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❘❙❚ ledare

Vi behöver fler skydds -
ombud

U BÖRJAR VÅREN titta fram, gör vi det även i vårt fackliga värv?
Representantskapsmötet (RM) gav AVF-styrelsen i uppdrag att titta

på den psykosociala arbetsmiljön på landets veterinära arbetsplatser.
SVFs enkät har vittnat om hot och trakasserier bland AVF-medlemmarna och
i AVFs styrelse hör vi om den på många håll dåliga psykosociala arbetsmiljön.
Detta är skrämmande, nu är det viktigt att vi reagerar.

När det gäller arbetsmiljön, både den psykosociala och den fysiska, är
skyddsombudet en viktig person och funktion på arbetsplatsen. Det är arbets-
givaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Men ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete handlar om att i det dagliga jobbet uppmärksamma och ta hänsyn till
alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och
säkerhet. Skyddsombudet har en viktig roll i detta arbete och ska, tillsammans
med arbetsgivaren, identifiera problemen och verka för att arbetsgivaren gör
förbättringar. Anser man att arbetsgivaren inte sköter sin del kan man kon-
takta arbetsmiljöverket för hjälp. Skyddsombudet har på det viset en unik
ställning på arbetsplatsen, man kan t o m stoppa arbetet om det innebär en
stor risk för liv och hälsa.

AVF har tittat på hur många skyddsombud vi har och sett att det brister en
hel del. Veterinärer som är skyddsombud saknas på flera arbetsplatser. Varför
är djursjukskötare, assistenter och flera andra yrkeskategorier mer benägna att
ta på sig uppdraget än veterinärer? De gör ett bra jobb men de har inte rik-
tigt samma arbetsmiljöproblem som veterinärerna har.

Vad kan vi (läs AVF) göra för att få fler veterinärer intresserade av uppdra-
gen? Jag tycker personligen att det är en tillfredsställelse att kunna förändra
och medverka till att man får det bättre på sin arbetsplats. Att identifiera ett
problem och tillsammans arbeta fram en lösning som leder till förbättringar
är jätteroligt. Det gör vi i vårt yrke varje dag för våra uppdragsgivare, varför
inte i vår arbetsmiljö också? Som skyddsombud har man stora möjligheter att
påverka på arbetsplatsen. 

Idag när så många har en stressad arbetssituation och där risken för hot och
våld existerar (den finns inte bara bland dem som jobbar med myndighets -
utövning) måste vi hjälpas åt för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi
tillbringar en stor del av vår tid på arbetet och måste få må bra då. Vi har en
chans att påverka som vi måste ta. Att tro att någon annan ska göra det fun-
gerar inte för ”den andra har tagit kafferast”.

Att ta på sig uppdrag innebär inte att man är ensam mot världen. Man har
stöd från sin centrala organisation, man har stöd i lagstiftningen 
och förhoppningsvis stöd av sina arbetskamrater. De flesta 
arbetsbetsgivare som ser fördelarna av att ha medarbetare som 
är motiverade och trivs, vill göra förbättringar. Arbetsgivaren 
är dessutom skyldig enligt lag att se till att arbetsmiljön är 
bra. Vi måste ta vår del av ansvaret genom att få fram 
intresserade skyddsombud.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF
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❘❙❚ reportage

Mitt intresseområde är att göra det
optimala för dem som mår sämst. Det
säger Johanna Miemois, chefveterinär
på UDS smådjursklinik. Johanna, som
arbetar med att kvalitetssäkra vården
på djursjukhuset, har bland annat
varit med och infört medicinskt råd -
slag för dem som ansvarar för små -
djurs klinikens intensivvårdspatienter.

INNAN VI PRATAR intensivvård kan du väl
berätta lite om dig själv? 

– Jo, jag är finlandssvensk och är utbildad i
Helsingfors. Under utbildningstiden gästspelade
jag även en termin i Oslo och tre månader på
Nya Zeeland där jag bland annat gjorde en del
stordjurspraktik, säger Johanna som utbildade
sig omväxlande på tre språk: svenska, finska
och engelska. 

Hon blev klar 1997 och arbetade sedan sju
år på en smådjursklinik i Helsingfors innan
djursjukhusvärlden och smådjursspecialisering
lockade. Det blev flytt till Sverige och dåva -
rande Regiondjursjukhuset Strömsholm 2003
där Johanna klarade av både finsk och svensk
specialistexamen. 

SEDAN 2008 arbetar Johanna på Universitets-
djursjukhuset, UDS, där hon är en av tre chef-
veterinärer. De andra två är Jennifer Strandman
och Åsa Rising, som tillsammans med de avdel-
ningsansvariga utgör ledningsgruppen på små -
djurskliniken. Ansvarsområdena är upp delade
och Johanna har bland annat ansvar för kvali-
tets- och förbättringsprocesser. Det senare
innefattar en hel del nytänkande och innebär
också många förändringar. Hur man kan gå
tillväga har hon delvis lärt sig av Mia Runnérus

som var direktör på UDS innan hon rekrytera-
des till Djursjukhusgruppen.

– En av anledningarna till att jag sökte 
mig till UDS för sex år sedan var att jag gärna
ville vara med och se hur Mia gick till väga i
förändringsarbetet. Hon har ju arbetat med
kvalitetsfrågor och certifieringar på flera stora
djursjukhus tidigare, t ex Strömsholm. Även jag
arbetade med just processorienterat kvalitets-
system där, berättar Johanna.

Hon tycker om ordning och reda och hennes
ambition är att alla som arbetar på UDS ska
veta vilka rutiner som gäller. Samtidigt betonar
hon att det tar tid att bygga upp fungerande
arbetsmodeller som säkrar kvaliteten i vården.
Och det är inte alltid så lätt att genomföra för-
ändringar. 

