-
teriet kan man inte skicka tillbaka det till
djurägaren. Det skulle också vara att ut-
sätta djuret för en större stress, säger 
Henrik Björnfot. 
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krav på dräktighetsundersökning eller
annan kontroll innan kor transporteras.
Och de levandedjursbesiktningar som
Livsmedelsverkets officiella veterinärer
gör på plats på slakterierna omfattar inte
att upptäcka dräktiga djur genom exem-
pelvis en rektalundersökning. 

– Eftersom vi upptäcker det här efter
slakten vet jag inte på vilket sätt vi skulle
göra det bättre för de här djuren om vi
rektalundersökte dem i slakteristallet.
Det skulle nog vara väldigt stressande
för dem, säger Henrik Björnfot. 

– Jordbruksverket tar fram föreskrif-
terna. Det är de som kan bedöma om vi
behöver ha en annan lagstiftning kring
det här. Som sagt tror jag nog att sanno-
likheten att det händer igen när vi har
noterat det på ett slakteri trots allt är
relativt låg. Jag är tämligen övertygad
om att våra underrättelser har effekt. 

BÖNDERNA VET INTE DJURENS
DRÄGTIGHETSSTATUS
Enligt Lennart Nilsson, som är veteri-
närinspektör på Livsmedelsverket, är det
inte säkert att bönderna känner till dju-
rens dräktighetsstatus. 

– Det händer att en tjurkalv gör det
han inte skulle göra. Eller att en kviga
hoppat över stängslet in till tjurarna. De
är väldigt starka i benen när det gäller
sådant. Och man kan ha skrivit fel i sin
bok när seminörerna har varit där. Har
man kanske 100 djur är det klart att
man kan begå ett misstag. Man måste
utreda om det är ett misstag eller om det
är med full vetskap, säger han. 

Kan Livsmedelsverket göra någonting
för att förebygga att dräktiga kor skickas
till slakt? 

– Nej, det tycker jag egentligen inte.
Det ligger på djurägaren. Han måste ha
koll på det där helt enkelt och vilja göra
rätt, säger Lennart Nilsson.

INGEN STATISTIK PÅ JORDBRUKS-
VERKET
På Jordbruksverket, som har det övergri-
pande ansvaret för lantbruksfrågorna
och de föreskrifter som gäller, för man
idag ingen statistik över huvud taget
över dräktiga kvigor som upptäcks på
slakterier runt om i landet. Det gör att
man idag inte kan reagera om en viss typ
av brott, som transport av högdräktiga

djur till slakt, ökar (Figur 6a och 6b). 
– Det finns inget register, säger Helena

Kättström, djurskyddschef på Jordbruks -
verket. 

Borde ni inte ha statistik över de här
ärendena? 

– Vi har överblick över djurskydds -
kontrollen och djurskyddet i stort. Men
vi för ingen samlad statistik. 

Då har ni inget som visar om det här

är ett problem som ökar i omfattning? 
– Jag har inga siffror som visar att det

ökar eller minskar. Det här förekommer
då och då. Ibland handlar det om ganska
uppenbara lagbrott och ibland har det
också varit olycksfall i arbetet där det i
utredningen visat sig att djurägaren fått
felaktigt besked om kons dräktighetssta-
tus. Felet kan ligga på fler olika nivåer. 

Går det att göra mer för att upptäcka

FIGUR 4. Vid köttbesiktning på Skövde slakteri AB i december konstaterade Livsmedels-
verket att två kor var högdräktiga med fullgångna kalvfoster. 
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FIGUR 5. Närbild på klövarna från ett av de fullgångna kalvfostren i Skövde. 
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➤ de dräktiga djuren innan transporten till
slakteriet? 

– Min bild är att problemet inte är så
stort att det finns skäl att göra mer, säger
Helena Kättström. 

– Ibland transporteras högdräktiga

kor till slakt. Ibland till och med kalvar
de på transporterna och på slakteriet.
Och ibland ser man i samband med
slakten att fostret är fullgånget. I sådana
fall anmäler den officiella veterinären på
slakteriet det till länsstyrelsen. Det är

tydligt förbjudet enligt reglerna att
transportera dem den sista dräktighets -
månaden.

INTE KOSTNADSEFFEKTIVT
Enligt Helena Kättström skulle det inte
vara kostnadseffektivt att ställa större
krav på djurbönderna och eventuellt
dräktighetsundersöka kor innan slakt. 

– Krav på undersökning för att få
sätta dem på en transport skulle innebära
ganska stora kostnader. Min bild är att
en konsekvensbeskrivning skulle visa att
de problem som finns i relation till de
kostnader som det här innebär inte skulle
vara en proportionerlig åtgärd, säger hon. 

– Det är möjligt att man kan påminna
och informera ytterligare, men min erfa-
renhet är att så gott som alla djurägare
känner till den här regeln. 

*HÅKAN FRISELL, frilansjournalist, 
Vasagatan 1B, 652 22 Karlstad.

FIGUR 6A OCH 6B. På Jordbruksverket för man idag ingen statistik över dräktiga kvigor som upptäcks på slakterier runt om i landet. Bilder
från Nyhléns & Hugosons Kött AB i Ullånger där man vid köttbesiktning upptäckte ett fullgånget kalvfoster som hade tydligt frambrutna
framtänder, välutvecklade klövar och hårrem, december 2013.
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I december 2013 genomförde vete-
rinärförbundet en enkätundersök-
ning bland sina medlemmar, om
hot och våld mot veterinärer med
myndighetsuppgifter. Av svaren
framgår bland annat att närmare
hälften av de myndighetsanställda
hade blivit utsatta för hot och drygt
en tredjedel inte visste om det finns
någon beredskapsplan på arbets -
platsen.

I arbetet med att kartlägga veterinärers
arbetsmiljö utförde Sveriges Veterinär-
förbund i slutet av 2013 en enkätunder-

sökning bland sina medlemmar. Syftet
var att få en bild över hur vanligt det är
med hot eller våld mot veterinärer med
myndighetsuppgifter i Sverige. Enkäten
skickades ut till 537 medlemmar i vete-
rinärförbundet vars huvudsakliga syssel-
sättning uppgavs vara länsveterinär, offi-
ciell veterinär på slakteri, distriktsveteri-
när, kommunveterinär eller tjänsteman
centralt på Jordbruksverket eller Livsme-
delsverket. Svaren var anonyma och gick
inte att spåra till avsändaren.

201 personer svarade på enkäten
under de tio dagar den var åtkomlig, vil-
ket gör en svarsfrekvens på 37 procent.
Motsvarande enkät skickades ut av
Naturvetarna till gruppen djurskyddsin-
spektörer i maj 2013, då 74 procent (65

personer) av de tillfrågade inspektörerna
svarade. Naturvetarnas enkättid var
längre än i den aktuella SVF-enkäten och
frågorna var inte helt identiska, men
resultaten är ändå intressanta att jämföra.

RESULTAT
Den första frågan i veterinärförbundets
enkät var ”Har du blivit utsatt för hot i
tjänsten?”. 45 procent av veterinärerna
svarade att de hade blivit utsatta för hot
i tjänsten, i de olika frekvensintervall
som framgår av Figur 1. I Naturvetarnas
enkät svarade 70 procent av djurskydds -
inspektörerna att de blivit utsatta för
hot, utan någon vidare gradering av fre-
kvensen.

Fråga 2 i SVF-enkäten var om man
blivit utsatt för våld i sin tjänsteutöv-
ning. 13 procent svarade att de hade bli-
vit det, varav en procent (en person)
uppgav att det hände ofta (Figur 2). I
djurskyddsinspektörernas enkät svarade
tio procent att de hade blivit utsatta för
någon typ av våld.

Den tredje frågan löd ”Har ni en
beredskapsplan för hot och våld på din
nuvarande arbetsplats?”. Här svarade 50
procent av veterinärerna att arbetsplat-
sen har en beredskapsplan, tolv procent
att det inte finns någon beredskapsplan
men 38 procent visste inte om en sådan
plan existerade (Figur 3). Bland djur-
skyddsinspektörerna var kunskapen
bättre, 80 procent angav att arbetsplat-
sen har en beredskapsplan, sju procent
hade ingen beredskapsplan och 13 pro-
cent visste inte om det fanns en plan.

I fråga 4 ombads de som svarat att en
beredskapsplan finns, att ange om man
anser att planen används aktivt av
arbetsgivaren. Bara 44 procent av veteri-

Kartläggning av hot och våld
mot myndighetsveterinärer
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

FIGUR 1. Fördelningen av svar på frågan ”Har du blivit utsatt för hot i tjänsten?”.

FIGUR 2. Fördelningen av svar på frågan ”Har du blivit utsatt för våld i din tjänsteutövning?”.
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närerna tyckte att beredskapsplanen
används medan 53 procent av inspektö-
rerna svarade ja på frågan.

Olika syn om resurserna styr
Den femte punkten handlade om hur
tillsyns-/kontrolluppdraget fungerar på
veterinärens nuvarande arbetsplats. 66
procent tyckte att uppdraget fungerade
ganska bra eller mycket bra och bara sju
procent tyckte att det fungerade ganska
dåligt eller mycket dåligt. Motsvarande
siffror för djurskyddsinspektörerna var
54 procent respektive 17 procent.

Fråga 6 ville ha svar på i hur hög
utsträckning veterinären anser att resur-
serna (antal årsarbetskrafter m m) styr
nivån/frekvensen i tillsyns-/kontrollupp-
draget. 16 procent ansåg att resurserna
inte alls styr, 19 procent att de delvis
styr, 17 procent att de styr i hög ut -
sträckning och 16 procent att resurserna
styr i mycket hög utsträckning. 33 pro-
cent angav att de inte vet i hur stor
utsträckning resurserna styr. Hos djur-
skyddsinspektörerna var det bara två
procent som inte tyckte att resurserna
styr, 16 procent att de delvis styr, 26 att
de styr i hög utsträckning och 52 pro-
cent att resurserna styr i mycket hög
utsträckning. Tre procent svarade att de
inte vet.

Otillbörlig påverkan
I fråga 7 fick de svarande ange om man
upplevt försök till otillbörlig påverkan i
myndighetsutövningen. Med detta avses
t ex signaler om att gå mjukare fram och
inte vidta onödiga åtgärder. Fler än ett
ja-svar var möjligt i denna fråga, varför
summan blir mer än 100 procent.

Bland veterinärerna angavs försök till

otillbörlig påverkan i 49 procent av sva-
ren, uppdelat på olika källor till påver-
kan enligt Figur 4. 63 procent svarade
att man inte upplevt försök till otillbör-
lig påverkan. I djurskyddsinspektörernas
enkät var det 40 procent som svarat att
de inte blivit utsatta för försök till otill-
börlig påverkan.

Den åttonde och sista frågan hand -
lade om ifall veterinären känner förtro-
ende för att arbetsgivaren skyddar den
anställde och förebygger hot och våld i
tjänsten. 64 procent svarade ja och 36
procent nej på frågan, medan motsva-
rande fråga inte fanns med i djurskydd-
sinspektörernas undersökning.

Fria kommentarer
De som svarat på SVF-enkäten fick möj-
lighet att lämna egna kompletterande
kommentarer och ett 80-tal synpunkter

kom in den vägen. En återkommande
anmärkning är att många vill slippa
ensamarbete i kontrollsituationer. ”Vi
kör ensamma till kontrollobjektet och
arbetar ensamma med företagets perso-
nal. Händer något på vägen eller på den
aktuella anläggningen är det ofta omöj-
ligt att ringa för att få hjälp” är en typisk
kommentar.

En annan önskan som upprepas av
flera veterinärer är att man vill ha till-
gång till någon larmfunktion. En veteri-
när skriver t ex att det vore önskvärt med
”personligt larm (till larmcentral, som
hemsjukvård har). Sambandscentral
eller dylikt som vet var varje veterinär
befinner sig”. Flera efterfrågar också ”att
arbetsplanen för hot och våld följs” och
att få ”snabbare och mer verklighetsba-
serade insatser från arbetsgivaren”.

DISKUSSION
Den aktuella veterinärenkäten har en
relativt låg svarsfrekvens jämfört med
motsvarande enkät hos djurskyddsin-
spektörerna. Även om det statistiska
underlaget kunde vara bättre kan man
utläsa fler oroväckande tendenser från
svaren.

Att 45 procent av veterinärerna med
myndighetsuppdrag har upplevt hot i
sin tjänsteutövning är allvarligt, även om
de flesta bara angett att hoten inträffat
enstaka gånger. En sådan hög siffra skul-
le vara oacceptabel för de flesta andra

➤

FIGUR 3. Fördelningen av svar på frågan ”Har ni en beredskapsplan för hot och våld på din
nuvarande arbetsplats?”.

FIGUR 4. Fördelningen av svar på frågan ”Har du upplevt försök till otillbörlig påverkan?”.
Fler än ett ja-svar var möjligt.
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yrkesgrupper. Ännu värre är det att 13
procent av veterinärerna blivit utsatta
för våld i sin tjänsteutövning (Figur 5).
Det är en högre siffra än djurskyddsin-
spektörerna uppger, trots att inspektö-
rerna på pappret har en mer utsatt
arbetssituation.

Stödet från arbetsgivarna verkar i flera

aspekter vara alarmerande lågt. Det är
uppseendeväckande att hela tolv procent
av veterinärerna anger att det inte finns
någon beredskapsplan på arbetsplatsen
och att mer än en tredjedel inte vet om
det finns någon plan. En beredskapsplan
mot hot och våld i sådana utsatta arbets -
uppgifter som detta bevisligen handlar

om är ett dokument som alla måste
känna till. Att sedan mer än hälften av
de arbetsgivare som har en plan inte
använder den, gör inte saken bättre.

Stor förbättringspotential
Det som verkar positivt utifrån enkät-
svaren är att många veterinärer anser att
deras kontrolluppdrag fungerar bra och
att resurstilldelningen i stort är accepta-
bel. Här skiljer sig veterinärgruppen tyd-
ligt från djurskyddsinspektörerna, som
tycker att resurserna styr verksamheten
alldeles för mycket.

Veterinärerna verkar också i mindre
omfattning än inspektörerna vara utsatta
för försök till otillbörlig påverkan. Det
kan bero på att veterinärerna oftare har
chefspositioner och därmed anses svårare
att påverka, men kan även ha andra
orsaker. Dock kvarstår faktum att försök
till påverkan är oacceptabelt och att det
inte ska förekomma över huvud taget.

Veterinärernas övergripande åsikt att
man i drygt en tredjedel av svaren saknar
förtroende för att arbetsgivaren skyddar
tjänstemannen mot hot och våld är
bekymmersam. De individuella kom-
mentarerna understryker att många
veterinärer i myndighetsroller känner sig
utsatta och utlämnade. Man vill ha både
tekniska lösningar och tätare bemanning
för att öka säkerheten. Även om flertalet
arbetsplatser verkar ha tillfredsställande
rutiner finns det uppenbarligen en hel
del kvar att göra för många offentliga
arbetsgivare när det gäller att förebygga
hot och våld för de anställda.  ■

FIGUR 5. 13 procent av veterinärerna svarar att de blivit utsatta för våld i sin tjänsteutöv-
ning, vilket är en högre siffra än djurskyddsinspektörerna uppger.
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Den 13 och 14 november förra året
samlades tio veterinärer från Europa
och USA i Uppsala för den årliga
examinationen för Diplomates of
European College of Animal Repro-
duction (ECAR). Det var första
gången i collegets 14-åriga historia
som examinationen hölls i Sverige
och de två dagarnas examination
hade föregåtts av mycket arbete
och planerande.

STRIKTA RUTINER
– Vår examination är helt internetbase-
rad och varje kandidat är uppkopplad
mot en server vid veterinärhögskolan i

Nantes. Allt vad gäller tid och transpa-
rens är väldigt strikt, det är en viss
anspänning som ansvarig för examina-
tionen, berättar Ulf Magnusson, profes-
sor vid Avdelningen för reproduktion
vid SLU och ordförande i examinations-
kommittén för ECAR (Figur 1).  Kandi-
daterna har investerat mycket tid och
pengar för att kunna examineras och
inget får gå fel, fortsätter Ulf.