– I ärlighetens namn upplever jag nog att det
tar lite längre tid att få genomslag för nya idéer

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Johanna vill göra det bästa
för de sämsta 

JOHANNA MIEMOIS är 42 år.
Hon bor med sin sambo, som också
kommer från Finland, och två barn,
fyra och sex år gamla, i Västeråkers-
Högby invid Lårstaviken några mil
söder om Uppsala. Familjens stora 
intresse är friluftsliv, gärna i alpin 
terräng eller på havet. Johanna gillar
båtar och det är också hennes färd-
medel till jobbet ibland. Fina skrid -
skoisar uppskattas också mycket.
Drömmen om en jordenruntseglats
får (kanske) vänta tills barnen blivit
större, men resor med husbil går bra
så länge. Johanna har nämligen två
omhändertagna hundar och en hitte-
katt som då kan följa med på resan.
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här om jag jämför med den privata djursjuk -
vården, säger Johanna men tillägger att det
hänt väldigt mycket under de senaste åren och
att det mesta mottagits positivt.

En sådan förändring är t ex införandet av
medicinskt rådslag på intensivvårdsavdelningen,
IVA. 

– Syftet med rådslaget är att säkerställa att
alla patienter får optimal vård samtidigt som
hänsyn tas till ägarnas förutsättningar. Vem
som helst i personalen kan ”dra i nödbromsen”
om han eller hon upplever att extra eftertanke
är på sin plats, berättar Johanna.

– Under dagtid är IVA bemannat av en vete-
rinär och två djursjukskötare. Att ensam ansvara
för tunga och svåra fall kan vara ganska tufft
ibland. Visst finns det möjlighet att fråga erfarna
kolleger ”i farten” men då riskerar man att få
spridda svar lite här och där. Möjligheten att
snabbt kalla in en handfull kolleger med olika
veterinärmedicinsk kompetens för att få en
kompletterande bedömning är en säkrare väg.
Rådet går igenom patientinformationen till-
sammans så att alla får en helhetsbild och lyss-
nar sedan till varandras resonemang. Resultatet
kan t ex bli att man kan undvika att hamna i
onödiga och tidskrävande provtagningar som

ger fler frågor än svar och som dessutom belas-
tar djurägaren ekonomiskt. 

RÅDETS REKOMMENDATION är inte bindande
utan ger en samlad bild som kan ge stöd till den
som bär ansvaret för patienten. En patient som
enligt ägaren kanske ska ”räddas till varje pris”.

– Det är en viktig uppgift för rådet att väga
in de etiska och djurskyddsmässiga aspekterna i
bedömningen. Vi lindrar så väl vi kan, men
ofta innebär intensivvård ett visst lidande som
måste vara tydligt begränsat i tid och med möj-
lighet till tillfrisknande, säger Johanna bestämt.

– Det är frustrerande att stå med en patient
där hela försäkringsbeloppet är ”uppätet” och
ägarens plånbok tom. Samtidigt går det ju inte
att tumma på vården då djuret har det svårt och
då kanske avlivning är det bästa alternativet. 

– Ibland vill vi att ägarna själva ska se vad
deras djur går igenom. Därför har vi gått ifrån
tidigare linje att inte släppa in besök på IVA.
Det gör vi nu, av flera skäl. Det är lätt att ge
uppmaningen ”gör allt ni kan” om man själv
befinner sig på avstånd. Men ibland vill vi få ett
avlivningstillstånd. Det är den tråkiga delen.
Betydligt roligare är det när man ser hur en
hund eller katt får livsgnistan tillbaka i åsynen

Det medicinska rådslaget är en komponent i arbetet med
att se till att de som mår sämst får bästa tänkbara vård.
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av matte eller husse. Det är underbart att se hur
stor skillnad ett besök kan göra för aptiten,
plötslig behövs ingen näringssond, säger Johanna
med värme i rösten. 

Hur man får djur att finna sig tillrätta i djur-
sjukhusmiljön och hur man kan hantera patien -
ter på ett bra sätt är ett ämne hon fått UDS att
lägga en del resurser på.

– Vi har haft utbildningar med Sarah Heath,
välkänd brittisk ”beteendeveterinär” som bland
annat föreläst på Veterinärkongressen, och Eva
Bodefält, hundkonsult som arbetar med inlär-
ningspsykologi och beteenden. Vi ser att de nya
kunskaper dessa utbildningar gett personalen
gör stor skillnad, säger Johanna och berättar
om ett rörande exempel.

– Vi hade en riktigt svårhanterlig rädd hund
som det inte hade varit möjligt att ha inskriven
tidigare. Vid polikliniskt återbesök ville hun-
den med fyrhjulsdrift och sladdsväng tillbaka in
på IVA. Det var härligt att se hur väl vi lycka-
des få den hunden att känna sig trygg med oss. 

KVALITET I VÅRDEN innefattar väldigt mycket.
När det gäller intensivvården är det medicinska
rådslaget en komponent, instruktioner för
överlämning mellan skiften en annan liksom
ett nära samarbete mellan avdelningarna.

– Att arbeta med intensivvårdspatienter kan
vara tungt. För det mesta har vi tre till fem 
patienter, men i värsta fall kan vi ha uppåt tio.
Trots att vi anstränger oss till det yttersta slutar
det inte alltid bra, vilket är sorgligt för alla som
varit delaktiga och kämpat runt djuret. Ibland
kommer avlivningsbeslutet som en befrielse för
samtliga inblandade, säger Johanna. 

– Vi strävar efter att på våra ”morbidity-
mortality rounds” gå igenom de fall där vi inte
lyckats planenligt och så får vi ju facit från
patologen. Om något inte fungerat enligt våra
vårdrutiner ska de inblandade skriva en av vikel-
serapport. 

Johanna poängterar att det inte handlar om
att granska varandra utan om att tillsammans
gå igenom hela händelseförloppet och diskutera
lösningar för att förebygga att något liknande
sker igen.

– Min önskan är att skapa ett klimat där det
är högt till tak och där alla vågar prata, säger
hon.

PÅ GRUND AV de påfrestningar som arbetet på
intensivvårdsavdelningen innebär byter man
uppgifter efter tre till fyra dagar i följd på IVA.
Även om det inte alltid lyckas vill Johanna helst
ha en schemateknisk överlappning så att alltid

någon i teamet sett patienterna dagen innan. I
samma andetag tar hon upp ett ämne som stän-
digt kommer upp till diskussion numera, svårig -
heten att få tag på legitimerade djursjukskötare.