Under senare år har de europiska spe-
cialistexamina blivit mer och mer intres-
santa och attraktiva för veterinärer och
arbetsgivare i Sverige. Det är ett sätt att
få kvitto på och visa sin kompetens.
Konkurrensfördelen med denna kliniska
examen varierar mellan olika länder,
men i vissa länder är den ett måste för

att få högre eller mer attraktiva anställ-
ningar vid kliniker eller universitet. För
närvarande finns det 23 colleges i Europa
med specialistexamen.

EXKLUSIV SKARA
– Det finns totalt 210 ECAR Diploma-
tes, varav 15 svenska kolleger, de flesta
med hemvist på Avdelningen för repro-
duktion vid SLU, berättar Renée Båge
som sitter med i ECARs styrelse. Jäm-

Europeisk specialistexamination
i Uppsala
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

➤

FIGUR 1. De tio kandidaterna för diplomateexamen samlade under en rast i examinationen på SLU tillsammans med examinationskom-
mitténs ordförande Ulf Magnusson (till vänster).
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fört med övriga nordiska länder har vi
många diplomates och just nu finns det
också några residents (kandidater) som
är under ut bildning här, berättar hon
vidare. Totalt är det 78 europeiska resi-
dents registrerade inom vårt college.

Att bli diplomate tar sin tid, tre till
sex år. Först måste man antas som resi-
dent vid en godkänd institution/klinik.
Avdelningen för reproduktion vid SLU
är en sådan, där det finns en diplomate
som är beredd att fungera som hand -
ledare. Sedan ska kandidaten handlägga
ett visst antal fall av olika typer och 
på olika djurslag, som förs in i en ”fall-
logg” under handledarens överinseende.
Kandidaten ska gå ett antal relevanta
kurser och gärna delta i under vis ningen
av veterinärstudenter. Även kandidatens
förmåga att sammanställa och kommu-
nicera kliniska data tränas genom att det
krävs att hon eller han vid två tillfällen
har presentationer vid internationella
konferenser och förfärdigar två publika-
tioner för vetenskaplig pub licering. När
dessa krav har uppfyllts, granskas kandi-
datens insats av college’s Credential
Committee. Om kraven är uppfyllda får
kandidaten anmäla sig för examination.

OMFATTANDE EXAMENS-
FÖRBEREDELSER
Examinationen innehåller två delar, en
allmän om reproduktion, dag ett, och en

djurslagsspecialiserad, dag två. Båda
delarna innehåller flervalsfrågor, längre
essäfrågor och bildfrågor (Figur 2). Pre-
parerandet av examen är ett väldigt stort

➤

FIGUR 2. Professorerna Peter Vos, Utrecht och Peter Daels, Ghent diskuterar ett knivigt fall
under rättningen av skrivningarna.
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FIGUR 3. Proctorn, Stig Einarsson, tillsammans med två medlemmar ur examinationskommittén: Angelika von Heimendal, Cambridge och
Ulf Magnusson, SLU, fångade under en kaffepaus.
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och tungt arbete, det gäller att klura ut
nya evidensbaserade flervalsfrågor, otve-
tydiga essäfrågor och hitta bra kliniska
bilder, säger Ulf. Vi i examinationskom-
mittén lägger ner ungefär två arbets -
veckor om året på arbete med ECAR-
examinationen. Det är jobbigt men kul
att arbeta med kvalificerade kolleger från
andra länder, avslutar han.

Vid själva examinationen närvarar 
en så kallad proctor, en senior ECAR-
Diplomate som är fristående från exami-
nationskommittén. Han eller hon ska 
se till att ”allt går rätt till” både ur kan  -
didaternas och ur ECARs perspektiv.
Vid examinationen på SLU fungerade
ECARs förste president, professor eme-
ritus Stig Einarsson som proctor. 

– Jo, detta känns ju lite som ett 
heders uppdrag, säger Stig (Figur 3).
Och det är väldigt positivt att examina-
tionen nu hålls här i Sverige för första
gången sedan ECAR bildades 1999,
fortsätter han. När vi startade ECAR var
vi ganska tidigt ute bland de europeiska
veterinära colleges som blev godkända
av European Board of Veterinary Specia -
lisation (EBVS).

FOKUSERADE KANDIDATER
Vid årets examination skrev fyra kandi-

dater för idisslarsubspecialiteten, fyra för
smådjur, en för biotek och en för häst.
Varje år brukar mellan tio och 15 kandi-
dater skriva examen och subspecialite-
terna idisslare, smådjur och häst är van-
ligast. De kandidater som misslyckas ett
år kommer oftast tillbaka nästa år då de
brukar klara sig. Så självklart är kandi-
daterna mycket fokuserade under exa-
men, en av dessa är Onno Burfeind från
Berlin.

– Det är ganska jobbigt och krävande
att examineras två hela dagar, säger en
något trött Onno på eftermiddagen dag
två. Men faciliteterna och organisatio-
nen här i Uppsala har varit mycket bra,
så det har hjälpt en del, lägger han till
med ett lätt leende. 

Arbetet som svenska veterinärer utför
inom europeiska college bidrar till att
svensk veterinärmedicin blir mer inter-
nationell, i positiv bemärkelse, särskilt
om dessa kolleger är engagerade inom
veterinärutbildningen vid SLU. Veteri-
närer som funderar på att registrera sig
som resident kan läsa mer på ECARs
hemsida, www.ecarcollege.org, eller
kontakta Ulf Magnusson eller Renée
Båge.

Och hur det gick för kandidaterna?
Jo, drygt hälften av dem klarade sig och

de andra får en ny chans i november
2014 (Figur 4). Onno Burfeind klarade
nålsögat och kan nu titulera sig ECAR-
Diplomate (Ruminants).  ■

FIGUR 4. Sista frågan avklarad! Hasan Son-
tas från Wien slappnar av.
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Döda kor ilandspolade på
Skånes kust
❘❙❚ Den första veckan i januari började
döda kor spolas upp på stränderna i
Skåne och Danmark, rapporterade bland
annat SVT Sydnytt. Det visade sig vara ett
libanesiskt djurfartyg som fraktat korna
mellan USA och Litauen. Djuren kastades
över bord då de blev sjuka. 

– Vi vet säkert att det är ett libanesiskt
fartyg som seglat med kor från USA till
Klaipeda i Litauen. Flera av korna har blivit
sjuka under resan och om djur blir sjuka
på havet har man rätt att slänga i dem.
Dock inte i Kielkanalen och i Östersjön,
sade vaktchefen Ehm Christensen på 
Sydsjällands og Lollands-Falsters Politi, 
till Sydnytt den 10 januari.

Obduktion av tre av korna visar att
minst två avlivades med en bultpistol.
Jordbruksverket ser dock inte några smitt-
skyddsmässiga risker med djurfynden.

–  De har ju inte varit i kontakt med

svenska djur och kan därför inte överföra
mul- och klövsjuka eller andra farliga sjuk-
domar, sade Katarina Gielen, chef för
Avdelningen för djurskydd och hälsa till
Sydsvenskan den 7 januari.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Nio döda kor har hittills spolats iland på Skånes sydkust. 
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FVEs generalförsamling i november 2013

Hög självmordsfrekvens för
veterinärer i fokus
TEXT: SIMONE HÄUSLER OCH MARGARETA WIDELL

I enlighet med en lång tradition
hölls höstens generalförsamling i
den europeiska veterinärfederationen
FVE den 15–16 november i Belgiens
huvudstad Bryssel. Sverige var väl
representerat via delegater från SVF,
som här rapporterar från det ”euro-
peiska veterinärparlamentet”. 

AKTUELLT I VÅRA GRANNLÄNDER
Sedan många år tillbaka brukar de nor-
diska och baltiska länderna sammanträffa
i ett eget möte i samband med FVEs
generalförsamling. Syftet är att uppdatera
varandra om aktuella utvecklingar och att
diskutera vissa gemensamma synpunk-
ter. Dessa möten är mycket uppskattade
och har under åren lett till ett intensivt

och produktivt samarbete mellan grann-
länderna.

Norges delegation berättade om den
aktuella problematiken med legal im -
port av gatuhundar till landet. Årligen
importeras ca 12 000 hundar via Garde-
moens flygplats. Dessa hundar kommer
in i landet med giltiga besiktnings- och
vaccinationsintyg, men var femte hund
uppvisar inga antikroppar mot rabies
när kontroller genomförs. I Danmark är
problematiken att ett stort antal valpar
förs in i landet illegalt och sedan får
intyg från danska veterinärer. Dessutom
berättade den danska delegationen om
ett utbrott av Salmonella cholera suis i
landet. På Island kommer det i och med
den nya lagstiftningen att vara obligato-
riskt att chipmärka alla hundar, katter
och kaniner. Lettland befinner sig i en

jobbig finansiell situation när det gäller
den veterinära arbetsmarknaden. Veteri-
närers löner är mycket låga. Med hjälp
av stödmedel från EU har det byggts
upp en ny och stor klinik som nu har
stått tom i ett år eftersom det saknas
finansiella medel att driva kliniken. Dess -
utom arbetas det intensivt med fram -
tagande av antibiotikariktlinjer för olika
djurslag i Lettland.

Ett återkommande och viktigt diskus-
sionsämne inom den nordisk-baltiska
gruppen är veterinärernas framtida roll
på arbetsmarknaden. På grund av
utvecklingen mot allt fler yrkesutövare
kommer det att bli nödvändigt att vete-
rinärer i framtiden hittar nya nischer, 
t ex inom läkemedelsindustrin. Detta
för med sig att det behövs ett ny- och
omtänk, redan under utbildningen.

I enlighet med en lång tradition hölls höstens generalförsamling i den europeiska veterinärfederationen i Belgiens huvudstad Bryssel.
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SEKTIONSAKTIVITETER
Dagen innan den stora generalförsam-
lingen brukar FVEs sektioner träffas för
förberedande diskussioner och ställ-
nings taganden. Torsten Jakobsson och
Simone Häusler representerade Sverige 
i EASVO (sektionen för officiella vete -
rinärer), Margareta Widell deltog i
UEVH (sektionen för veterinärer inom
hygien och folkhälsa), Evamari Lewin i
UEVP (praktikersektionen) och Patricia
Hedenquist företrädde Sverige i EVERI
(sektionen för veterinärer inom under-
visning, forskning och industri).

Under det förberedande EASVO-
mötet röstade sektionen bland annat för
införandet av en ”positiv lista” där alla
exotiska djur som är tillåtna att hållas
som sällskapsdjur ska vara upptecknade.
En del av mötet hölls gemensamt med
samtliga sektioner för att lyssna på en
föreläsning om produktion av insekter
för användning som livs- och fodermedel.

Modernisering av köttkontrollen
I hygiensektionen diskuterades bland
annat modernisering av köttkontrollen.
UEVH och FVE har tidigare i ett policy -
dokument fastställt att modernisering 
är nödvändig, att den ska grundas på
vetenskap och vara riskbaserad. Euro -
peiska myndigheten för livsmedelssäker-

het (EFSA) har granskat kontroll av
olika djurslag ur ett riskbaserat perspek-
tiv. Särskilt viktiga har de risker varit
som nuvarande system inte hanterar på
ett fullgott sätt. Biologiska risker kan
inte upptäckas på ett tidigt stadium.
Om palpation skulle överges som rutin
för slaktsvin bedöms negativ påverkan
på djurhälsoläget vara liten eftersom fall
med flera affekterade organ ändå skulle
upptäckas. 

I Frankrike har man skapat ett kon-
trollsystem på mindre fjäderfäslakterier
som mycket liknar det svenska. Företags -
 anställda har utbildats att utföra kontrol-
ler på slaktlinjen och officiell veterinär
ansvarar för och övervakar besiktningen.
Dessutom har man skapat ett informa-
tionsflöde från och till uppfödningarna.
Hela konceptet är väl beprövat hos oss
men möttes med tvivel från flera med-
lemsstater. Man kan inte eller vill inte
tro att andra än veterinärer är lämpliga
att utföra rutinbesiktning, inte ens med
relevant utbildning.

Beträffande griskött har EFSA gjort
den vetenskapliga bedömningen att de
mest betydande riskerna för konsumen-
terna är mikrobiella, nämligen Salmonella,
Yersinia och Toxoplasma, och att dessa
inte beaktas av nuvarande besiktnings-
rutiner. En övergång till visuell besikt-

ning som grund för slaktsvin föreslås
och den kan vid behov kompletteras
med palpation och incision.

Det finns motstånd mot förändringar,
särskilt från Polen. Farhågor framfördes
om ökade risker för konsumenterna om
rutinerna ändrades. Även värdet av
information i livsmedelskedjan ifråga-
sattes. Majoriteten är dock enig om att
en modernisering baserad på vetenskap-
lig grund måste genomföras. Vikten av
gradvisa förändringar betonades från
flera håll liksom det faktum att förut-
sättningarna för modernisering varierar
stort mellan medlemsstaterna. Flexibili-
tet kräver också välutbildade och enga-
gerade veterinärer.

STADGEÄNDRINGAR OCH SJÄLV-
MORD
FVEs generalförsamling inleddes med
en diskussion om de planerade stadge -
ändringarna. Som tidigare rapporterats 
i SVT har den belgiska domstolen be -
slutat att en veterinärorganisation med
legislativa funktioner, t ex en veterinär-
kammare, inte kan vara en ordinarie
medlem i FVE. För att följa den belgiska
lagstiftningen kommer dessa medlems -
länder att erbjudas en annan form av
medlemskap, ”associerade medlemmar”.
Dessa kommer att ha yttranderätt men
ingen rösträtt. Ändringarna kräver dock
en stadgeändring. Eftersom några av
medlemsländerna hade invändningar
mot vissa delförslag bordlades den pla-
nerade extra generalförsamlingen om
stadgeändringarna. En avslutande om -
röst ning ska göras vid nästa FVE-möte i
maj 2014.

Peter Jones, tidigare ordförande för
BVA (British Veterinary Association), och
René Carlson, tidigare ordförande för
AVMA (American Veterinary Medical
Association), höll en tankeväckande
föreläsning om veterinärens psykiska och
fysiska hälsa. Studier av självmordssta-
tistik har visat att självmord är tre till
fyra gånger vanligare hos veterinärer än
hos övriga yrkeskategorier. Som möj liga
orsaker anges t ex det höga prestations -
trycket redan under veterinärutbild-
ningen. Forskning visar att veterinärstu-
denter kan vara utsatta för psykisk ohälsa,
stress och självmordstankar i högre grad.
Tillgång till och kunskap om dödliga

UEVH och FVE har tidigare i ett policydokument fastställt att modernisering av köttkon-
trollen är nödvändig, att den ska grundas på vetenskap och vara riskbaserad.
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läkemedel och en större acceptans för
eutanasi spelar också en stor roll. Även
stigmatisering av psykisk ohälsa, profes-
sionell och social isolering och alkohol-
eller drogmissbruk är viktiga faktorer.
Enligt Peter Jones och René Carlson är
igenkännandet av psykisk ohälsa och en
tidig reaktion nyckeln till att kunna
fånga upp och stödja kolleger.

FVEs roll i att förebygga fenomenet
diskuterades och det återstår fortfarande
fler frågor än svar. Varför har veteri-
näryrket ett sådant uppenbart problem
och vad är orsaken? Vad kan vi göra? Ska
det ageras på nationell eller europeisk
nivå? En större del av det kommande
FVE-mötet i maj kommer att ägnas åt
detta ämne.

EXOTISKA DJUR SOM SÄLLSKAPS-
DJUR
Med anledning av att allt fler exotiska
djurarter hålls som sällskapsdjur och att
dessa ofta syns på veterinärkliniker var
ämnet en stor punkt på generalförsam-
lingens agenda. FVE anser att alla djur
inte lämpar sig som sällskapsdjur och
befarar stora risker såväl för djurhälsa och
djurskydd som för folkhälsa och folk -
säkerhet. Djurägarna måste uppmärk-
sammas på de potentiella risker som

uppstår när exotiska djur hålls som säll-
skapsdjur, t ex smitta med zoonoser. Det
finns ett stort behov av att medvetande-
göra och utbilda på alla nivåer. En otill-
räcklig och inkonsekvent lagstiftning,
såväl nationellt som internationellt,
leder till oreglerad, okontrollerad och

delvis inte övervakningsbar handel och
ägande av dessa djur. Även övergivna
eller förrymda exotiska djur kan innebära
negativa ekologiska följder för miljön. 