– Bristen är skriande och påverkar hela verk-
samheten. I slutändan är det djuren som kom-
mer i kläm. Idag är det antalet djursjukskötare
som sätter gränserna för hur många patienter vi
kan ta emot, säger Johanna och fortsätter: 

– Att driva högklassig djursjukvård innebär

”Hur mår du lilla vän?” Johanna betonar att det lidande som intensivvård kan 
innebära måste vara tydligt begränsat i tid och med möjlighet till tillfrisknande. 

Att få djur att känna sig trygga i djursjukhusmiljön intresserar Johanna och hon
berättar att de utbildningar man haft inom detta område har gjort stor skillnad. 



10 N U M M E R  5 • 2014 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

många jourpass som behöver bemannas. Med
rådande ekonomiska förutsättningar har UDS
svårt att matcha de privata djursjukhusen löne-
mässigt i den huggsexa som pågår om legiti -
merade djursjukskötare, säger Johanna. Hon

avslutar med att hennes förhoppning är att
UDS, förutom att bedriva högklassig djur-
sjukvård, även ska ha ett grundmurat renommé
som en attraktiv arbetsplats där alla trivs och
har möjlighet att utvecklas.  ■

Friluftsliv i alla former är Johannas passion. Så ofta det är möjligt tar hon båten, och cykeln, till jobbet.

AkademikerKompetens 
AkademikerKompetens är ett samarbetsprojekt som erbjuder kortare och rikstäckande utbildningsaktiviteter av hög 
kvalitet som är skräddarsydda för medlemmar i Civilekonomerna, DIK, FSA, Jusek, SRAT, Sveriges Veterinärförbund, 

Som medlem i veterinärförbundet erbjuds du att kostnadsfritt (lunch betalas enskilt) delta i AkademikerKompetens 

Växjö 8 apr Stockholm 27 maj
Linköping 23 sep

Eskilstuna 9 okt
Malmö 14 okt

Uppsala 11 nov
Göteborg 20 nov
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Afrikansk svinpest sprider sig i 
Ryssland och det är svårt att få
sjukdomen under kontroll. Epide-
min som startade i Kaukasus har
redan skapat ett nytt endemiskt
område i Tverområdet i höjd med
Moskva. Flera riskbedömningar har
genomförts om hur sjukdomen kan
komma in i EU. Att skydda EU-
området kräver förutom uppfölj-
ning av djur även att människor
som kommer i kontakt med grisar
blir bättre medvetna om sjukdo-
mens spridningssätt.

BAKGRUND
Afrikansk svinpest (ASF) är en virus-
sjukdom som drabbar grisar och vildsvin
och som orsakar hög dödlighet och all-
varliga konsekvenser för grisnäringen
och hela samhället (se faktaruta). Sjuk-
domen sprider sig okontrollerat i Ryss-
land och utgör därför ett ständigt hot
för Europeiska unionen. Vid sjukdoms-
bekämpningen är det viktigast att öka
medvetenheten om sjukdomens sprid-
ningssätt och förebyggande av sprid-
ningen hos de personer som kommer i
kontakt med grisar.

Sedan 2007 har ASF förekommit i
Kaukasusområdet, först i Georgien och
efter det i de närmaste grannländerna
Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland.
Det endemiska området har spridit sig
norrut med en hastighet av cirka 200
km/år. Dessutom har sjukdomen gjort
hopp på flera hundra kilometer till följd
av människans åtgärder och på grund av

detta har sjukdomsutbrott förekommit 
i länet runt S:t Petersburg (Leningrad
oblast) och i närheten av själva staden
2009, 2010 och 2011. Dessutom före-
kom sjukdomsfall under 2011 i Mur-
mansk på Kolahalvön och i Archangelsk
i Dvinaflodens delta (8). I januari 2012
konstaterades sjukdomen i staden Segezja
i Karelen (4). Flera fall av sjukdomen

har förekommit i Tverområdet nära
Moskva hos både tama grisar och vild -
svin, och detta kan anses vara ett nytt
endemiskt område (11). I juli 2013 kon-
staterades ett sjukdomsfall i Pskovområ-
det intill gränsen mot Vitryssland med
gräns mot Estland och Lettland. Sjuk -
domen har även spridits till Rysslands
grannländer. I Ukraina påträffades det ➤

JONNA KYYRÖ, VMD, specialforskare*

Afrikansk svinpest hotar den
Europeiska unionen 

Förlängt nordiskt tema

I SVT 4/14 inleddes en temaserie artiklar om aktuella smittsamma djursjuk-
domar i Norden. Temat fortsätter i detta nummer med två nya artiklar från
de nordiska länderna. På grund av en stor mängd annat material till tidningen
publiceras de sista två artiklarna i serien först i SVT 6/14. Det nordiska temat
förlängs därmed från två till tre nummer av den svenska veterinärtidningen,
men då artiklarna är både informativa och välskrivna vill redaktionen gärna
publicera dem alla.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör, Svensk Veterinärtidning

Kliniskt och patologiskt-anatomiskt påminner afrikansk svinpest om klassisk
svinpest.

Sjukdomen orsakas av ett mycket tåligt Asfivirus som förstörs vid normala
matlagningstemperaturer, men matavfall som inte hettats upp tillräckligt samt
saltade eller rökta svinköttsprodukter utgör en stor risk för att sjukdomen ska
spridas.

Virulensen i virusstammarna varierar och därför kan sjukdomen förekomma
i perakut, akut, subakut eller kronisk form.

Inkubationstiden är i allmänhet 3–15 dagar, i akut form tre till fyra dagar.
Dödligheten är hög (nästan 100 %) och sjukdomen leder till döden inom 6–13
dagar från infektion. 

För närvarande finns inget vaccin. Utvecklingsarbetet försvåras av den stora
mängden virusstammar och av att ASFV-antikroppar inte neutraliserar viruset.

FAKTA OM AFRIKANSK SVINPEST 

N O R D I S K T  T E M A  – I N F E K T I O N E R
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första fallet 2012. Det första fallet i
Vitryssland inrapporterades i juni 2013,
bara 40 km från den litauiska och 150 km
från den polska gränsen (9). I januari
2014 rapporterade Litauen om att ASF
hade påträffats hos vildsvin (12) (Figur
1).  

Viruset i Kaukasus och Ryssland är
särskilt virulent, och virulensen har inte
minskat sedan det påträffades första
gången 2007. Virulensen syns bland
annat som höga dödlighetstal som gör
det lättare att snabbt upptäcka sjukdo-
men (4). I andra områden har virulen-
sen minskat över tid. Då har en del av
grisarna kunnat smittas av den kroniska
formen av sjukdomen och blivit sjuk-
domsbärare (2). En annan faktor som
gör det svårt att kontrollera ASF är att
en fästing av släktet Ornithodoros, som
deltar i virusets sylvatiska cykel och fun-
gerar som sjukdomsreservoar, verkar
saknas i epidemin i Ryssland (4).

Snabb spridning
Afrikansk svinpest har spridit sig snabbt
i Ryssland både bland produktions- och
vildsvin och det förefaller mycket svårt
att bli fri från den, vilket utgör ett kon-
stant hot för grannländerna. En av de
största utmaningarna vid bekämpningen
av ASF i Ryssland är att det inte finns ett

centraliserat, enhetligt sjukdomsbekämp-
ningsprogram. En annan viktig faktor är
olagliga transporter av sjuka djur och
infekterat kött. I Ryssland är det mycket
vanligt att ha grisar på bakgården eller
på små familjegårdar med svagt sjuk-
domsskydd. Vid en sådan djurhållning
är det vanligt att djuren utfodras med

matavfall och andra biprodukter. Ägarna
till ”bakgårdsgrisar” vill ofta inte rappor-
tera sjukdomsfall eftersom de inte vill
förlora sina djur (Figur 2). I Ryssland är
det sällan möjligt att få kompensation
(11). 

Vid uppföljningen av årstidsvariatio-
nerna inom sjukdomsfallen i Ryssland
har man observerat att högriskperioderna
för sjukdomsspridning till nya områden
är sommar och höst för tama grisar
respektive vintern och slutet av våren för
vildsvin (3).

RISKPROFIL FÖR SMITTSPRIDNING
Forskningsenheten för riskbedömning
på livsmedelssäkerhetsverket Evira har
utarbetat en riskprofil för möjliga smitt-
vägar för afrikansk svinpest in i Finland.
I riskprofilen identifierades flera olika
smittvägar. De väsentligaste som man
kan påverka med hjälp av riskhante -
ringsmetoder är införsel via människor,
med svinkött eller vildsvinskött och jakt-
troféer, med levande tama grisar och
sperma samt med tomma djurtransport-
bilar. Risken från matavfall i internatio-
nell trafik kan hanteras så bra att den
inte utgör en av de väsentligaste vägarna
(10).

Vildsvinens rörelser över gränsen är
en väg som inte kan hindras, men smit-

➤
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FIGUR 1. Länder med konstaterade fall av afrikansk svinpest i Östeuropa i mars 2014. 

FIGUR 2. Ägarna till ”bakgårdsgrisar” vill ofta inte rapportera sjukdomsfall eftersom de inte
vill förlora sina djur.
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tan överförs inte särskilt lätt från
ett infekterat vildsvin till en
population med tama grisar,
särskilt eftersom det är mycket
sällsynt att grisar vistas utomhus 
i Finland. Ett infekterat vildsvin
som fällts vid jakt eller som hittats
dött skulle redan i sig orsaka omfat-
tande åtgärder för att bekämpa sjuk-
domen och medföra begränsningar i
exporten och därigenom stora förlus-
ter för grisnäringen (10). Sjukdomens
spridning över långa avstånd med
hjälp av en vildsvinspopulation skulle
kräva att populationen var tät och
enhetlig (11). Man uppskattar att anta-
let vildsvin i Finland endast uppgår 
till cirka 400 individer, och inte heller 
på andra sidan gränsen i Ryssland är
beståndet tillräckligt tätt (under 0,02
individer/km2), för att det vore sanno-
likt att sjukdomen skulle spridas genom
vildsvin. Utfodring av vildsvin i gräns -
trakterna kan dock öka deras rörelser i
området och således möjligheten att ett
ASF-infekterat vildsvin vandrar från
Ryssland till Finland (10). Vildsvinsbe-
stånden i sydligare östeuropeiska länder
som Lettland, Litauen och t o m Estland
är däremot så täta (>0,5 individer/km2),
att risken att vildsvin skulle sprida eller
åtminstone upprätthålla sjukdomen vid
epizootifall skulle vara betydande (3).

HOT FÖR EU-LÄNDERNA
Under de senaste åren har flera risk -
bedömningar genomförts i anslutning
till ASFs spridning i Ryssland och det
hot som detta medför för EU-länderna.
EFSAs AHAW-panel publicerade sin be -
dömning redan 2010 (2). En uppdate -
ring av bedömningen pågår och kommer
att publiceras under våren. Även detalje-
rade bedömningar har publicerats om
risken för sjukdomens inträde i EU i
anslutning till införsel av levande grisar
(5), internationell trafik (6), vildsvin
(13) samt svinkött och svinköttsproduk-
ter (1). I en riskbedömning beräknades
även spridningen av ASF under högrisk-
period i Europeiska unionens medlems -
länder (7). 

Riskbedömningar av denna omfatt-
ning begränsas av att forskarna inte all-
tid har haft tillgång till noggrann land-
specifik information. Man har ibland

varit tvungen att använda relativt grova
uppskattningar om vissa parametrar i
anslutning till risken. När t ex uppgifter
om vildsvinsbestånd i olika länder sak-
nas, har man ersatt informationen genom
att uppskatta mängden lämpliga bio -
toper för vildsvin (1, 13). Fördelen med
dessa riskbedömningar är dock att de
visar särskilda riskfaktorer som riktas
mot varje medlemsland (Figur 3). Alla
länder kan precisera sin risk genom att
använda noggrannare indikatorer och
para metervärden i anslutning till riskerna
och därefter utnyttja det ramverk för
bedömning som presenteras i undersök-
ningen med uppdaterade värden.