FVE vill därför uppmuntra de ansva-
riga myndigheterna till införandet av
”positiva listor” där alla arter som är till-
låtna att hållas som sällskapsdjur finns
förtecknade. Eftersom några av medlems -
länderna vid omröstningen före drog en
”negativ lista” där djur som inte ska hål-
las som sällskapsdjur finns nertecknade,
kommer båda varianterna att kunna vara
möjliga i framtiden. Nederländerna och
Belgien har redan infört ”positiva listor”.

NYTT OM EUS DJURHÄLSOLAG
Uppdatering av EUs nya djurhälsolag
och den nya kontrollförordningen pågår
fortfarande bland unionens politiker
och tjänstemän. I juni 2013 presentera-
des förslaget och diskuterades inom det
europeiska parlamentet och det euro -
peiska rådet. Eftersom det kommer att
väljas ett nytt parlament och en ny kom-
mission i april 2014 har det nuvarande
parlamentet inte mycket tid kvar, vilket
leder till att det är osäkert när förslagen
kommer att bli antagna. När väl regel-
verket är formellt bekräftat kommer det
att dröja ytterligare 36 månader innan
lagstiftningen träder i kraft.

Peter Jones, BVA, och René Carlson, AVMA, berättade att självmord är tre till fyra gånger
vanligare hos veterinärer än hos övriga yrkeskategorier.
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FVE vill uppmuntra myndigheterna till införandet av ”positiva listor” där alla djurarter som
är tillåtna att hålla som sällskapsdjur finns förtecknade. 
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GATUHUNDAR I RUMÄNIEN
Liviu Harbuz från Rumäniens veterinär-
högskola berättade om den nya lagstift-
ning som har tagits fram för att kunna
hantera de cirka 1,2 miljoner gatuhun-
darna i landet.

Sedan 2002 finns det en lagstiftning
som reglerar kontrollen av den mycket
stora populationen av gatuhundar i
Rumänien. Denna lagstiftning hade
dock tydliga brister när det t ex gällde
registrering och övervakning av hun -
darna, eftersom det inte fanns krav på
varken märkning eller registrering. Dess -
utom fanns det bristande bestämmelser
angående kastration av hundarna då reg-
lerna antogs och genomfördes av olika
lokala kommunstyrelser på olika sätt.

Antalet gatuhundar minskade inte
som förväntat, framför allt inte i Bukarest.
Kastrationsprogrammet ledde dess utom
inte heller till ett minskat antal angrepp
av gatuhundar på befolkningen. Senast i
september 2013 blev en fyraårig pojke
angripen och dödad av en flock gatu-
hundar. Detta ledde till stora protester
och befolkningens krav att samtliga
hemlösa hundar måste försvinna från
gatorna. Myndigheterna hamnade under
en stor press att vidta åtgärder för att
kunna säkerställa medborgarnas säker-
het genom en effektiv kontroll av gatu-
hundarna.

Den nya lagen antogs av parlamentet
i september 2013 och innehåller bland
annat följande ändringar: Det finns nu
en tidsplan för omhändertagande och
adoption av infångade hundar. Förut-

sättningarna för att kunna överta en
hund från hundhemmet är nu bättre
reglerade och det kontrolleras noggrant
vilka egenskaper en ny potentiell ägare
måste ha när det gäller t ex bostad och
finansiella medel. Samtliga hundar i hela
landet ska kastreras, även hundar som
vistas i privata hushåll. Enda undantaget
är avelshundar. Alla hundar i Rumänien
ska märkas och registreras inom ett år.
Den enorma databas som krävs för detta

kommer ”College of Romanian Veteri-
narians” att ha hand om. För hundar
som bedöms som farliga finns det klara
rutiner när det gäller hantering och
omhändertagande.

Om en gatuhund inte fått ett nytt
hem eller adopterats på distans efter 14
dagar i hundhemmet kommer den att
avlivas. Avlivningsmetoder och tillåtna
läkemedel är också reglerade genom den
nya lagstiftningen, i motsats till i
lagstiftningen från 2002.

Den nya lagstiftningen förväntas leda
till ett förbättrat djurskydd och en bättre
djurhälsa. Samtidigt kommer djurägarna
att få ta ett större ansvar för sina hundar
genom den obligatoriska märkningen
och kastreringen. Det blir förhopp-
ningsvis mindre enkelt att överge sina
hundar i framtiden. Zoonotiska risker
ska minskas genom rabiesvaccination
och behandling mot parasiter så snart
hunden har fångats in. Dessutom är för-
hoppningen stor att alla dessa åtgärder
även ska leda till en minskning av illegal
handel med hundar.

Nästa FVE-generalförsamling kom-
mer att hållas i Biarritz, Frankrike, i maj
2014. ■

Rumänien har stora mängder herrelösa gatuhundar men en ny lag som ska förbättra om-
händertagande och omplacering av infångade hundar antogs av parlamentet i september
2013. 
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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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Varför är det så svårt att förstå
betydelsen av One Health?

One Health är ett synsätt som kan
tillämpas inom olika områden där
djurs och människors hälsa påver-
kas av samma faktorer, t ex gemen-
samma smittämnen, och där de
orsakande mikroorganismernas
överlevnad är beroende av om -
givande miljö. Begreppet tar alltså
hänsyn till mer än de rent zoono-
tiska aspekterna av infektioners
spridning och kan även omfatta
icke-smittsamma sjukdomar. 
One Health Sweden arbetar för 
att sprida kunskap om vad One
Health-begreppet innebär och 
för att underlätta interdisciplinära
forskningssamarbeten. Vid ett 
ny ligen genomfört besök i USA
inhämtades ytterligare kunskap
kring betydelsen av One Health.

GEMENSAMMA FRÅGESTÄLLNINGAR
Att de flesta infektioner som kan drabba
människor har sitt ursprung hos djur är
välkänt för både läkare och veterinärer.
Flera av dessa infektioner, såsom mäss-
ling, HIV och malaria har emellertid
anpassats till sin nya värd och är numera
humanpatogena. Detta hindrar inte att
nya patogener kan korsa artgränserna. Ett
av de mest kända exemplen är in fluensa-
virus som genom ändring av sin arvs -
massa kontinuerligt antar nya skepnader
där fragment från influensavirus hos fåg-
lar, människa och gris kan kombineras
till nya varianter. Dessa kan i värsta fall

spridas från människa till människa och
bli pandemiska. Vi ska inte glömma bort
hur många offer, i form av sjuka och
döda, som skördades av spanska sjukan
(Figur 1), asiaten, hongkong-influensan
och mer nyligen svininfluensapandemin
2009. Antivirala behandlingsmedel så -
som Tamiflu® är inget att förlita sig på.
Tamiflu-resistenta influensavirus finns
redan och ju mer läkemedlet används
desto snabbare drivs resistens utveck -
lingen. 

Nyligen har man konstaterat att
influensavarianten H7N9 kan korsa art-
barriärer och flera dödsfall hos människa

orsakade av denna ”fågelinfluensa” har
rapporterats, hittills framför allt från
Kina men även från Hongkong. 

Vad behövs då för att mikroorganis-
mer ska förändras så att varianter med
potential att spridas mellan människor
ska uppstå? Det är ingen slump att de
flesta nya influensavirus utvecklas i
Asien. I många länder lever människor
och djur nära inpå varandra, vilket gör
kontaktvägarna korta mellan de olika
djurslagen och människa. Många andra
mikroorganismer såsom nipahvirus,
japanskt encefalitvirus, west nile-virus
och denguevirus, drar också fördel av

KARIN ARTURSSON, leg veterinär, VMD, docent, JOSEF D JÄRHULT, specialistläkare, MD, 
BJÖRN OLSEN, överläkare, professor och CHARLOTTE BERG, leg veterinär, VMD, docent*

FIGUR 1. Vi ska inte glömma bort hur många offer, i form av sjuka och döda, som skörda-
des av t ex spanska sjukan. Bilden visar ett influensasjukhus i Kansas 1919.
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➤ människors närhet till djur, i dessa fall
via vektorer som sprider virus. Det gäller
även utvecklingen av antimikrobiell resi-
stens, där såväl resistensmekanismer som
resistenta mikroorganismer kan förflytta
sig mellan människor och djur inom
olika ekosystem. Till exempel kan
både livsmedel och vatten utgöra
ekosystem där resistens utvecklas
och sprids. 

KAN – OCH BÖR – ONE HEALTH
DEFINIERAS?
Medvetenheten om betydelsen av
de ekosystem vi och djuren lever i
är en grundläggande byggsten för
begreppet One Health. Ur mikro-
organismernas synvinkel är männi-
skan bara ytterligare en djurart. Den
miljö som erbjuds mikroorganismer i
form av tänkbara värdar och lämpliga
vektorer kommer att vara helt avgörande
för deras förmåga till spridning och
anpassning till nya värdar. Sedan några
år tillbaka finns därför forskarnätverket
One Health Sweden, OHS (tidigare
Infection Ecology and Epidemiology,
IEE). Nätverkets främsta uppgift är att
erbjuda forskare från olika discipliner
tillfällen att mötas, utbyta idéer och
erfarenheter och skapa nya samarbeten.
Vi har också mer och mer insett behovet
av att sprida kunskap så att politiker,
beslutsfattare och allmänhet förstår vad
One Health står för. 

För att vidga våra vyer om hur One
Health tillämpas besökte vi i början av
december 2013 några förespråkare för
One Health i USA. Vi vet sedan tidigare
att One Health-begreppet kan tolkas
mycket olika, vilket också bekräftades
vid vår rundresa. Många har, i likhet
med OHS, fokuserat främst på just
infektionsbiologiområdet inklusive anti-
biotikaresistens. Andra låter begreppet
omfatta komparativ och translationell
medicin, i ytterligare fall även mental
hälsa hos människor och djur. Vid inter-
nationella konferenser brukar de stora
världsorganisationerna som WHO,
FAO, Världsbanken, OIE, EU och FN
alla anse sig ha tolkningsföreträde när
det gäller hur One Health kan tillämpas.
Detta har hittills försvårat en gemensam
internationell One Health-ansats. Många
goda initiativ finns dock världen över

och i flera sammanhang finns välfunge-
rande One Health-projekt, utan att det
nödvändigtvis finns en entydig definition
för begreppet. Det förekommer också
olika uppfattningar om hur mycket som
ska gå in under One Health-paraplyet
(Figur 2). Samtidigt är vår bedömning
att det finns en tämligen god samsyn,
både nationellt och internationellt, kring
”kärnan” i One Health – skillnaderna
gäller snarare de yttre begränsningarna
än de centrala delarna.

UTBILDNING OCH FORSKNING
INOM ONE HEALTH
Flera av de stora universiteten i USA 
har en uttalad One Health-inriktning.
Dess utom finns One Health Initiative
(OHI), som är en övergripande One
Health-konstellation bildad 2006. Detta
nätverk drivs av ett antal entusiastiska
personer med nestorn Bruce Kaplan i
spetsen (Figur 3). Bruce, som själv är
veterinär, har vid sin sida både läkare,
mikrobiologer och ekologer. One Health
Initiative är välkänt och välrenommerat. 

Under vårt besök i USA träffade vi
Bruce för en pratstund i Sarasota, Florida,
och han försökte förklara hur de ameri-
kanska universiteten utvecklat sina olika

One Health-strategier. Bland de univer-
sitet som har en uttalad One Health-
approach inom utbildning och forsk-
ning återfinns UC Davis i Kalifornien,
University of Minnesota och University
of Florida. 

Som en ytterligare sammanhållande
kraft har nyligen One Health Commis-
sion (OHC) bildats. One Health Com-
mission stöds av både American Medical
Association (AMA) och American Vete -
rinary Medical Association (AVMA) och
har idag ett 30-tal institutionella med-
lemmar. Vi besökte även Cheryl Stroud,
AMVA, som nyligen tagit över ordfö-
randeskapet i OHC. Visionen för OHC
är att etablera samarbeten inom hälso -
området och därtill relaterade discipliner
så att hälsan för människor, djur, växter
och vår miljö förbättras.

Enligt vårt sätt att se det är One
Health i första hand ett synsätt, som kan
tillämpas inom många olika områden.
Dessa områden kan mycket väl arbeta
utifrån ett One Health-perspektiv helt
oberoende av varandra. Det viktiga är
hur man väver ihop och tar hänsyn till
interaktioner mellan människor, djur
och natur/miljö. Vi finner, som många
andra, att det är mycket lämpligt att

FIGUR 2. Som ett resultat av författarnas diskussioner under USA-besöket designades detta
One Health-paraply som ger en överblick av vad som kan inkluderas i konceptet One Health. 
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arbeta utifrån ett One Health-perspektiv
inom just infektionsbiologiområdet och
det är vad One Health Sweden fokuserar
på. Det finns dock inget som hindrar att
ett One Health-perspektiv anläggs på i
princip vilken fråga som helst där inter-
aktioner mellan människor, djur och
miljö förekommer. Även om en del av
den förvirring som kan uppstå kring vad
One Health innebär uppkommer när
perspektivet används inom andra områ-
den än infektionsområdet. 

En viktig poäng enligt vår mening är
att One Health står för ett synsätt/
angreppssätt på ett problemområde men
inte i sig innebär ett eget ämne. Ett pro-
jekt kan således inte ha bara One Health
som huvudfokus utan en One Health-
ansats på ett definierat problem som hör
hemma inom en eller flera vetenskapliga
discipliner. Man ska hålla i minnet att
en tvärvetenskaplig ansats kräver att 
det i grunden finns inomvetenskapliga
ämnes områden där forskning bedrivs
eller har bedrivits, och expertis att tillgå
inom respektive disciplin.

ONE HEALTH INOM INFEKTIONS-
BIOLOGIOMRÅDET
Av vad vi sett vid vårt besök vid några
olika universitet i USA, så har One

Health-synsättet inkorporerats i främst
veterinärutbildningarna och utbildningar
på Public Health-området. Dessa mot-

svaras i viss utsträckning av de miljö-
och hälsoskyddsutbildningar som finns
vid flera olika svenska universitet. Vi
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FIGUR 3. Ett glatt One Health-gäng. Från vänster Lotta Berg, SLU, Björn Olsen, Uppsala uni-
versitet, Bruce Kaplan, One Health Initiative, Karin Artursson, SVA och Josef Järhult, Uppsala
universitet.

FIGUR 4. Josef Järhult föreläste på Emerging Pathogens Institute, University of Florida om en svensk Tamiflu-studie, utförd i bästa One Health-
anda.
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➤ träffade flera läkare som arbetar utifrån
ett One Health-perspektiv, men de åter-
fanns i första hand inom Public Health-
sektorn. De medicinska fakulteterna
hade bara i lägre omfattning antagit One
Health-synsättet. Vid de universitet vi
besökte fanns emellertid masterutbild-
ningar i One Health där läkare, veteri-

närer, ekologer och mikrobiologer, men
också en del helt andra discipliner såsom
jurister samlades. 

Vid Emerging Pathogens Institute
(EPI), University of Florida, erbjuds en
forskningsmiljö i världsklass för inter-
disciplinära studier av nya och existerande
patogeners utveckling hos människor,

djur och växter (Figur 4). Bland annat
hade man där nyligen genomfört en in -
samling av myggor i Everglades-området
i södra Florida. Närmare 100 000 myg-
gor hade fångats in, ett 30-tal olika arter
hade påvisats och man höll nu på att
screena dessa för förekomst av olika
mygg burna virus. Satsningen på EPI visar
hur man insett betydelsen av att arbeta
utifrån ett One Health-perspektiv i dessa
frågor som handlar om människors
hälsa, men där djur och natur spelar stor
roll för hur olika smittämnen underhålls
och sprids. En intressant insikt är att
man i USA arbetar mer med frågor
kring yrkesmedicin för veterinärer och
djurskötare i relation till zoonotiska
sjukdomar än vad som veterligen hittills
varit fallet i Sverige – kanske för att
infektionspanoramat avsevärt skiljer sig
åt länderna emellan. Man betraktar helt
enkelt veterinärer, lantbrukare och djur -
skötare som en ”sentinel”-population
som kan användas för att fånga upp zoo-
noser, inklusive antimikrobiell resistens,
som har sitt ursprung i tamdjursbesätt-
ningar.