Den största risken för att sjukdomen
ska komma in i ett land anses vara att
människor som kommer i kontakt med
grisar rör sig på smittområden för afri-
kansk svinpest. Viruset kan komma in 
i landet genom kläder, matvaror eller 
redskap. Därför är det av största vikt att
informera riskindivider om sjukdomen
och dess spridningssätt. Grisproducen-
terna kan skydda sina djur mot sjuk -
domen genom ett gott smittskydd och
genom att förhindra att matavfall kom-
mer in i svinstallet. Det är också viktigt
att förhindra kontakter mellan vildsvin

och tama grisar, särskilt inom gränsom-
råden. EUs användningsförbud av mat -
avfall skyddar djuren mot ASF när det
följs. Om sjukdomen dock kommer in i
landet är det ytterst viktigt att upptäcka
den snabbt, både för bekämpningen och
för de kostnader som denna medför.
Därför måste praktiserande veterinärer
hålla ögonen öppna och ta prover av
misstänkta fall.

På livsmedelssäkerhetsverket Evira
letar man regelbundet efter afrikansk
svinpest i slakteriprover, i samband med
sjukdomsutredningar och vid utred-
ningar av fall av kastning. Dessutom
undersöks prover från hägnade vildsvin
och vildsvin som fällts vid jakt.
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Mesocercarier af ikten (sugmasken)
Alaria alata kan findes i muskulatu-
ren hos inficerede værter og give
anledning til sygdom hos både dyr
og mennesker. Infektionsforløbet er
ikke grundigt undersøgt for denne
europæiske ikteart, men tilsvarende
amerikanske Alaria-arter har forår-
saget varierende kliniske symptomer
og dødsfald. Inficeret vildt, i sær -
deleshed vildsvin, er en potentiel
smittekilde for mennesker, og infi-
ceret kød er derfor uegnet til kon-
sum. Ikten kan findes tilfældigt ved
pepsin/saltsyre fordøjelse af musku-
latur i forbindelse med trikinkontrol
– og er igennem de seneste år rap-
porteret med stigende hyppighed i
en række europæiske lande.

ALARIA ALATAS BIOLOGI
Alaria alata er en såkaldt digen ikte, der
har en kompliceret livscyklus og et sær-
deles bredt værtsspektrum. Livscyklus
omfatter tre obligate værter: 

Slutværten (rovdyr), hvor de adulte
ikter lever i tarmen, og hvorfra ikteæg
udskilles med fæces og udvikles til mira-
cidier i et vandigt miljø.

1. mellemvært (ferskvandssnegle),
hvorfra cerkarier frigøres i vand og aktivt
opsøger

2. mellemvært (padder). Her findes
ikterne i form af mesocercarier – hvile -
stadier i mellemværtens muskulatur.

Mesocercarierne har den særlige egen -
skab, at de kan transmitteres uændret fra
en mellemvært til den næste såkaldte
para tæniske vært (vertebrater), der age-

rer som transportvært for ikten, uden at
der sker en udvikling til næste stadie i
dens livscyklus. Paratæniske værter har
betydning for spredning af ikterne til
slutværter, der ikke har padder som en
naturlig del af deres fødevalg.

Livscyklus
Når inficerede padder eller paratæniske
værter ædes af rovdyr, migrerer A alata
til slutværtens lunger hvor de udvikles til
metacercarier, hostes op og synkes, såle-
des at udviklingen til den adulte ikte kan
finde sted i tyndtarmen. Enkelte studier
tyder på, at vertikal smitte i visse tilfælde
kan finde sted via mælk fra lakterende
slutværter.

En lang række vilde rovdyr, især til -
hørende hundefamilien (Canidae), kan
agere slutvært for A alata – heriblandt
ræve (Vulpes vulpes), ulve (Canis lupus)
og mårhunde (Nyctereutes procyonoides)
– men den adulte ikte er også fundet hos
kæledyr som hund (Canis lupus familia-
ris) og kat (Felis domestica). Stort set alle
vertebrater inklusive mennesker menes
at kunne agere paratænisk vært for A
alatas mesocercarier, som er fundet hos
blandt andet tamsvin og vildsvin (Sus
scrofa), grævling (Meles meles), mink
(Mustela lutreola), brun bjørn (Ursus arc-
tos), vaskebjørn (Procyon lotor), hund og
kat. Eksperimentelle studier har tillige
vist at infektionen kan etableres hos pri- ➤
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Alaria alata – en ”ny”parasitær
zoonose?
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FIGUR 1. Adulte Alaria alata isoleret ved ”sedimentation and counting teknikken” fra en
dansk ræv (Vulpes vulpes).

N O R D I S K T  T E M A  – I N F E K T I O N E R

SVT 5-14fi:SVT mall  14-03-31  10.28  Sida 15



16 N U M M E R  5 • 2014 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

mater samt rotter, mus og fjerkræ – og
endelig kan slutværterne i nogle tilfælde
optræde samtidig som både slutvært og
paratænisk vært for ikterne.

De adulte ikter (Figur 1) i tyndtar-
men er ganske små, ca 3–6 x 1–2 mm,
og den forreste del af parasitterne har et
vingelignede udseende (alata, ”bevinget”).
De fastholder sig til tarmvæggen ved
hjælp af to ventrale sugeskåle.

Æggene måler 110–140 x 70–80 µm.

Udviklingen fra æg til udvokset individ
tager 92–114 dage, men kan som følge
af hvilestadiet hos de paratæniske værter
vare betydeligt længere.

Mesocercarierne er ligeledes kun
nogle få millimeter. Den forreste del har
en ventral sugeskål samt to par karakte-
ristiske bladlignende penetrationskirtler,
der er afgørende for dette stadies migra-
tion i værtens væv. I løbet af fem uger
encysteres mesocercarierne i muskulatu-

ren, hvor de kan erkendes ved hjælp af et
forstørrelsesglas som hvidlige, runde til
let ovale, veldefinerede noduli med svag
reaktion i det omgivende væv. De levende
mesocercarier har et særdeles karakte -
ristisk bevægelsesmønster og en udtalt
evne til at ændre form.

OPDAGELSE VED RUTINEMÆSSIG
TRIKINKONTROL
I Europa har mesocercarie-stadiet af A

➤
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FIGUR 2. Alaria alata-mesocercarier fra en filmoptagelse af mesocercarier i bevægelse efter HCl/pepsin fordøjelse af muskulatur fra en
grævling (Meles meles).
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alata været kendt siden slutningen af det
19 århundrede, men man har indtil for
nylig ikke ment at denne ikte udgjorde
nogen væsentlig risiko for mennesker.
Gentagne fund igennem det seneste årti
af A alata mesocercarier ved den ruti-
nemæssige trikinkontrol af vildsvin i
blandt andet Kroatien og Tyskland har
imidlertid ført til, at myndighederne i
flere europæiske lande har revurderet
denne opfattelse og i dag kategoriserer
kød indeholdende A alata mesocecarier
som uegnet til human konsum. 

I henhold til den gældende EU-
lovgivning skal kød fra vildsvin, som
anvendes til konsum, undersøges for 
trikiner ved pepsin/saltsyre-fordøjelse af
bestemte muskelgrupper (Trikinforord-
ningen 2005/2075). Selvom metoden er
udviklet specifikt til detektion af Trichi-
nella-arter, kan mesocercarier af A alata
også lejlighedsvist findes ved hjælp af
denne metode (Figur 2). Metoden er
dog ikke specielt velegnet til detektion af
A alata, idet mesocercarierne har andre
prædilektionssteder end Trichinella, og
desuden dør de og begynder at henfalde
efter kort tids kontakt med fordøjelse-
svæsken.

NY METODE TIL PÅVISNING AF 
A ALATA MESOCERCARIER
Tyske forskere publicerede i 2010 en ny
metode, den såkaldte ”A alata meso -
cercarie migrationsteknik” (AMT), til
påvisning af A alata i kød. Metoden er
en modifikation af Baermann-teknikken
og udnytter det faktum at mesocerca -
rierne har en høj affinitet for vand.
Såfremt man anbringer muskelstykker i
vand, excysterer de og vil aktivt bevæge
sig fra muskulaturen ud i vandet, hvor
de på grund af tyngdekraften vil falde til
bunds og derefter kan påvises ved mik-
roskopi.

I modsætning til trikinlarver fore -
trækker A alata mesocercarier lokalisa-
tioner med betydelige mængder binde-
væv eller fedt, og mesocercarierne har
tillige en høj affinitet for kirtelvæv og
brusk. På grund af mesocercariernes 
uregelmæssige fordeling i slagekroppen
udtages der til ATM 5 g prøver fra 6
forskellige steder (30 g i alt): ”kæbe”
(inklusive muskulatur, binde-, fedt-,
lymfe- og kirtelvæv), peritoneum, dia -

phragma, larynx, tunge og tyggemusku-
latur. Den nye metodes sensitivitet til
påvisning af A alata er ca 60 procent
højere end den traditionelle trikin-for-
døjelsesteknik.

De adulte stadier af A alata hos
slutværterne kan påvises i tarmindhold
fra døde dyr ved hjælp af ”sedimentation
and counting teknikken”, der også
anvendes som ”gold standard” til påvis-
ning af rævens dværgbændelorm (Echi-
nococcus multilocularis).

PRÆVALENS OG SYGDOM BLANDT
DYR
Ældre litteratur beskriver luftvejssymp-
tomer hos hund og ræv på grund af 
A alata-metacercarier, samt gastroin-
testinale symptomer og intoxikation for -
år saget af de adulte ikter – men generelt
anses disse stadier i slutværten for at
have ringe patogen betydning.

Hos danske hunde blev infektionen
påvist allerede i 1949 og senest fundet
hos jagthunde i 2004. I forbindelse med
overvågningen af E multilocularis i Dan-
mark har vi i perioden 2009–2012 ved
hjælp af ”sedimentation and counting
teknikken” undersøgt parasitbyrden hos
384 ræve og 99 mårhunde. Dette studie
viste en prævalens af de adulte ikter på
34,4 procent hos ræve og 69,7 procent

hos mårhundene, og smitten er således
massivt til stede blandt vildtlevende car-
nivorer i Danmark (Figur 3).

Ungarske forskere har, i overensstem-
melse med forskningsresultater fra flere
europæiske lande, vist en klar sammen-
hæng mellem forskellige miljøfaktorer
og prævalensen af A alata hos ræve. Lav-
landsområder med temporære vand -
huller samt relative høje temperaturer 
og nedbørsmængder giver gode livsbe-
tingelser for både ferskvandssnegle og
haletudser/frøer, og fører dermed til en
højere forekomst af A alata.

De adulte ikter er påvist med varie-
rende prævalens hos vildtlevende carni-
vorer over det meste af Europa, men det
er først efter at den nye ATM-teknik er
blevet tilgængelig som vi begynder at få
pålidelige data om prævalensen af A
alata mesocercarier blandt dyrearter som
regelmæssigt konsumeres af mennesker.
De første tilfældige fund af A alata
mesocercarier i forbindelse med den
rutinemæssige trikinkontrol af vildsvin
blev publiceret af tyske forskere i 2004.
I Danmark blev der i december 2012
gjort et enkelt fund i relation til trikin-
kontrollen af en grævling. Denne græv-
ling var skudt i det sydlige Sverige og
bragt til Danmark med henblik på kon-
sum. Ved fordøjelse af 100 g muskulatur ➤
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FIGUR 3. En aktuell studie viste en prævalens af de adulte A alata-ikter på 34,4 procent
hos ræve og 69,7 procent hos mårhundene i Danmark.
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fra dette dyr fandtes 23 A alata mesocer-
carier, og kadaveret blev efterfølgende
erklæret uegnet til konsum og destrue-
ret.  

Et netop publiceret studie af 27 582
vildsvin viste en generel lav landspræva-
lens på 0,6 procent i Frankrig baseret på
undersøgelse ved hjælp af pepsin/saltsy-
refordøjelse – men prævalensraten (kor-
rigeret for falsk negative fund) var
16–31 procent blandt vildsvin nedlagt i
lavlandsområder. Ikten blev ikke påvist
hos vildsvin under 15 kg. Undersøgelsen
dokumenterede desuden en klar sæson-
variation i smitten med højest forekomst
i forårsmånederne. Endelig fandt de
franske forskere signifikant stigende
prævalens blandt vildsvin i løbet af
undersøgelsesperioden 2007 til 2011.

PRÆVALENS OG SYGDOM HOS
MENNESKER
Forekomsten af zoonotiske infektioner
med A alata er ringe belyst i Europa 
og symptomerne ikke tilbundsgående
beskrevet. Den stigende forekomst af A
alata blandt dyr der indgår i mange
menneskers kost, giver imidlertid anled-
ning til bekymring og øget bevågenhed.