ONE HEALTH I SVERIGE
Det går framåt även i Sverige och under
senare år har flera aktiviteter som baseras
på One Health-perspektivet utvecklats.
Uppsala universitet och SLU har en
gemensam masterutbildning inom om -
rådet infektionsbiologi, där One Health
fått en alltmer framträdande roll. Cirka
250 forskare inom human- och veteri-
närmedicin, biologi och ekologi från
hela landet har anslutit sig till forskar-
nätverket One Health Sweden och flera
nya forskningssamarbeten har kommit
till stånd. Läkare inom infektions-,
barn- och allmänmedicin, veterinärer,
medicinstudenter och veterinärstudenter
har fått information och ett undervis-
ningsmaterial har tagits fram för högsta-
diet och gymnasiet.

Mer information och anmälan på www.vetabolaget.se
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Men det finns mycket mer att göra.
Sannolikt är det effektivt att föra in
detta synsätt tidigt hos blivande läkare
och veterinärer (Figur 5). Om viljan fanns
hos ansvariga vid läkar- respektive vete-
rinärutbildningarna skulle interdiscipli-
nära undervisningstillfällen och pro-
blembaserade arbetsuppgifter kunna lära
studenterna att förstå det enkla och
självklara i att tänka One Health när det
gäller infektionssjukdomar. Ett hinder i
sammanhanget är att veterinärutbild-
ningen bara finns på en universitetsort,
medan läkarutbildningar återfinns på
flera platser i landet. 

Vi måste få politiker och beslutsfattare
att förstå hur betydelsefullt One Health-
synsättet är. Att förebygga och undvika
spridning av smittämnen med hänsyn
tagen till att spridningen påverkas av
ekosystemen och hur vi väljer att bo och
leva nära tamdjur, eller låter våra sam-
hällen växa in i tidigare orörd natur, är
avgörande för hur framgångsrika vi blir
beträffande smittbekämpning.

BEHOVET AV STRUKTURER
Strukturer som underlättar kommuni-
kationen mellan myndigheter inom folk -
hälsoområdet, veterinärmedicin och de

mer ekosysteminriktade disciplinerna
behövs också i samhället. Vi har i Sverige
förhållandevis goda förutsättningar för
att underlätta denna typ av kommuni-
kation, men den kommer inte av sig
själv utan måste ständigt stimuleras.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har under senare år
stött uppbyggnad och etablering av olika
kommunikationsstrukturer myndigheter
emellan. MSB uppmuntrar till konti -
nuerliga övningar av förmågan att han-
tera kriser som kan uppstå i samhället,
inklusive hanteringen av smittsamma
sjukdomar. Motsvarande strukturer finns
nu etablerade i forskningsvärlden.
Tyvärr kan det ibland vara svårt att driva
denna interdisciplinära forskning, efter-
som våra forskningsfinansiärer i första
hand finansierar projekt begränsade till
just de discipliner som respektive finan-
siär ansvarar för. Några lovvärda försök
till interdisciplinära forskningsansatser
har dock gjorts inom antibiotikaområdet
och vi hoppas att dessa tvärvetenskapliga
utlysningar framöver kommer att bli allt
vanligare. Vi menar att det i många sam-
manhang blir dålig kvalitet på forskning
inom infektionsbiologiområdet om man
inte utgår från ett One Health-perspektiv. 

SUMMARY
Why is it so hard to understand the
meaning of One Health?
As diseases know no borders, One
Health is by definition a global initiative
and hence it is of profound importance
to actively participate in international
networks. ”One Health Sweden”
(www.onehealth.se) was initiated four
years ago with the aim to facilitate inter-
disciplinary research collaborations
between for instance physicians, veteri-
narians, ecologists and microbiologists.
A recent study visit to colleagues with 
a strong interest in One Health issues 
in the US gave us the opportunity to
exchange ideas and investigate the possi-
bilities for future research cooperation.
We also obtained information on various
ways of designing undergraduate training
and graduate programmes to inte grate
physicians, veterinarians, public health
officials and others working with a One
Health focus, to discuss the context and
contents of the One Health concept and
also to discuss methods for informing
and influencing policy makers and poli-
ticians about One Health in an efficient
and transparent way. 

It became obvious that regardless of
country of origin, we share experiences
both in relation to successful research
projects and in relation to a certain
amount of frustration linked to the chal-
lenges in communicating the results to
achieve impact at the central authority
and policy-making level. As a result of
the discussions a ”One Health Umbrella”
was designed to get an overview of what
can be included in the concept One
Health. This figure can now be found 
on the website www.onehealthinitia-
tive.com/about.php.

*KARIN ARTURSSON, leg veterinär, VMD,
docent, Statens veterinärmedicinska anstalt,
751 89 Uppsala.
JOSEF D JÄRHULT, specialistläkare, MD, 
Institutionen för medicinska vetenskaper, 
Uppsala Universitet, 751 85  Uppsala.
BJÖRN OLSEN, överläkare, professor, 
Institutionen för Medicinska Vetenskaper, 
Uppsala Universitet, 751 85  Uppsala.
CHARLOTTE BERG, leg veterinär, VMD,
docent, Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 234,
532 23 Skara.

FIGUR 5. På College of Veterinary Medicine, University of Florida, förevisades bland annat
den avancerade strålkanonen som används för en mängd djurslag. Även den komparativa
medicinen räknas stundom till One Health. 
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Större arbetsgivare har goda rutiner
på pappret för det förebyggande
arbetsmiljöarbetet. Men bristerna
uppkommer i den praktiska tillämp-
ningen. Arbetsgivare ger inte chefer
möjligheter att styra verksamheten
mot säkrare arbetsplatser. 

Bristerna framgår av en kunskapssam-
manställning som Arbetsmiljöverket har
beställt om det förebyggande arbetsmil-
jöarbetet som krävs för att anställda inte
utsätts för risker i arbetet. Sammanställ-
ningen är gjord av forskare vid Luleå
tekniska universitet och Mälardalens
hög skola. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
ansvarar alla Sveriges 350 000 arbets -
givare för. Det går ut på att kartlägga
och bedöma riskerna på arbetsplatsen,
planera för och åtgärda arbetet med att
minimera riskerna samt följa upp och
förbättra resultaten. Forskningsrappor-
tens fokus är möjligheter och hinder för
att styra det förebyggande arbetet med
sikte på resultat – minskad ohälsa och
färre olyckor.

ARBETSMILJÖARBETET FÅR INGA
RESURSER
– En av slutsatserna är att det idag finns
dokumenterade rutiner för arbetsmiljö-
arbetet på många arbetsplatser. Men led-
ningen prioriterar inte arbetet och ger
inte cheferna pengar, befogenhet eller
kunnande för att åtgärda och följa upp
risker, säger Kaj Frick, en av forskarna
bakom kunskapssammanställningen. 

– Detta sker för att ledningarna sak-
nar mål för och uppföljning av arbets -
miljöarbetet. 

Företagsledningar styrs av effektivitet,
menar forskarna. Arbetsmiljöarbetet
uppfattas allt för ofta stå i konflikt med
lönsamhet och effektivitet. En lösning är
att tydligt visa i resultaträkningen vad
det förebyggande arbetet kan betyda för
ett företag. 

– Ett första steg är att kostnader för
sjukfrånvaro och personalomsättning
blir synliga för ledningen. Då borde
incitamentet för åtgärder bli uppenbart,
säger Ulf Johansson, den andra av fors-
karna. 

Han tillägger att en rad andra åtgär-
der krävs för att nå resultat med det före-
byggande arbetet. Bland dem nämns att
företagsledningar formulerar mål för
arbetsmiljöarbetet, mäter och följer upp

målen samt fördelar ansvaret på cheferna
och ibland accepterar vissa budgetöver-
skridanden för att genomföra förbätt-
ringar.

LÄTTAST ATT FÖREBYGGA 
OLYCKSFALL
En av rapportens slutsatser är att det är
lättare att minska riskerna som rör
olycksfall. Förklaringen är att dessa är
mest märkbara och lättast att mäta. Det
är svårare att nå resultat med det arbets -
miljöarbete som gäller de långt större
riskerna, att arbetets organisering kan ge
belastningsskador och stressrelaterad
ohälsa, konstaterar forskarna. 

Fallstudier i rapporten visar hur långt
olika branscher kommit med arbetsmil-
jöarbetet. 

För småföretag har rutiner för att
upptäcka risker ökat något. Men på grund
av att många chefer på småföretag bris-
ter i kunskap om arbetsmiljö arbetar de
utan systematik och tar upp relativt 
få arbetsmiljörisker. Resultatet är en 
hög frekvens av svåra olyckor, enligt
forskarna.

Byggsektorn visar en del tecken på att
den har förbättrat sitt förebyggande
arbete de senaste åren. Men rutiner följs
ändå för lite, speciellt i små byggföretag.
Vad gäller underentreprenörer följer de
inte alltid säkerhetsregler, de deltar säl-
lan i skyddsronder och åtgärdar inte all-
tid upptäckta risker, enligt rapporten. 

De kommunala förvaltningarna har
generellt inte kunnat skilja på vad som
fungerar bra, vad som ska förbättras och
vad som återstår i arbetsmiljöarbetet. De
har heller inte kunnat reflektera över hur
kritiserade brister från Arbetsmiljöverket
har uppstått. 

Alltför många arbetsgivare prio-
riterar inte arbetsmiljöarbetet

NINA STONE, pressekreterare*

– Många arbetsplatsledningar ger inte che-
ferna pengar, befogenhet eller kunnande
för att åtgärda och följa upp risker, säger
Kaj Frick, professor emeritus i arbetsveten-
skap. 
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LÖNSAMHETEN KAN FÖRBÄTTRAS
Forskarna menar att lönsamhet står i
konflikt med vissa typer av arbetsmiljö-
förbättrande åtgärder och för vissa bran-
scher. Rapporten nämner också exempel

på där förebyggande arbete varit lön-
samt. Ett exempel är vad som hände på
Volvo. Företaget gjorde stora besparingar
genom att låta ergonomer vara med och
utveckla produktionsmetoder. 

– I några andra studier som vi refe -
rerar till resulterar hälsofrämjande sats-
ningar i tre till åtta gånger högre avkast-
ning, säger Ulf Johansson. 

Arbetsmiljöverket har en treårig sats-
ning på det förebyggande arbetsmiljö -
arbetet genom möten och workshops
med bland andra småföretag, vägledning 
och webbverktyg. Inspektioner kommer
genomgående att ha det förebyggande
arbetet som tema.   

– Rapporten bekräftar att vår satsning
ligger rätt i tiden. Vi kommer även att
fortsätta stärka arbetsmiljöarbetet som
rör organisationen i företag och som
påverkar den psykosociala arbetsmiljön,
säger Ulf Strandberg, sakkunnig på före-
byggande arbete på Arbetsmiljöverket.

Hela rapporten, ”Systematiskt arbets -
miljöarbete – syfte och inriktning, hinder
och möjligheter i verksamhetsstyrningen”,
finns att ladda ner från Arbets miljö ver -
kets hemsida www.av.se.

*NINA STONE, pressekreterare, Arbetsmiljö-
ver ket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stock-
holm.

På grund av att många chefer på småföretag brister i kunskap om arbetsmiljö arbetar de
utan systematik och tar upp relativt få arbetsmiljörisker, visar den aktuella studien. 
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Schmallenbergvirus spreds
även 2013
❘❙❚ Efter den första upptäckten av schmal-
lenbergviruset i november 2011 spreds
smittan extremt snabbt över stora delar av
Europa. Under sommaren 2012 skedde
sedan en massiv invasion av infekterade
svidknott också till Sverige, och smittan
spreds i en sällan skådad omfattning över
landet. Konsekvenserna för många svenska
får- och nötproducenter var stora, med
kännbara förluster främst i form av abor-
ter och missbildad avkomma.

För att följa upp utbredningen av 
schmallenbergviruset under 2013 tog SVA
tankmjölksprov från ett stort antal mjölk-
kobesättningar i hela landet varje månad
under sommaren och hösten. Resultaten
visar att en stor andel av provtagna
besättningar hade högre halter av anti -
kroppar i tankmjölken i september än 
vad de hade i april. Eftersom halten anti -
kroppar i tankmjölk är direkt relaterad 

till andelen djur i besättningen som varit
infekterade, visar detta att schmallenberg-
virus cirkulerat och spridits i stora delar av
landet också 2013. Detta gör att det finns
risk för nya fall av aborter och missbildad
avkomma under kommande månader,

även om den immunitet som byggdes upp
under föregående säsong troligen gör att
fallen kommer att bli betydligt färre än i
fjol.

Källa: pressmeddelande från SVA den
13 december 2013. ■

❘ ❙❚ noterat
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Det finns risk för nya fall av
aborter och missbildad 
avkomma under 
kommande 
månader. 
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ANTAL RÖSTANDE
Av 2 493 röstberättigade medlemmar,
röstade totalt 421 personer (16,89 %).
Samtliga personer avgav sina röster
elektroniskt.

VALNÄMND
Valnämnden, utsedd av fullmäktige, be-
stod av Cecilia Hässler Pettersson och
Åsa Wolf.

MANDATPERIOD
Valet avser mandatperioden 2014–2015

förutom valet till vice ordförande SVS
som är ett fyllnadsval på ett år (2014).
Varje år väljs bara hälften av fullmäktige-
ledamöterna för att säkra kontinuiteten i
fullmäktigeförsamlingen. De 15 kandi-
dater som har fått flest röster blir ordi -
narie fullmäktigeledamöter. De följande
kandidaterna utgör ersättare i fullmäktige
och ska kallas i ordning efter fallande rös-
tetal. Därutöver finns lika många full-
mäktigedelegater som utsågs i förra årets
val och som alltså 2014 är inne på det
sista året i sina mandatperioder. 

VALRESULTAT
Ordförande i Sveriges Veterinärför-
bund: 

Torsten Jakobsson 

Ordförande i Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap: 

Björn Dahlén

Vice ordförande i Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap: 

Per Jonsson 

Ledamöter i förbundsstyrelsen:   

Karin Lundborg
Lotta Ternström-Hofverberg
Marja Tullberg

Fullmäktigeledamöter

15 ordinarie ledamöter med två års
mandatperiod 2014–2015

Magnus Algotsson, Ljungbyholm
Jenny Bransell, Falun
Anna Bäckvall, Umeå
Sandra Draaisma, Karlskrona
Therese Edström, Mölndal
Sara Eriksdotter Engsfrid, Visby
Ulrika Forshell, Uppsala 
Carl Hård af Segerstad, Sigtuna
Ritva Krokfors Wretemark, Mjölby
Lotta Persson, Gotlands Tofta
Anestis Simeonidis, Vendelsö
Ida Sjöberg, Västerås 
Titti Sjödahl-Essén, Stockholm
Susanna Sternberg Lewerin, Uppsala
Catrin Vesterlund Carlsson, Uppsala

Ersättare i nedanstående ordning med
två års mandatperiod 2014–2015

Agneta Andersson, Eneryda
Charlotte Ström, Angered

Resultat vid Sveriges Veterinär-
förbunds val 2013

Ordinarie fullmäktigemöte
i Sveriges Veterinärförbund

onsdagen den 4 juni 2014
i Stockholm

Motioner senast 23 april 2014
Enligt förbundsstadgarna ska motion, som väcks av förening, sektion eller 
förbundsmedlem, ha inkommit till förbundsstyrelsen, Sveriges Veteirnärför-
bund, Box 12 709, 112 94 Stockholm senast sex veckor före mötet, dvs 
se nast onsdgen den 23 april 2014. Motion inkommen därefter tas inte upp 
för beslut av fullmäktige.

Ni som är valda fullmäktigeledamöter för 2014
– boka in i era almanackor redan nu!

SVT 2-14 fi:SVT mall  14-01-26  18.05  Sida 42



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  2 • 2014 43

Sveriges Veterinärförbunds fullmäk-
tige fastställer varje år medlems-
och prenumerationsavgifter till SVF.
Avgifterna till AVF och FVF fastställs
av respektive förenings årsmöte/
stämma. Här redovisas avgifterna för
2014. Samtliga belopp avser avgift
per månad där inget annat anges.