Indtil videre er der kun en enkelt
videnskabelig rapport af humane tilfælde
forårsaget af inficeret vildsvinekød.
Symptomerne beskrevet i denne rapport
omfatter feber, inflammation, ødem og
dyspnoe. Til gengæld er der talrige pub-
licerede eksempler på humane infektio-
ner forårsaget af amerikanske Alaria-
arter. Disse studier beskriver varierende
kliniske tegn spændende fra milde respi-
ratoriske symptomer, hudforandringer
og neuroretinitis til anafylaktisk shock
og dødsfald. En caserapport fra 1976
beskriver sygdomsudviklingen hos en
24-årig ung mand, der initialt udviklede
influenzalignende symptomer, på fjerde
dagen efter symptomdebut blev koma -
tøs og på niende dagen døde med diffus
hæmorrhagi i alle indre organer. Smitte-
kilden i dette tilfælde var formentlig
utilstrækkeligt varmebehandlede frølår.

RISIKOFAKTORER FOR MENNESKER
Parasitten udgør en potentiel zoonotisk
risiko, men egentlige risikofaktoranaly-
ser for zoonotisk transmission af A alata
til mennesker foreligger endnu ikke. På

nuværende tidspunkt anses kød fra
utilstrækkeligt varmebehandlede frøer
og vildsvin for at udgøre den væsent-
ligste smittekilde til mennesker (Figur
4). Tilberedningsmetoder fx grill-tilbe-
redning, der indebærer en risiko for at
kødet ikke gennemsteges, medfører en
fare for transmission af parasitten.

Mesocercariernes fryseresistens i svi-
ne kød er indtil videre kun undersøgt i
begrænset omfang men det er vist, at A
alata mesocercarier kan overleve mini-
mum fem dages nedfrysning ved -18°C,
og kortvarig nedfrysning er således
ingen sikkerhed mod transmission.

Transport af kæledyr og jagthunde
samt eksotiske fødevarer af ukendt
oprindelse på tværs af grænser i forbin-
delse med rejseaktiviteter udgør en
anden potentiel risiko for spredning af 
A alata og smitte til mennesker.

PILOTSTUDIE BLANDT VILDSVIN 
I DANMARK
I efteråret 2013 indledte DTU Veteri -
nærinstituttet i samarbejde med Køben-
havns Universitet et pilotstudie, som
søger at kortlægge forekomsten af A
alata-mesocercarier blandt vildsvin i

Danmark. Studiet omfatter primært
undersøgelse af vildsvin fra hegninger,
men inkluderer også undslupne frit-
levende vildsvin samt vildtlevende tra-
fikdræbte og nedlagte dyr indvandret 
fra Tyskland. Indsamlingsperioden løber
frem til sommeren 2014.

BEHOV FOR FREMTIDIG OVER-
VÅGNING?
Den nye AMT-metode muliggør i dag
bedre overvågning og dermed øget viden
om forekomst og betydning af A alata
hos potentielt inficerede vildtlevende
dyr og produktionsdyr. Den høje fore-
komst af de adulte ikter hos ræve og
mårhunde i Danmark indikerer at A
alata trives under de givne miljøbeting-
elser. Risikoen for smitte til vildsvin og
økologiske svin i udendørs produktions -
systemer er således potentielt til stede.

Selvom A alata har været kendt længe,
er der tilsyneladende tale om en infek-
tion med stigende betydning. Det øgede
antal rapporter af mesocercarier i kød fra
europæiske vildsvin kan have sammen-
hæng med bedre metodik samt en sti-
gende opmærksomhed hos forskere og
myndigheder. Det netop publicerede

➤
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FIGUR 4. Kød fra utilstrækkeligt varmebehandlede vildsvin anses for at udgøre den væsent-
ligste smittekilde til mennesker. 
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franske studie hævder imidlertid at have
taget højde for disse forhold og påvist 
en reel stigning i antallet af positive 
vild svin. Man bør derfor overveje om
ændrede klimaforhold samt naturge-
nopretningsprojekter med nedsat dræ-
ning af vådområder øger risikoen for at
inficeret kød havner på vores middags-
borde.   

Vi vil derfor opfordre til, at dyrlæger
med tilknytning til trikinkontrollen er
særlig opmærksomme på denne parasit,
i særdeleshed ved kontrol af vilde dyr
samt svin fra udendørs produktions -
systemer.

Litteratur

Al-Sabi MNS. Endoparasites of the raccoon
dog (Nyctereutes procyonoides) and the red
fox (Vulpes vulpes) in Denmark 2009-2012 
– a comparative study. Int J Parasitol, 2013,
2, 144–151.

EU-Commission. Commission Regulation (EC)

No 2075/2005 of 5th December 2005 laying
down specific rules on official controls for 
Trichinella in meat. Off J Eur Union, 2005, 
L 338 (60).

Möhl K et al. Biology of Alaria spp and human
exposition risk to Alaria mesocer cariae – a
review. Parasitol Res, 2009, 105, 1–15.

Portier J et al. Increasing circulation of Alaria
alata mesocercaria in wild boar populations
of the Rhine valley, France, 2007–2011. 
Vet Parasitol, 2014, 199, 153–159.

Riehn K et al. A novel detection method for
Alaria alata mesocercariae in meat. Parasitol
Res, 2010, 107, 213–220.

Riehn K et al. Alaria alata in wild boars (Sus
scrofa, Linnaeus, 1758) in the eastern parts
of Germany. Parasitol Res, 2012, 111,
1857–1861.

Riehn K et al. First interlaboratory test for 
the detection of Alaria spp mesocercariae in
meat samples using the Alaria spp. mesocer-
cariae migration technique (AMT). Parasitol
Res, 2013, 112, 2653–2660.

Széll Z et al. Environmental determinants 
of the spatial distribution of Alaria alata in

Hungary. Vet Parasitol, 2013, 198, 116–121.

Tønsberg Z et al. Parasitologisk undersøgelse
af jagthund og ræv i Odsherred – et epizoo-
tologisk prævalensstudie. Dansk VetTidsskr
2004, 87, 20, 14–18.