FULLBETALANDE MEDLEM
Medlemsavgiften till veterinärförbundet
är uppdelad i två delar, dels till SVF och
dels till den förening man valt att tillhöra:
AVF (Anställda Veterinärers Förening)
eller FVF (Företagande Veterinärers Före -
ning). Avgifterna till AVF och FVF är fast-
ställda av respektive förenings årsmöte/
stämma. Medlemsavgiften till SVF om -
fattar även avgift till SVS, läs mer under
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift/månad SVF 192 kr
Medlemsavgift/månad AVF 132 kr
Prenumerationsavgift SVT/månad 72 kr

Fullbetalande medlem FVF 
inklusive medlemskap i Företagarna

Medlemsavgift/månad SVF 192 kr
Medlemsavgift/månad (2013 års avgift)
FVF  50 kr
Prenumerationsavgift SVT/månad  72 kr
Serviceavgift/månad (2013 års avgift)
FVF 173 kr
(Serviceavgiften faktureras företaget halvårsvis
och är en avdragsgill kostnad för företaget.
Moms tillkommer.) 

Som FVF-medlem kan man avstå från att
vara medlem i Företagarna. Avgifterna blir
då exklusive medlemskap i Företagarna:

Medlemsavgift/månad SVF 192 kr
Medlemsavgift/månad FVF  13 kr
Prenumerationsavgift/månad SVT  72 kr
Serviceavgift/månad FVF 50 kr
(Serviceavgiften faktureras företaget halvårsvis
och är en avdragsgill kostnad för företaget.
Moms tillkommer.)

DUBBELANSLUTEN TILL SULF
Medlem som är dubbelansluten till 
Sveriges universitetslärarförbund (SULF)
betalar medlemsavgift endast till vete -
rinärförbundet och avgiften fördelas
sedan mellan SVF och SULF. Medlems -
avgiften för dubbelansluten till SULF
2014 är 334 kr. Medlem som under året
dubbelansluter sig till SULF ska meddela
detta till veterinärförbundet. 

Veterinärstuderande

Medlemsavgift/månad 26 kr
Prenumerationsavgift SVT/månad 21 kr

Pensionär

Medlem som gått i pension ska meddela
detta till förbundet. Pensionärsavgift
betalas från och med det kvartal med-
lemmen går i pension. 

Medlemsavgift/månad 36 kr
Prenumerationsavgift SVT/månad 36 kr

YRKESVERKSAMMA UTANFÖR 
SVERIGE
Vid arbete utomlands medges nedsätt-
ning av medlemsavgiften med 75 pro-
cent. Om veterinären är medlem i det
aktuella landets veterinärförbund med-
ges nedsättning av medlemsavgiften till
SVF med 90 procent. För att få reduce-
rad avgift till förbundet måste medlem-
men ansöka om det. Kontakta förbunds-
kansliet för mer information.

SVENSK VETERINÄRTIDNING
Prenumeration på Svensk Veterinärtid-
ning (SVT) är obligatorisk för alla med-
lemmar utom för pensionärer. Pensionär
som inte vill prenumerera på SVT ska
meddela detta till förbundskansliet. Pre-
numerationen upphör tidigast från upp-
sägningsdagen. Vidare kan två makar/
sambor/registrerade partners, som båda
är medlemmar i förbundet och bor på
samma adress, avsäga sig den ena prenu-

Avgifter för 2014
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➤ merationen. Prenumerationsavgiften är
fortsatt oförändrad sedan 1 januari 2006
och finns under respektive rubrik: Full-
betalande, studerande, respektive pen-
sionär.

ENSKILDA PENSIONSFONDEN, 
”HEROFONDEN”
Herofonden utbetalar pension från och
med året efter att medlemmen fyllt 60 år.
För närvarande uppgår utbetalat belopp
till mellan 3 000 och 10 000 kronor per
år beroende på hur många år Heroavgif-
ten har inbetalats. Förbundsmedlem som
vill gå med måste ansöka om medlem -
skap i Herofonden innan fyllda 50 år,
och inbetalning ska ske i minst tio år.
Avkastningen på inbetald avgift är
mycket god vilket innebär att inbetalda
avgifter återbetalas på två år (netto efter
skatt). Medlemmar rekommenderas där-
för att i god tid före 50-årsdagen ansluta
sig till Herofonden. För medlem som är
ansluten till Herofonden tillkommer 18
kronor i avgift per månad.

INTRESSEFÖRENINGAR
Riksföreningarna finns inte längre kvar
som en organisatorisk del av förbundet
efter 2006. Föreningarna i sig kan dock
finnas kvar som intresseföreningar. För-

bundet tar in medlemsavgifter åt dessa
föreningar. För 2014 gäller:

Svenska distriktsveterinärföreningen 

Yrkesverksam/månad 25 kr 
Pensionär/månad 13 kr 

Svenska militärveterinärsällskapet

Medlemsavgift/månad 7 kr

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP (SVS)
Medlemmar i förbundet är även med-
lemmar i SVS och i medlemsavgiften till
SVF ingår avgiften till SVS. Medlems -
avgiften för stödjande medlem i SVS
(icke-veterinär eller veterinärer bosatta
utomlands) har av fullmäktige fastställts
till 83 kronor/månad för 2014. Direkt -
ansluten medlem i SVS (veterinär bosatt
i Sverige men som inte har svensk legiti-
mation) betalar 100 kr/månad.

SEKTIONERNA
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter för
2014: 

Hästsektionen

Beslut om avgift var inte taget vid press -

läggning. Avgiften för 2013 var 17 kr/
månad.

Smådjurssektionen

Yrkesverksam/månad 23 kr
Studerande/månad 12 kr

Husdjurssektionen 

Yrkesverksam/månad 13 kr
Pensionär/månad 8 kr
Studerande/månad 8 kr

Sektionen för veterinär folkhälsa

Yrkesverksam/månad 20 kr
Pensionär/månad 5 kr
Studerande/månad 5 kr

Försöksdjurssektionen 17 kr/månad

INBETALNING AV MEDLEMSAV-
 GIFTER OCH FÖRSÄKRINGSPREMIER
Alla medlemsavgifter aviseras från kans-
liet som sedan fördelar medlen till
respektive förening och sektion. Service-
avgiften som FVFs medlemsföretag ska
betala kommer att faktureras. Medlem
som anser att debiteringen är felaktig
bör snarast kontakta förbundskansliet.
För de medlemmar som betalar kvartals-
vis tillkommer en aviseringsavgift på 15
kr per avi. Om betalning sker årsvis eller
via autogiro debiteras ingen aviserings -
avgift. Ansökningsblankett för autogiro
finns på www.svf.se. Kontakta kansliet
om du vill ändra betalningsperiod eller
betalningssätt.

Försäkringspremierna för personför-
säkringar (liv-, olycksfalls-, sjuk-, och
barnförsäkring) aviseras av Max Matthies -
sen Liv & Försäkringsmäklare. De sköter
all administration och information av
förbundets personförsäkringar, och nås
på 08 613 28 55 eller grupp@maxm.se.

Försäkringspremierna för ansvars-
respektive veterinärutrustningsförsäk-
ring aviseras av Söderberg & Partners.
Mer information om försäkringar och
premier kommer i SVT 3/14.

PER CARLSSON

kanslichef, SVF

Medlemsavgiften till veterinärförbundet kan 
reduceras vid låg inkomst (i inkomstunder-
laget inräknas alla former av lön, ersättning 

från A-kassa, sjuklön, föräldrapenning och dylikt 
samt jour/beredskap).

Möjligheten att få nedsatt medlemsavgift kräver en skriftlig ansökan från 
medlemmen. Ansökan skickas till Sveriges Veterinärförbund. Beslut om 
nedsättning av medlemsavgiften gäller i ett år från det datum då nedsätt-
ningen börjat gälla. Därefter krävs förnyad ansökan.

Även vid tjänstgöring utomlands beviljas nedsättning av avgiften. För med-
lem som dessutom i utlandet ansluter sig till organisation motsvarande 
vete rinärförbundet beviljas ytterligare nedsättning av avgiften i Sverige.

Särskilda avgifter gäller för studeranden, pensionärer och medlemmar som 
fått varaktig sjukersättning.

Normer för nedsättning 
av medlemsavgift

Jobbat dygnet runt?
Läs mer om arbetstid på AVFs hemsida
www.svf.se/sv/AVF under Arbetsmiljö.
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Två nya fynd av rävens
dvärgbandmask 
❘❙❚ Rävens dvärgbandmask, Echinococcus
multilocularis, påvisades första gången i
Sverige 2011 i Uddevalla. En första lands -
omfattande screening genomfördes 2011
där smittade rävar påvisades i tre län:
Västra Götaland, Södermanland och
Dalarna. 

För att få ytterligare information om
parasitens utbredning initierades en 
andra landsomfattande screening 2012. 
I screeningen har 2 504 av de ca 4 000
prover SVA planerat samla kommit in. 
Av dem hade 2 124 prover analyserats
den 13 januari 2014.

Två av de träckprover som hittills analy-
serats har visat positivt resultat, rapporte-
rade SVA den 13 januari. Ett av de positiva

träckproven kom från Södermanland och
ett från Västra Götaland. Smittan har 
tidigare hittats i bägge länen. Provsvaren
innebär enligt SVA ingen förändring av 

de bedömningar Livsmedelsverket och 
Folkhälsomyndigheten gjort tidigare. SVA
fortsätter under 2014 att bearbeta resul-
taten av insamlingen.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Två av de 2 124 träckprover som hittills analyserats har visat positivt resultat för rävens
dvärgbandmask.

N O R D VA C C

ATC VET-KOD Q109AB08 RECEPTBELAGT GODKÄND SPC 2010-04-16
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❘❙❚ fackliga frågan

Förtroendemän från Saco 
förhandlar inte för andra fack

När man är facklig
förtroendeman
för ett Saco-
förbund (som

SVF) ska man
inte förhandla för

medlemmar i andra fackliga orga-
nisationer. I vissa fall kan man där  -
emot förhandla för medlemmar 
i andra akademikerförbund inom
Saco-sfären.

FRÅGA
Jag är facklig förtroendeman på ett djur-
sjukhus. Min chef kallade mig till en
MBL-förhandling avseende en arbets -
kamrats ändrade arbetsförhållanden.
Efteråt fick jag reda på att arbetskamra-
ten är medlem i Unionen. Är det rätt att
jag förhandlar? Det finns ingen facklig
förtroendeman för Unionen på arbets-
platsen.

Hur är det med skyddsombud? Kan
det vara från ett annat förbund?

SVAR
Nej, det var inte rätt. Du är utsedd att
företräda dem på din arbetsplats som är
medlemmar i Sveriges Veterinärförbund.
De av dina arbetskamrater som är med-
lemmar i ett annat förbund ska före -
trädas av sitt förbund, antingen av en
förtro ende man på arbetsplatsen eller
centralt av sitt förbund.

Sveriges Veterinärförbund är en del av
Saco. I Saco ingår 24 olika medlems-/
yrkes förbund. På en arbetsplats där det
finns medlemmar från andra Saco-för-

bund förutom Sveriges Veterinärförbund
t ex Civilekonomerna, Naturvetarna
eller Jusek, kan man ha en akademiker-
förening där man tillsammans förhand-
lar med arbetsgivaren om saker som är
gemensamma för allihop. Det kan handla
om nytillsättning av chef, ändrade
arbets tider m m. Om man är flera kan
det ha bättre effekt än om varje förbund
ska förhandla samma sak var för sig. Det
kan också vara en fördel i tuffa förhand-
lingar att ha en akademikerförening att
luta sig mot och inte vara ensam eller två
personer.

Ärenden som gäller en medlem speci-
fikt förhandlas av den medlemmens för-
bund och inte av akademikerföreningen. 

Unionen och Kommunal är inte 
akademikerförbund, de måste alltid 
förhandla för sig. Man kan dock göra
gemensam sak och förhandla tillsam-
mans i ärenden som man har samsyn i.

När det gäller skyddsombud kan det
finnas ett skyddsombud som är för alla
anställda oavsett vilket förbund man till-
hör. På många mindre djursjukhus eller
kliniker är det vanligt att skyddsombu-
det är från djursjukskötarnas led. Men
veterinärer och djursjukskötare/djurvår-
dare har olika arbetsuppgifter varför det
är en fördel om man har en från veteri-
närerna också. En arbetsplats med minst
fem anställda ska utse minst ett skydds -
ombud. 

När det gäller uppgifter om lagstift-
ning, befogenheter och rättigheter finns
olika regler beroende på om man är
skyddsombud eller facklig förtroende-
man. Man kan med fördel gå in på
www.saco.se eller www.av.se. Där står mer
om vad som gäller för skyddsombud.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

ESDAR-organisationens årliga konferens anordnas år 2014 i Helsingfors i Finland. 
Konferensen erbjuder föreläsningar, workshops samt presentationer med de se-
naste forskningsresultaten inom husdjursreproduktion. I konferensen deltar årligen 
upp till 400 forskare och praktiserande veterinärer. 

Mer information: www.esdar.org/esdar-conference-2014/esdar-conference-2014.html

18th Annual conference of the European Society 
for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and 

the Annual meeting of EU-AI-Vets

11–13 september 2014 – Helsingfors, Finland

SVT 2-14 fi:SVT mall  14-01-26  18.05  Sida 47



48 N U M M E R  2 • 2014 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Lördag 5 april
09:00  Försäkringskassan och du som företagare  
 – vad gäller? Ewa Forsgren, Försäkringskassan
10:15 Ordinarie föreningsstämma FVF (se höger)
11:15 Inspirationsföreläsning om entreprenörskap
12:30  Lunch

Våra huvudsponsorer Trofast och Swevet kommer att 
bjuda in en riktigt spännande talare till inspirationsföre-
läsningen, namnet är ej klart vid denna tidnings press-
läggning. De kommer också att presentera ett oslagbart 
erbjudande till våra medlemmar. Missa inte detta tillfälle!

Ordinarie föreningsstämma 
med föreläsningar

Bokföring – Bokslut – Skattefrågor
Försäkringskassan och du som företagare – vad gäller?

Inspirationsföreläsning om entreprenörskap
 

4–5 april 2014 
Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Godkännande av föredragningslistan
 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste 
  räkenskapsåret
 8. Revisorns berättelse
 9. Beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst 
  eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter,  
  revisorn och valberedningens ledamöter
 13. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Verksamhetsberättelse från permanenta utskott
 16. Tillsättande och/eller avslutande av permanenta  
  utskott
 17. Information om ekonomin nästkommande år
 18. Verksamhetsplan för nästkommande år
 19. Fastställande av medlemsavgifter
 20. Val av valberedning om tre personer, samman- 
  kallande för två år, övriga för ett år
 21. Behandling av inkomna motioner
 22. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på  
  stämman
23.  Stämmans avslutande

Anmälan görs senast den 4 mars 2014 om deltagande, 
om logi önskas och om du vill ha lunch fredag och/eller 
lördag till johanna.habbe@spray.se eller 0707-969474. 

Kursen är kostnadsfri för FVFs medlemmar men logi, 900 
kronor inkl moms för enkelrum, står medlemmen själv för.

Om du har frågor kring Bokföring eller Försäkrings-
kassan kan du maila dem till johanna.habbe@spray.se 
för vidarebefordran till föreläsarna som då har möjlighet 

Ordinarie föreningsstämma
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor 
innan föreningsstämman via någon av adresserna  

 

Fredag 4 april 
12:30  Lunch
13:45  Välkommen, kort information
14:00 Bokföring – Bokslut –Skattefrågor 
 Peter Vall, PwC 
17:00 Mingel och nätverkande – tid för spa
19:30  Middag
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❘❙❚ FVF informerar

Nya lagar och regler 2014

Årsskifte
innebär som
alltid att en

hel del nya lagar och regler träder 
i kraft. Här kommer en samman-
ställning av regler som på ett eller
annat sätt kan få betydelse för 
företagare.

ÄNDRAD DEKLARATIONSTIDPUNKT
FÖR MERVÄRDESSKATT 
Den 1 januari 2014 infördes ändringar i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om
deklarationstidpunkt för mervärdes -
skatt. Tidpunkten för att lämna mervär-
desskattedeklaration för redovisnings -
periodens beskattningsår samordnas med
tidpunkten för att lämna inkomstdekla-
ration. Syftet med ändringarna är att
underlätta skatteredovisningen för mindre
företag. Ikraftträdande: den 1 maj 2014.

INVESTERARAVDRAG 
För att stimulera tillgången till kapital
för mindre företag infördes ett investerar -
avdrag från den 1 december 2013. Det
är ett avdrag i inkomstslaget kapital för
fysiska personer som förvärvar andelar 
i ett aktiebolag, en ekonomisk förening
eller utländska motsvarigheter. Förvär-
vet ska ha skett i samband med företa-
gets bildande eller vid en nyemission. Se
vidare FVF-spalten i veterinärtidningen
1/14.

NEDSATT ARBETSGIVARAVGIFT FÖR
PERSONER INOM FOU
För att stimulera till ökade investeringar
inom forskning och utveckling (FoU)

sätts arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med FoU ned med tio pro-
centenheter. Det innebär att det vid
beräkningen av arbetsgivaravgifterna för
dessa personer ska göras avdrag med tio
procent av avgiftsunderlaget, dock högst
med 230 000 kronor per koncern och
månad. Avdraget får inte medföra att 
de avgifter som ska betalas understiger
ålderspensionsavgiften på 10,21 pro-
cent. En förutsättning för avdraget är att
nämnda personer har arbetat med FoU 
i viss utsträckning och att de vid årets
ingång har fyllt 26 men inte 65 år. Med
FoU avses systematiskt och kvalificerat
arbete med att i kommersiellt syfte ta
fram ny kunskap eller att använda resul-

tatet av forskning för att utveckla nya
varor, tjänster eller produktionsprocesser,
eller väsentligt förbättra redan existerande
sådana.

FÖRSTÄRKT NEDSÄTTNING AV 
EGENAVGIFTER 
Från årsskiftet förstärks nedsättningen
av egenavgifterna genom att avdraget
vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 pro-
 centenheter till 7,5 procent av avgifts  -
underlaget och det maximala avdrags -
beloppet med 5 000 till 15 000 kronor
per år. Avdraget får inte medföra att egen -
avgifterna understiger ålderspensionsav-
giften. Dessutom slopas begränsnings -
regeln för delägare i handelsbolag och
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➤

Specialistkompetens – steg I

Inträdesavgift 9 400 kr
Avgift för bedömning av examensarbete 7 500 kr
Ombedömning av ej godkänt arbete (kategori 3 inom ett år)  3 800 kr     
Examinationsavgift 15 000 kr

Specialistkompetens – steg II

Inträdesavgift 7 500 kr
Granskningsavgift 4 500 kr
Examinationsavgift 24 000 kr

Priserna anges exklusive moms.

AVGIFTER
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fysiska personer som bedriver närings -
verksamhet tillsammans. 

STATLIGT STÖD VID KORTTIDS-
ARBETE 
Statligt stöd vid korttidsarbete är en 
stabiliseringspolitisk åtgärd avsedd för
mycket djupa lågkonjunkturer. Korttids -
arbete innebär att arbetstagare tillfälligt
går ned i arbetstid och lön. Tre parter
– staten, arbetsgivare och arbets -
tagare – delar på kostnaden för
arbetstidsminskningen. Staten
står för en tredjedel medan arbetsgivare
och arbetstagare fördelar resten mellan
sig enligt tre fasta nivåer. Stödåtgär-
den underlättar för företagen att
behålla kompetens under lågkon-
junkturen. När ekonomin återhämtar sig
kan företagen öka produk tionen snabbare
och effektivare än om de behöver genom-
föra nyrekryteringar. Arbetsgivaren und-
viker också de direkta kostnaderna för
uppsägningar och ny rekryteringar. För
den enskilde arbetstagarens minskar 
risken att bli arbetslös. Regeringen kan
aktivera stödet för en tolvmånaders -
period. Denna tid kan förlängas med
ytterligare en tolvmånaders period. 

Förutsättningarna för aktivering är
att: 

– det råder en synnerligen djup låg-
konjunktur eller är sannolikt att en
sådan är nära förestående, och 

– stödet inte bedöms i beaktansvärd
omfattning hindra en samhällsekono-
miskt önskvärd strukturomvandling eller
medföra andra betydande samhälls -
ekonomiska nackdelar. 

Ikraftträdande: den 1 januari 2014.

ÄNDRING I TRAFIKFÖRORDNINGEN 
Ändringen innebär att det endast är 
tillåtet att ägna sig åt aktiviteter som
användande av mobiltelefon och annan
kommunikationsutrustning om det inte
inverkar menligt på förandet av fordo-
net.

PENSIONSINFORMATION
Pensionsmyndighetens beslut om pen-
sionsrätt, pensionspoäng och pensions -
grundande belopp i det allmänna ålders -
pensionssystemet meddelas de försäkrade
i dag i det så kallade orangea kuvertet.
Den 1 januari 2014 slopades kravet på

att sådana beslut ska meddelas skriftli-
gen. En förutsättning för detta är dock
att den person beslutet rör har begärt att
få beslutet på annat sätt, t ex i elektro-
nisk form.

SJUKPENNING FÖR TID FÖRE 
SJUKANMÄLAN 
Hittills har gällt att den som är förhind-
rad att arbeta på grund av sjukdom
måste anmäla detta till Försäkringskas-
san under den första dagen av sjukfallet,
om han eller hon inte har en arbetsgivare
som i stället är skyldig att göra en sådan
anmälan. Sjukpenning har kunnat läm-
nas tidigast från och med den dag som
sjukanmälan gjordes om det inte funnits
särskilda skäl att ändå betala ut sjukpen-
ning för tid före anmälan.

Ändringen går ut på att sjukpenning
kan betalas ut upp till sju dagar före den
dag som anmälan har gjorts. För tid
innan dess kan sjukpenning liksom
förut beviljas om det finns särskilda skäl.
Ändringen innebär att den enskilde inte
längre behöver göra en sjukanmälan
samma dag som sjukfallet inträffar.

NYA REGLER I FÖRÄLDRA-
FÖRSÄKRINGEN 
Regeringen har föreslagit att föräldra-

penning liksom hittills ska kunna läm-
nas under högst 480 dagar för ett barn.
För tiden efter det att barnet har fyllt
fyra år ska det däremot införas en
begränsning så att föräldrapenning kan
lämnas under högst 96 dagar. Ålders-
gränsen för när föräldrapenning senast
kan tas ut ska höjas så att förmånen kan
lämnas till dess att barnet har fyllt tolv år
mot i dag åtta år. Föräldrapenningens
ersättningsnivåer ska fördelas lika mel-
lan två föräldrar som har gemensam
vårdnad om ett barn, vilket innebär att
vardera föräldern kan få föräldrapenning
under 195 dagar på sjukpenning- eller
grundnivån och 45 dagar på lägstanivån.
Ändringarna avser endast barn som är
födda eller adopterade efter ikraftträdan-
det. Vidare ska föräldrapenning inte
lämnas för längre tid tillbaka än 90
dagar före den dag då ansökan gjordes. 

Tidsperioden för tillfällig föräldra-
penning när ett barn har avlidit ska för-
längas så att den förmånen kan tas ut
under tio dagar fram till den 90:e dagen
efter det att barnet har avlidit.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna

➤

Den 1 januari slopades kravet på att beslut om pensionsrätt, pensionspoäng och pensions -
grundande belopp ska meddelas skriftligen i det orangea kuvertet.
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Två djurägare anmälde veterinären
NN för felbehandling av en hund.
De framställde också yrkande om
ersättning. Veterinären bestred
anmälan.

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
Den 30 november åkte djurägarna till
veterinär NN med sin hund som brutit
en klo. NN sövde hunden för att ta bort
klon. Efteråt lindade NN hundens tass
så hårt att blodtillförseln till tassen
ströps. NN gav instruktioner om att
byta bandaget om tre dagar. Om ägarna
inte själva kunde göra det hemma var de
välkomna att höra av sig för att få hjälp. 
När ägarna försökte ta bort bandaget
efter tre dagar blev hunden helt hyste-
risk, skrek och gjorde utfall. De förstod
att de inte skulle klara av detta själva och
valde att kontakta en annan djurklinik
för en prisuppgift. De tyckte att NN var
för dyr. 

Ägarna åkte till den andra djurklini-
ken och veterinären där konstaterade
snabbt att de aldrig skulle ha klarat av
att byta bandaget hemma. För att över
huvud taget få upp bandaget var man
tvungen att söva hunden. När veterinä-
ren fått upp bandaget upptäckte hon att
det suttit alldeles för hårt. Hunden hade
varit utan blodtillförsel i sin tass i tre
dygn och haft svåra smärtor. När veteri-
nären lossade på bandaget svullnade tas-
sen upp kraftigt och ägarna fick boka ett
återbesök. Detta ledde till att huden på
trampdynan dog och skorpade sig. Det
blev senare infekterat och de fick
behandla det med medicinsk honung.

Den 2 januari upptäckte ägarna att
ytterligare en klo var bruten och de fick
åka in och få den borttagen. Att det

klobrottet kom av den för hårda banda-
geringen gick inte att utesluta då banda-
get hade legat och skavt mot klon. Nu
fick ägarna och hunden gå igenom
samma sak ytterligare en gång på grund
av NNs felbehandling. Hunden hade
lidit av detta, varit slö och ätit dåligt.
Ägarna anser att sådana misstag inte
borde hända en legitimerad veterinär
och de uppfattade NN som oskicklig.
Hunden har blivit traumatiserad av hän-
delsen och är nervös och stressad när hon
ska transporteras, vilket hon inte var
innan. Det kunde också inneburit att
man fått amputera tassen. Hunden blev
sövd ett par gånger och veterinären på
den andra kliniken berättade att ju fler
gånger man söver ett djur desto större 
är risken att djuret aldrig vaknar igen.
Utöver hundens fysiska och psykiska
lidande har det ställt till med besvär och
varit kostsamt för ägarna. Ett ingrepp
som normalt kräver ett till två återbesök
innebar att de besökte veterinär fem
gånger sedan besöket hos NN.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
Veterinär NN framhöll att djurägarna
själva inte skulle ta av bandaget på hun-
den hemma. De skulle ringa för att få en
tid för detta. 

Hundägarna och en konkurrerande
veterinär hade enligt NN manipulerat
bandageringen. NN ansåg att han då
inte längre var ansvarig. Han anser att
journalbeskrivningen hos konkurrenten
är överdriven och att det var en massa
besök och extra behandlingar hos den
andra djurkliniken. Den kliniken skulle
inte ha öppnat hans bandagering. För
att NN skulle kunna ta ansvar för even-
tuella fel vid bandagering skulle han fått
se hur det såg ut.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE  
Jordbruksverket överlät den veterinär-

medicinska bedömningen åt ansvars -
nämnden avseende veterinären NN.

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

Komplikationer är inte ovanliga vid
bandagering av tass. Det är viktigt att
använda sig av rätt teknik för att minska
risken för t ex tryckskador. Uppföljning
bör vidare till en början ske dagligen,
vilket kan ombesörjas av djurägaren.
Veterinär NN borde därför ha instruerat
djurägaren om hur man byter bandage
hemma för att tidigt kunna upptäcka
eventuella skador. Detta har NN inte
gjort, vilket är en brist i hans hantering.
NN har dock inte gjort sig skyldig till
försummelse av sådant slag att det bör ge
en disciplinpåföljd. 

Anmälan ledde inte till någon disci-
plinpåföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

Ansvarsärende

Ifrågasatt bandagering av bruten klo

ansvarsärende
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LÄKEMEDELSMONOGRAFI FRÅN
LÄKEMEDELSVERKET

Equip Rotavirus 
Vaccin mot ekvint rotavirus. 
Injektionsvätska, suspension.
Orion Pharma Animal Health 
ATC-kod: QI05AA.

INDIKATION OCH DOSERING 
För vaccination av dräktiga ston för att ge
passiv överföring av antikroppar till föl för
att minska risken för diarré som orsakas
av ekvint rotavirus av serotyp G3 P12.

Ston kan överföra passiv immunitet till
föl fyra veckor efter den tredje vaccinatio-
nen. Föl till vaccinerade ston påvisar ökade
halter av antikroppar mot ekvint rotavirus
under cirka 60 dagar.

En dos på 1,0 ml per sto administreras
som djup intramuskulär injektion.

VACCINATIONSSCHEMA 
Dräktiga ston ges tre vaccindoser som
enkeldoser på 1 ml den åttonde, nionde
och tionde månaden av varje dräktighet.

IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER 
Equip Rotavirus är ett vaccin innehållande
inaktiverat rotavirus och ett oljeadjuvans för
att säkerställa tillräcklig immungenicitet.
Till skillnad mot de flesta andra vacciner
till häst är syftet med vaccination mot

rotavirus inte att skydda det vaccinerade
djuret, utan istället dess avkomma genom
passiv immunisering via råmjölken. Till-
räckligt intag av råmjölk är av den anled-
ningen avgörande för produktens effekt. 

SAMMANFATTNING AV KLINISKA
STUDIER
Effekt
Effekten av Equip Rotavirus studera-
des i en kontrollerad laboratoriestudie 
och i tre kontrollerade fältstudier. 

I den laboratoriestudie som gjorts
för att undersöka effektiviteten av
Equip Rotavirus användes ston som
inledningsvis hade låga antikropps-
titrar mot rotavirus. Stona i försöks-
gruppen vaccinerades enligt rekom-
menderat vaccinationsschema. Både
fölen undan vaccinerade ston (n = 11)
och föl undan kontrollston (n = 10)
infekterades med rotavirus vid 14 till
26 dagars ålder. Effekt av vaccinatio-
nen kunde visas i form av signifikant
högre titer av antikroppar hos vacci-
nerade ston och deras föl, jämfört
med ston och föl i kontrollgruppen.
En lägre andel av föl undan vaccine-
rade ston insjuknade i rotavirusdiarré,
men effekten var inte statistiskt signi-
fikant.

Effekten undersöktes också i tre
kontrollerade fältstudier som totalt 
omfattade 288 vaccinerade ston och 

249 kontrollston. Två av försöken 
gjordes vid samma stuterier och 101
ston vaccinerades under två på var- 
andra följande år. I alla tre studierna
undersöktes antikroppstitrar mot 
rotavirus hos både sto och föl, samt
frekvens och svårighetsgrad av sjuk-
dom hos fölen. Antikroppstitrarna 
hos fölen jämfördes både i direkt
anslutning till intag av råmjölk och 
vid senare tidpunkter under fölets
första fyra månader. Hos stona under-
söktes antikroppstitrarna i samband
med fölning och 35 dagar efter föl-
ningen.

Resultaten från fältstudierna visade
signifikant högre antikroppstitrar mot
rotavirus i samband med fölning och
35 dagar efter fölning hos vaccinerade
ston jämfört med titrarna hos ovacci-
nerade ston. Föl undan vaccinerade
ston hade signifikant högre titrar av
antikroppar mot rotavirus efter intag
av råmjölk, och fram till 60 dagars
ålder, än föl undan ovaccinerade.

I de två studier som gjordes under
två på varandra följande år vid samma
stuterier sågs under det första året
rotavirusdiarré hos 8 av 129 föl i den
vaccinerade gruppen och hos 18 av
143 föl i den ovaccinerade gruppen
det första året. Under det andra året
var incidensen av rotavirusdiarré låg,
med endast tre fall av rotavirusdiarré

53 miljoner kronor till ny lantbruksforskning
❘❙❚ Stiftelsen Lantbruksforskning beviljade i slutet av december
finansiering till 42 nya forskningsprojekt som får dela på drygt 
53 miljoner kronor. 12,5 miljoner kronor beviljas inom en särskild
satsning på ekologisk produktion och konsumtion.

Projekten startar till våren och planeras pågå i ett till tre år.
– Vi ger pengar till 17 projekt mer än förra hösten säger Lena

Strålsjö, stiftelsens forskningschef. Det handlar om nyttostyrd
forskning som kommer att bidra till lantbrukets och trädgårds -
näringens framtida konkurrenskraft och lönsamhet. Forskningen
finansieras med privata medel och med statlig samfinansiering
genom forskningsrådet Formas.

Bland de veterinärmedicinska projekt som tilldelats pengar
märks ”Metoder för strategisk kontroll och övervakning av resi-
stens hos Fasciola hepatica i Sverige”, Johan Höglund, SLU, ”Ny
metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får”, Erik
Eriksson, SVA och ”Kartläggning av tarmhälsa hos ekologisk kyck-
ling och effekt av vaccination mot koccidios”, Désirée Jansson,
SVA.

Källa: Pressmeddelande från Stiftelsen Lantbruksforskning den
18 december 2013. ■

❘ ❙❚ noterat

”Kartläggning av tarmhälsa hos ekologisk kyckling och effekt av
vaccination mot koccidios” är ett av de projekt som får pengar
från Stiftelsen Lantbruksforskning.
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bland de 93 fölen undan ston som
vaccinerades för andra året, och två
fall hos de 91 fölen i kontrollgruppen.
Inga av de 88 fölen undan ston som
fått tre vaccinationer enligt rekom-
mendationen insjuknade i rotavirus-
diarré. I den tredje studien uppträdde
inga fall av rotavirusdiarré hos föl på
de gårdar som ingick, varken i för-
söks gruppen (n = 39) eller i kontroll-
gruppen (n = 9). 

De fältstudier som ligger till grund
för godkännandet är relativt små och
incidensen rotavirusdiarré var gene-
rellt låg i såväl de vaccinerade som 
de ovaccinerade grupperna, vilket
innebär att en skyddande effekt mot
sjukdom för enskilda föl inte kunnat
verifieras statistiskt.

Säkerhet
Säkerheten undersöktes i laboratorie -
studier där sammanlagt 24 dräktiga
ston vaccinerades med överdoser av
Equip Rotavirus. Åtta ston vaccinera-
des enligt doseringsanvisningen, åtta

ston vaccinerades med dubbel dos
enligt rekommenderat vaccinations-
intervall och åtta ston vaccinerades
under den fjärde dräktighetsmånaden
med rekommenderad dos, men med
förkortat vaccinationsintervall. Vid
sammanlagt 14 tillfällen (19 % av 
vaccinationstillfällena) sågs lindriga
svullnader vid injektionsstället. Dess -
utom noterades palpationsömhet vid
injektionsstället, lindrigt ökad rektal-
temperatur och lindrigt nedsatt all-
mäntillstånd hos ett fåtal hästar vid
enstaka tillfällen. Ingen häst behövde
behandlas mot biverkningar. Inga
negativa effekter som ansågs bero 
på vaccination kunde ses hos de 
föl som föddes av vaccinerade ston. 
I fältstudierna noterades inga säker-
hetsproblem, varken i form av lokala
reaktioner eller påverkan på föl eller
dräktighet. Equip Rotavirus är sedan
tidigare godkänt i USA och Storbritan-
nien och endast ett fåtal misstänkta
biverkningar, med oklart orsakssam-
band, har rapporterats. Sammantaget

tycks säkerheten för Equip Rotavirus
vara god.

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Equip Rotavirus är det första vaccinet
som godkänts för att inducera
antikroppar mot rotavirus hos häst.
Vaccinationen ger upphov till ökad
antikroppstiter mot rotavirus hos 
vaccinerade ston och även hos föl till
vaccinerade ston, under förutsättning
att råmjölksintaget varit tillräckligt.

Godkännandet av Equip Rotavirus
baseras på att effekt verifierats av-
seende induktion av antikroppar. Då
säkerhetsprofilen är god bedöms där -
igenom nytta–riskprofilen som positiv.
I de begränsade fältstudier som pre-
senteras har en skyddseffekt avseende
rotavirusdiarré hos enskilda föl inte
verifierats statistiskt. Med hän syn tagen
till all data som presenterats bedöms
minskad risk för klinisk sjukdom hos
enskilda föl föreligga då fölet vistas i
en population av vaccinerade ston.

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

Trot jänare  
- i ny tappning

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

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

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

Pharmaxim  
042-38 54 50, www.pharmaxim.com
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Kronisk exacerbativ uveit (Equine recurrent uveitis, ERU).

ERU
ERU är ett icke specifikt immunmedierat syndrom som
resulterar i återkommande eller persisterande inflamma-
tionsprocesser i ögat (6). ERU kan drabba alla delar av
uvea och är den vanligaste orsaken till nedsatt syn och
blindhet hos häst. Prevalensen för ERU i Europa har rap-
porterats vara åtta till tio procent (5). Inga studier avseende
prevalens i Sverige finns. Det finns ingen könspredilektion
för ERU och åldern för när den utvecklas varierar (3).

Det finns tre former av ERU. En klassisk form med en
inflammation i både främre uvea (iris och ciliarkropp) och
bakre uvea (koroidea) som karakteriseras av perioder med
aktiv inflammation följt av lugna perioder utan synliga
kliniska symtom. En subklinisk form med en konstant
inflammation som är svår att diagnostisera på grund av
subtila eller inga yttre kliniska symtom. Sjukdomen upp-
täcks i dessa fall vanligen inte förrän hästen får kroniska
förändringar i ögat och nedsatt syn. Den subkliniska for-
men drabbar ofta appaloosa- och arbetshästar (3). Tredje
formen, bakre uveit, involverar i första hand bakre uvea
med minimala eller inga inflammatoriska förändringar i
främre uvea. Vid ERU kan den inflammatoriska processen
vara unilateral eller bilateral. Sjukdomen kan debutera
unilateralt för att senare bli bilateral (3, 6, 8).

Etiologin är inte helt klarlagd och anses vara multifak-

toriell (1, 9) och ett resultat av en immunmedierad
respons (3, 5). Uveit kan orsakas av bakteriella infektioner
(Leptospira interrogans, Salmonella spp, Brucella abortus,
Streptococcus spp, Rhodococcus equi etc), virusinfektioner
(hästinfluensa, parainfluensa, equint herpesvirus typ 1 och
2, equine viral arteritis), parasiter (Onchocerca, Strongylus,
Toxoplasma), trauma, septikemi, endotoxinemi och neo-
plasi. En primär uveit orsakad av någon av dessa orsaker
kan ge upphov till ERU. Studier har visat att T-lymfocy-
ter är den dominerande celltypen i ögat vid ERU hos häst
(2, 8) och de återkommande uveitepisoderna tros bero på
en återaktivering av dessa celler. Återaktivering kan orsa-
kas av retinala proteiner som fungerar som autoantigener
(2), inkorporation av agens eller antigen i glaskropp eller
uvea, deposition av antikropp-antigenkomplex i uvea,
systemisk eller okulär återexponering av originalantigen
eller protein som liknar originalantigen (3, 5).

Symtom
I det akuta skedet ses ofta blefarospasm, fotofobi, kon-
junktival hyperemi, korneaödem, epifora, mios, ljusväg,
intraokulärt fibrin, hypopyon, kärlinväxt i kornea och
keratitiska precipitat. Vid involvering av bakre uvea kan
även vitrit och korioretinit ses. Ofta ses ett lågt intraoku-
lärt tryck (IOP) men akuta och intermittenta förhöjningar
av IOP kan förekomma. Kroniska symtom är synekier
mellan iris och lins, starromvandling av linsen, hyperpig-
mentering av iris, irisatrofi, atrofi av corpora nigra, retinit,

retinaavlossning, linsluxation, glaukom och ftisis bulbi
(Figur 2 och 3). Blindhet orsakas av starrbildning,
sekundärt glaukom och/eller retinaavlossning (1, 5).

Diagnos
Diagnosen baseras på anamnesen med återkommande
uveitepisoder och den kliniska bilden. Det är viktigt
att skilja på ERU och primär uveit av annan orsak som
t ex sekundärt till akut trauma (3, 9).

Behandling
För att minska smärta och inflammation, motverka
kroniska skador i ögat och minska risken för återfall
kombineras antiinflammatoriska läkemedel och läke-
medel som ger mydriasis (pupilldilatation) och cyklo-
plegi (paralys av ciliarmuskulaturen). Atropin (Isopto®-
Atropin) topikalt används för att både ge mydriasis
och cykloplegi (5). Man minskar därmed risken för
synekier och ger smärtlindring. Atropin stabiliserar
även blod-kammarvätskebarriären och minskar läckage

FIGUR 2. Pilarna markerar de förändringar som sågs hos det ak -
tuella fallet. Samtliga är typiska symtom vid kronisk exacerbativ
uveit.
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av proteiner och celler från inflammerade kapillärer i iris.
Att tänka på är att atropin hämmar tarmmotoriken och
kan orsaka förstoppningskolik (1). 

Topikala kortikosteroider som dexametason (Isopto®-
Maxidex) och icke-steroida antiinflammatoriska läkeme-
del (NSAIDs) som diklofenak (Voltaren® Ophta) används
för att minska inflammationen förutsatt att det inte finns
ett hornhinnesår. Allmänbehandling med antiinflamma-
toriska läkemedel är en viktig del i behandlingen där flu-
nixin meglumine är att föredra. Vid svårare fall kombine-
ras den allmänna behandlingen med kortikosteroider som 
t ex dexametason (3, 5). Behandlingen ska trappas ner
successivt för att undvika återfall. Behandlingstiden kan
variera från veckor till månader och ibland behövs livslång
behandling (1). Suprakoroidalt cyklosporinimplantat,
som bland annat hindrar proliferation av aktiverade T-cel-
ler, har i amerikanska studier setts ha effekt mot reaktive -
ring av inflammationen (7).

Prognos
Om djurägaren är uppmärksam på återfall och korrekt
behandling sätts in är prognosen relativt god för att rädda
synen (5). Prognosen för synen är däremot avvaktande om

destruktionen av ögats strukturer fortskrider så
att det uppstår en starromvandling av linsen,
retinaavlossning eller ftisis bulbi (3, 7).

UTGÅNG AV FALLET
Den kraftiga inflammationen tillsammans med
de kroniska förändringarna i ögat och den ned-

satta synen gav en mycket dålig prognos varför man valde
att operera bort ögat.
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FIGUR 3. Vid undersökning av hästhuvudet rakt
framifrån framgår den förminskning av ögat som
kännetecknar ftisis bulbi. Bilden visar en annan
häst än fallbeskrivningens. 

Anmäld för uteblivet veteri-
närbesök
❘❙❚ En hund på Gotland hade tidigare varit
på behandling hos veterinären och var i
behov av ett återbesök. När ägaren och
hunden inte dök upp vid det andra inbo-
kade besöket anmälde veterinären ägaren
till länsstyrelsen för brott mot djurskydds-
lagen.

– Det är bra att veterinärerna bryr sig,
säger Lotta Hallenfur, handläggare på läns -

styrelsen på Gotland till Helagotland.se
den 14 januari.

Hallenfur berättar att hon tagit kontakt
med hundägaren som nu varit på besök
hos veterinären och ärendet är därför
avslutat utan vidare åtgärd.  ■

Veterinärförbundet fort-
sätter att växa
❘❙❚ Färsk statistik visar att Sveriges Veteri-
närförbund har ett stadigt ökande antal
medlemmar.

Vid sammanställningen av SVFs med-
lemsstatistik per den 31 december 2013

visade det sig att förbundet har ett totalt
medlemsantal på 3106 personer. Det inne-
 bär en ökning med 3,5 procent (106 med-
lemmar) sedan den 31 december 2012.
Yrkesverksamma medlemmar har ökat
med 3,6 procent (82 st) till 2 356 personer
och icke yrkesverksamma har ökat med
3,3 procent (24 st) till 750 stycken.

Antalet män i SVF var vid det senaste
årsskiftet 1 008 och antalet kvinnor 2 098.
Det innebär att nästan exakt två tredje -
delar av förbundets medlemmar idag är
kvinnor. 511 av förbundsmedlemmarna
uppger sig vara egenföretagare och 518
pensionärer. ■

❘ ❙❚ noterat
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ARTIKLAR TILL SVT 
Svensk Veterinärtidning är ett forum för alla veterinärer
och veterinärstudenter. Artiklar bör därför vara koncentre-
rade och utformade så att de är intressanta och förståeliga
för fler talet veterinärer, oavsett specialitet.

En artikel i SVT bör inte vara längre än fem trycksidor,
vilket motsvarar ca 22 000 tecken inklusive blankslag. Skriv
gärna kortare. Insändare och debattinlägg får normalt inte
överstiga ca 6 000 tecken, inklusive blankslag.

SLUTGILTIGT MANUS OCH GRANSKNING
Insänt manus ska vara slutgiltigt. Manuskriptet tillsänds
redaktionen digitalt via e-mail (johan.beck-friis@svf.se)
eller på CD. Redaktionen föredrar formatet Word för PC.
Manuskript som inte skickas i elektroniskt format
behandlas inte av redaktionen.

Insända veterinärmedicinska artiklar granskas av SVTs
veterinära redaktörer samt av en eller flera referenter som
utses av redaktionen. Bedömningen består av en gransk-
ning av arbetets allmänna kvalitet, nyhetsvärde, utbild-
ningsvärde och presentation.

FIGURER
Figurer kan bestå av digitala bilder, diagram, teckningar,
röntgenbilder, EKG-remsor etc. Digitala bilder ska vara i 
jpg- eller tif-format, med maximal upplösning. OBS att
digitala bilder måste bifogas som separata filer i ett bild-
format. Bilder inklippta i word-, powerpoint- eller
andra dokument format går inte att använda som origi-
nal för publicering. Författarna
ansvarar för att illust-
 ra tionsmaterial är fritt
för publicering utan
kostnad för tidningen.

Figurtexter
Varje figur förses med en
särskild text som kan läsas
oberoende av framställ-
ningen i artikeln. Figur-
texterna numreras på
samma sätt som figurerna
i den ordning de nämns i
texten.

TABELLER
Tabeller ska verka självständigt om de är motiverade, och
bör inte redovisas i detalj i artikeltexten.

Varje tabell skrivs på en separat sida och förses med en
kort förklarande text. Tabellerna numreras i den ordning
de kommer i texten.

LITTERATURREFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med siffror inom parentes.
Referenserna num reras efter bokstavsordningen i referens-
listan, inte i den följd de nämns i artikeln. Personliga med-
delanden numreras inte utan nämns endast inom parentes
i texten (Sven Svensson, Uppsala, pers medd 2011).

SVT publicerar normalt maximalt 25 referenser i en
referens lista. Författare som av vetenskapliga skäl måste
överskrida denna gräns bör sända in dels en komplett refe-
renslista (avsedd för granskaren), dels en förkortad version
för pub licering. OBS att referensnumre ringen ska vara
identisk i båda dessa listor, den kortare har då en ofullstän -
dig uppräkning (t ex: 1, 2, 5, 7, 10 osv). Uppställningen
av referenser i referenslistan ska följa det så kallade Van-
couver-systemet (Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals).

Fullständiga författaranvisningar finns på hemsidan
www.svf.se/sv/Tidningen/Forfattaranvisningar/. 

Lycka till!
JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Författaranvisningar för 
Svensk Veterinärtidning
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❘❙❚ från studenterna

Bland vinterrusk och examens-
förberedelser

Början av januari är som alltid
en tid av mer eller mindre
stiltje vad gäller kårens akti-
viteter. Många studenter
har tentor någon gång i

början av månaden, kåren 
är en om tyckt studieplats och

ett skydd mot regn/snörusket utanför fönstret.
Kaffekokaren går på högvarv i köket.

SEDAN MIN FÖRETRÄDARE JOHN-FILIP skrev i SVT
15/13 har vi hunnit med en hel del saker på kåren,
bland annat vår uppskattade årliga auktion. Det fanns
en mängd föremål på auktionslistan: kastrationstänger,
kasttyg, munstegar, ingivare, sårset, böcker och inte
minst två kräftburar(!). Stort tack till alla som skänkte
utrustning och instrument. Ni såg till att många bli-
vande kolleger kunde fynda inför sina kommande yrkesår. 

Vi har även hunnit med att ha VMFs årsmöte. En ny 
styrelse blev invald och utskotten fylldes av både nya och
gamla eldsjälar som kommer att göra ett strålande arbete
under det kommande året. Det var extra roligt att se att så
många studenter visade intresse för kårengagemanget inför
2014 och valberedningens förslagslista var fullspäckad med
kandidater. 

Den nya styrelsen består av rutinerade, kåraktiva studenter
med en blandning av tidigare erfarenheter från olika utskotts-
och styrelseuppdrag, vilket gör att vi kommer att komplettera
varandra bra. Vi är alla taggade och motiverade inför det kom-
mande året, bland annat väntar flytten av Skarastudenterna till
Ultuna, inflyttningen i nya VHC och diverse omstruktu -
re ringar inom utbildningen. Vi är beredda på ett fartfyllt, 
krävande men framför allt roligt år. 

Samtidigt som de flesta studenterna på Stutis förbereder sig
för ett nytt år, finns det en årskurs som nu ska ut på helt nya
äventyr och ta sig an en helt annan typ av utmaningar. Det
handlar om Veternitas, vår kära årskurs 2008–2014 som den

25 januari tog sin examen. Veternitas har varit en unik årskurs
på många sätt med ett stort antal kåraktiva som har gjort
mycket både för VMF och utbildningen. De har varit mycket
omtyckta bland såväl lärare som studiekamrater och jag är helt
övertygad om att de kommer att fortsätta sätta sådana spår i
framtiden. Det är en stark, motiverad och kompetent årskurs
som nu kommer ut i yrkeslivet och jag hoppas och tror att de
blir mottagna med öppna armar.

För att citera deras egen klassång:
”Ring oss om din ko är kass – Veternitas
Botar både hov och tass – Veternitas
Alla jublar när Veternitas stövlar in”

Lycka till alla Veterniter! Vi studenter kommer att vara
glada och stolta över att få kalla er kolleger i framtiden, men vi
kommer att sakna er otroligt mycket på kåren och på Stutis!

ELIN HOLMROOS

ordförande VMF
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SVENSKA

v 6
7–8/2 -14. SVS HÄSTSEKTIONS VINTERKURS

FRISK & SVETTIG – TRÄNING FÖR HÄLSA OCH

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

v 7
10–14/2 -14. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST, Uppsala. Arr: SLU. 
Info: susanne.pettersson@slu.se 

12–14/2 -14. ANESTESIOLOGI STEG 2, HUND

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

v 8
22–23/2 -14. PRACTICAL COURSE EQUINE

JOINT ULTRASONOGRAPHY & JOINT THERAPY,
Regionhästsjukhuset Strömsholm. 

Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=98

v 9
28/2–1/3 -14. ULTRALJUD SMÅDJUR, GRUND-
LÄGGANDE BUK, SLU, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 10
5/3 -14. TEMADAG OM BEMÖTANDE OCH

KOMMUNIKATION MED DJURÄGARE I SVÅRA

SITUATIONER, Stockholm. 
Arr: Temadagen i Sthlm. 
Info: www.temadagen.com

v 11
10–11/3 -14. VÅRDHYGIEN, Länsstyrelsen
Stockholm. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

11/3 -14. MINISYMPOSIUM ABSOLUT SMITT-
SKYDD! (... MEN HUR FÅR MAN TING ATT

SKE?), Aros Congress Center, Västerås.
Arr: Boehringer Ingelheim Vetmedica.

Info: thomas.manske@boehringer-
ingelheim.com

11–12/3 -14. VÅRKONFERENSEN 2014,
Aros Congress Center, Västerås. 
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se

NY 13–14/3 -14. CT HUND OCH KATT, 
Göteborg. Arr: Blå Stjärnan akademin.
Info: www.blastjarnanakademin.se,
bjorn.ablad@blastjarnan.se 
(se annons i denna tidning)

14–15/3 -14. RÖNTGENTEKNIK HÄST, 
Regiondjursjukhuset Helsingborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 12
21/3 -14. FÖRELÄSNINGSDAG OM KIRURGI I

KORNEA OCH KORNEALA SJUKDOMAR, Knivsta.
Arr: Svenska sällskapet för veterinär
oftalmologi (SSVO). Info: www.ssvo.se

21–23/3 -14. KURS I HOVSJUKDOMAR FÖR

VETERINÄRER OCH HOVSLAGARE, SLU, 
Uppsala. Arr: Svenska Hovslagareföre-
ningen. Info: Michael Knap, 
0709-47 98 56 kvällstid eller 
kansliet@hovslagareforeningen.se

v 13
28–30/3 -14. VETA-DAGARNA, Elmia, 
Jönköping. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 14
NY 31/3–4/4 -14. 13TH CRANE SEMINAR:
RISK ASSESSMENT – IMPROVING PUBLIC HEALTH

AND ANIMAL WELFARE IN FOOD PRODUCTION,
SLU Skara. 
Info: www.slu.se/craneseminar

NY 4 –5/4 -14. FVFS ORDINARIE FÖRENINGS -
STÄMMA MED FÖRELÄSNINGAR SOM BOKFÖ -
RING – BOKSLUT – SKATTEFRÅGOR, FÖRSÄK-
RINGSKASSAN OCH DU SOM FÖRETAGARE – VAD

GÄLLER? SAMT INSPIRATIONSFÖRELÄSNING OM

ENTREPRENÖRSKAP, Göteborg. Arr: FVF.
Info: johanna.habbe@spray.se,
http://www.svf.se/sv/FVF/ 
(se annons i denna tidning)

5–6/4 -14. SÅRBEHANDLING, Nova Park,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 17
25/4 -14. PRACTICAL COURSE ULTRASONO-

KONGRESSER & KURSER

Vi söker en nöthälsoveterinär
till ett vikariat i Skåne
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GRAPHY OF THE EQUINE DISTAL LIMB, 
Regiondjursjukhuset Helsingborg. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=105

25–26/4 -14. ORTODONTI OCH STOMATIT HOS

HUND OCH KATT, Clarion Hotell Stockholm.
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård.
Info: www.ssdt.se

v 19
8–9/5 -14. ULTRALJUD SMÅDJUR FÖRDJUPNING,
Blå Stjärnans Djursjukhus, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

9–10/5 -14. FÖRELÄSNINGAR I AVANCERAD

ORTOPEDISK OCH MJUKDELSKIRURGI, Båstad.
Arr: Kirurgiföreningen Skalpellen. 
Info: www.skalpellen.se

v 20
14–16/5 -14. ANESTESIOLOGI STEG 2, HUND

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

v 38
16–17/9 -14. LEDARSKAPSUTBILDNING, DEL 1
(del 2 genomförs den 4/12 2014), 
Ol-Ers Hälsingegård och Konferens 
Järvsö. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 40
2–3/10 -14. ANESTESIOLOGI GRUND HÄST,
Nova Park, Knivsta. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se 

3–4/10 -14. GASTROSKOPIUNDERSÖKNING OCH

GASTROINTESTINAL DIAGNOSTIK, HUND O KATT,
Gärdets Djurklinik, Stockholm. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

3–4/10 -14 RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI

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

v 41
6–7/10 -14. KUNDSERVICE OCH KOMMUNIKA-
TION FÖRDJUPNING, Nova Park, Knivsta.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

v 42
15–17/10 -14. ANESTESIOLOGI STEG 2, HUND

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

v 43
20–21/10 -14. ANESTESIOLOGI AVANCERAD

HÄST, Nova Park, Knivsta. Arr: VeTA-
bolaget. Info: www.vetabolaget.se 

v 44
31/10–1/11 -14. DIAGNOSTIK OCH BEHAND-
LING AV HÄLTA HUND OCH KATT, DEL 1 
(del 2 genomförs den 16–17/1 2015),
Evidensia Smådjur AB/Specialistdjur-
sjukhuset Hund och Katt, Strömsholm.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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 2–27/3
2015), Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se  

v 49
NY 4/12 -14. LEDARSKAPSUTBILDNING, DEL 2,
Slussen, Stockholm. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

NY 4–5/12 -14. ARTROSKOPI SMÅDJUR, 
FÖRDJUPNING, 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

v 50
10–11/12 – 14. ENDOKRINA SJUKDOMAR,
HUND OCH KATT, DEL 1, Nova Park, 
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

INTERNATIONELLA

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

v 6
7–9/2 -14. SIX YEARS AFTER: WHAT HAPPENED

ON REGENERATIVE MEDICINE FOR HORSES SINCE

2008?, Bonn and Müggenhausen, 
Tyskland. Info: Arno Lindner, 
0049 2461 340 430, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 7
12–16/2 -14. VETERINARY CHIROPRACTIC

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

v 8
16–17/2 -14. 4TH INTERNATIONAL VETERINARY

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

v 9
28/2–2/3 –14. EQUINE REPRODUCTION DAYS,
Bremen and Bakum-Lüsche, Tyskland.
Info: Arno Lindner, 
0049 2461 340 430, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 10 
7–9/3 -14. READING & USING MAGNETIC

RESONANCE AND COMPUTER TOMOGRAPHY

IMAGES OF HORSES, Bonn, Tyskland. 
Info: Arno Lindner, 0049 2461 340 430,
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 12
19–23/3 -14. VETERINARY CHIROPRACTIC

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

När du skriver till veterinärtid -
ningen – tänk på att illustrationer 
(= foton, teckningar, grafer, röntgen-
bilder etc) underlättar läsandet.
Glöm inte att alla bilder i elektroniskt
format måste vara högupplösta för
att kunna användas i tidningen.
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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
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

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

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
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 
JAN SKIDELL

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

v 13
28–29/3 -14. PRACTICAL COURSE EQUINE

JOINT ULTRASONOGRAPHY & JOINT THERAPY,
Nørlund Hestehospital, nära Århus,
Danmark. Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=102

v 14
14–19/4 -14 (SE V 25 & 39). CERTIFIED SMALL

ANIMAL/EQUINE ACUPUNCTURE COURSE 2014 
– SESSION 1(3), Escorial, Madrid, 
Spanien. Arr: Chi institute of Europe.
Info: www.mvtc.es

v 19
9–10/5 -14. PRACTICAL COURSE EQUINE FRONT -
LIMB LAMENESS DIAGNOSTICS & THERAPY,
Bjerke Dyrehospital, Oslo, Norge. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=103

v 20
11–14/5 -14. RETORIK I TOSCANA, 
Montecatini Terme, Italien. 
Arr: VeTA-bolaget. 

Info: www.vetabolaget.se

v 22
NY 28–31/5 -14. INTERNATIONAL CONFERENCE

ON DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS

2014, Warsawa, Polen. 
Info: www.zoovet-conference.org 

v 24
12–15/6 -14. 13TH ANNUAL CONGRESS OF

EUROPEAN VETERINARY EMERGENCY AND CRITI-
CAL CARE SOCIETY (EVECCS), Prag, Tjeckien.
Arr: EVECCS. Info: www.eveccs2014.org

v 25
16–21/6 -14 (SE V 39). CERTIFIED SMALL

ANIMAL/EQUINE ACUPUNCTURE COURSE 2014 
– SESSION 2(3), Escorial, Madrid, 
Spanien. Arr: Chi institute of Europe.
Info: www.mvtc.es

v 28
8–10/7 -14. EQUINE COLIC RESEARCH SYM-
POSIUM, Dublin, Irland. Arr: The british
equine veterinry association (BEVA).

Info: www.beva.org.uk/news-and-event/
colic 

v 37
NY 11–13/9 -14. ESDAR, 18TH ANNUAL

CON FERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR

DOMES TIC ANIMAL REPRODUCTION + ANNUAL

MEETING OF EU-AI-VETS, i Helsingfors,
Finland. Info: http://www.esdar.org/
esdar-conference-2014/esdar-confe rence-
2014.html (se annons i denna tidning)

v 39
24–27/9 -14. CERTIFIED SMALL ANIMAL/
EQUINE ACUPUNCTURE COURSE 2014 
– SESSION 3(3), Escorial, Madrid, 
Spanien. Arr: Chi institute of Europe.
Info: www.mvtc.es

v 42
NY 16–17/10 -14. NATIONAL GERMAN SYM-
POSIUM ON ZOONOSES RESEARCH 2014 AND

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING

ZOONOSES, Berlin, Tyskland. 
Info: www.zoonoses2014.com 

➤
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❘❙❚ kåseri

Friska katter kissar inte jättepölar

DENNA LILLA BERÄTTELSE är helt sann och hämtad från
mina första år i veterinärkarriären. Jag hade sedan en tid arbe-
tat på en mellanstor smådjursklinik i Stockholmsregionen.
Själv var jag bosatt på landet och hade långa sträckor att
pendla till och från jobbet. 

En vinterkväll ringer en lantbrukare från
trakten och vill få lite råd om sin katt. Det
här var på den tiden då de flesta bondkatter
inte hade något annat värde än som rått -
fångare. Den aktuella katten bodde på en
mjölkkogård. Den hade tillträde till såväl
boningshus som ladugård. På vintern höll
den sig, som de flesta katter, hellre inne i
stugvärmen än ute i kylan. Djurägaren hade
lagt märke till att katten börjat kissa enormt
stora pölar i kattlådan. För övrigt var den,
enligt uppgift, precis som vanligt, dvs ostres-
sad, hade god aptit, blank päls, bra hull och
avföringen var normal. 

Med mina förutfattade meningar om hur
stackars bondkatter på landet kan ha det var
jag naturligtvis övertygad om att den inte
mådde alls så bra som djurägaren hävdade.
Jag målade upp alla tänkbara diagnoser som
kan orsaka poly dipsi/polyuri på en katt för
matte och informerade ivrigt om hur duktiga
de kan vara på att dölja att de mår dåligt.
Naturligtvis föreslog jag att hon skulle låta
mig undersöka katten och genomföra analy-
ser av såväl blod- som urinprover. Djur ägaren
tyckte dock att katten mådde så bra att hon
ville avvakta, det skulle ju trots allt kosta en
slant det hela. Hon lovade att höra av sig igen
om katten verkade sjuk, förutom kissandet. 

Det blev aldrig någon undersökning,
tiden gick och jag glömde bort det hela.
Några månader senare stötte jag ihop med
kattens ägare på bussen. Då berättade hon
glatt hur det stod till med katten. Den
mådde fortfarande alldeles utmärkt! 

Det hade visat sig att det var hennes yngste son som hade
funnit nöje i att kissa i kattlådan ...

URSULA NORD BJERSELIUS
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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.

Födelsedagar i mars 2014

BO SJÖHOLM, Upplands Väsby, 60 år
den 4/3
DAG HULTEFORS, Halmstad, 60 år 
den 4/3
DESIREE JANSSON, Knivsta, 50 år den 5/3
PER OHLÉN, Skövde, 80 år den 8/3
GUNNAR SKENHALL, Mellerud, 70 år 
den 9/3
JUHANI HAKKARAINEN, Upplands Väsby,
80 år den 11/3
MAJ-LIS BORG, Kungsbacka, 60 år 
den 11/3
INGER NILSSON, Jönköping, 50 år 
den 11/3
CARIN CARLBERG, Finja, 60 år den 13/3
HANS LUNDQUIST, Linköping, 80 år 
den 15/3
TORGNY JENESKOG, Ystad, 70 år 
den 15/3
KAROLINA TÖRNEKE, Uppsala, 50 år 
den 19/3
ANN LINDHAGEN, Tobo, 60 år den 21/3

PATRICIA HEDENQVIST, Stockholm, 50 år
den 21/3
ANNIKA MELIN-JOHANSSON, Stånga, 50 år
den 22/3
ÅSA SPARR, Orsa, 50 år den 26/3
LARS LUNSJÖ, Götene, 80 år den 29/3
AGNETA TEGNÉR, Klågerup, 60 år 
den 29/3
ANNE-SOFIE GORDON, England, 50 år
den 29/3
JENS HÄGGSTRÖM, Uppsala, 50 år 
den 31/3

Avlidna
F distriktsveterinär TORBJÖRN FREDMARK

avled den 30 december 2013. Han föd-
des 1921 i Vårdinge, Stockholms län,
avlade studentexamen i Nyköping 1942
och veterinärexamen 1953. Han började
arbeta som AI-veterinär först i Udde -
valla 1952 och sedan i Sigtuna 1953.
Han anställdes som distriktsveterinär 
i Mariannelund 1959, i Leksand 1967, 
i Falun 1974 med stationeringsort Lek-
sand och i Borlänge 1983 med statio-
neringsort Tällberg. Han pensionerades
1984.

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

PERSONNOTISER

FORSKARSTUDERANDE 
i ämnet Kliniska Vetenskaper
Vi söker en forskarstuderande till projektet Livestock in the City - benefits, 
risks and regulations som finansieras från Vetenskapsrådet/Sida och som är 
ett samarbete mellan SLU, Lunds Universitet, SVA och Kambodjanska partners. 
Arbetet utförs i Phnom Penh, Kambodja och Uppsala och avser inledningsvis en 
tvåårig anställning för en licentiatexamen.  

Mer information: Professor Ulf Magnusson • Epost: Ulf.Magnusson@slu.se 
Telefon: 018-67 23 24 • Sista ansökningsdag: 15 februari, 2014 
Läs mer: www.slu.se/lediga-jobb

Institutionen för kliniska vetenskaper
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

EN GLAD NYHET!
Vi har sänkt priserna på våra grisvacciner 
med 10%* från 1 januari.
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