*HEIDI L ENEMARK, seniorforsker, DTU Vete -
rinærinstituttet, Sektion for Bakteriologi, Pato-
logi og Parasitologi, DK-1870 Frederiksberg C,
Danmark.
MOHAMMAD NAFI S AL-SABI, forsker, DTU
Veterinærinstituttet, Sektion for Bakteriologi,
Patologi og Parasitologi, DK-1870 Frederiks -
berg C, Danmark.
NAO TAKEUCHI-STORM, dyrlæge, speciale -
studerende i parasitologi, DTU Veterinærinsti-
tuttet, Sektion for Bakteriologi, Patologi og Para-
 sitologi, DK-1870 Frederiksberg C, Danmark.
STIG M THAMSBORG, professor, Københavns
Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbio-
logi, Sektion for Parasitologi, Sundhed og
Udvikling, DK-1870 Frederiksberg C, Danmark.
MARIANN CHRIEL, specialkonsulent, DTU
Veterinærinstituttet, Sektion for Myndigheds -
betjening, DK-1870 Frederiksberg C, Danmark.

Banminth® vet.
Avmaskningsmedel mot rundmask och bandmask

Banminth vet. 44% oral pasta till häst. Pyrantelembonat 439 mg per g pasta. Recepbelagt läkemedel.  
För behandling av adulta infektioner av strongylider (inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), Oxyuris, 
Parascaris och Anoplocephala perfoliata. Datum för översyn av produktresumén 2008-07-17. Läs bipacksedeln 
noga. För mer information gå in på www.fass.se. Pharmaxim  Pharmaxim AB  www.pharmaxim.com

N O R D I S K T  T E M A  – I N F E K T I O N E R

SVT 5-14fi:SVT mall  14-03-31  10.28  Sida 19



04
-2
01
4

Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst. Receptbelagt. Aktiv substans: Butorfanol. Indikationer: För kortvarig lindring av smärta i samband med kolik av gastrointestinalt 
ursprung. För sedering i kombination med vissa α2-adrenoreceptoragonister. Kontraindikationer: Butorfanol som monoterapi eller som en del i någon kombinationsterapi: Skall inte användas till hästar 
med nedsatt njur- eller leverfunktion. Butorfanol-detomidinhydroklorid kombination: Skall inte användas till dräktiga djur. Skall inte användas till hästar med känd hjärtrytmrubbning eller bradykardi. 
Butorfanol-romifidin kombination: Skall inte användas under dräktighetens sista månad. Butorfanol-xylazin kombination: Skall inte användas till dräktiga djur. Minskning av gastrointestinal motilitet kan 
möjligen förvärras vid samtidig användning av kombinationen med α2-adrenoreceptoragonister och sådana kombinationer skall följaktligen inte användas vid fall av kolik med förstoppning. Biverkningar: 
Butorfanol kan orsaka följande biverkningar: lokomotorisk stimulering (trampande), lindrig sedering (kan möjligen förekomma efter administration då butorfanol används som monoterapi), ataxi, minskad 
gastrointestinal motilitet och dämpande effekt på hjärt-kärlsystemet. Dräktighet och laktation: Läkemedlets säkerhet under dräktighet och laktation hos djurslaget har inte fastställts. Använding under 
dräktighet och laktation rekommenderas inte. Dosering: För analgesi: Butorfanol 100 mikrogram/kg (motsvarar dosen 1 ml/100 kg) som intravenös injektion. Butorfanol är avsett för kortvarig lindring 
av smärta. Dosen kan upprepas efter behov. Behovet av och tidpunkten för upprepad behandling skall baseras på kliniska svar. För sedering i kombination med detomidinhydroklorid: Detomidinhyd-
roklorid 12 mikrogram/kg ges som intravenös injektion, följt inom 5 minuter av butorfanol 25 mikrogram/kg (motsvarar dosen 0,25 ml/100 kg) intravenöst. För sedering i kombination med romifidin: 
Romifidin 40–120 mikrogram/kg, följt inom 5 minuter av butorfanol 20 mikrogram/kg (motsvarar dosen 0,2 ml/100 kg) intravenöst. För sedering i kombination med xylazin: Xylazin 500 mikrogram/
kg, omedelbart följt av butorfanol 25–50 mikrogram/kg (motsvarar dosen 0,25–0,5 ml/100 kg) intravenöst. Karenstid: Kött och slaktbiprodukter: Noll 
dagar. Mjölk: Noll dagar. Förpackning: 1 x 20 ml. Innehavare av godkännande för försäljning: aniMedica GmbH, Tyskland. Information i Sverige: 
VM Pharma AB, Box 45010, 104 30 Stockholm, info@vetmedic.se. Baserad på SPC: 2013-07-22. För ytterligare information se www.fass.se.

10 mg/ml injektionsvätska, lösning 
butorfanol

ANALGESI

SEDERING

 Indikationer: För kortvarig lindring av smärta i samband med kolik av gastrointestinalt 
Butorfanol som monoterapi eller som en del i någon kombinationsterapi: Skall inte användas till hästar 

med nedsatt njur- eller leverfunktion. Butorfanol-detomidinhydroklorid kombination: Skall inte användas till dräktiga djur. Skall inte användas till hästar med känd hjärtrytmrubbning eller bradykardi. 



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  5 • 2014 21

❘❙❚ månadens epiztel

MJÖLKKOR MED EROSIONER PÅ VULVA
I en lösdriftsbesättning med cirka 80 mjölkkor
i södra Sverige drabbades plötsligt ett tiotal kor
av blåsor, knutor och småsår i vulvaregionen
(Figur 1). Korna hade opåverkat allmäntill-
stånd utan feber, men några hade flytning från
vagina. En ko hade veckan före kastat i sjunde
dräktighetsmånaden. Sjukdomen visade ett
mycket smittsamt förlopp. Efter ca en vecka

hade runt hälften av korna samma typ av för-
ändringar i vulva – några även med fula flyt-
ningar och blåsor i vaginalslemhinnan – och
efter ytterligare några veckor hade majoriteten
av korna drabbats. Fortfarande sågs dock inga
tecken på att kornas allmäntillstånd var påver-
kat. Vid detaljerad undersökning sågs multipla
inflammationshärdar med krustabildning i 
vulvaområdet. De flesta korna hade många

Ett utbrott av smittsamma erosioner på vulva i en 

besättning med mjölkkor i södra Sverige håller på att

utredas och hemsidan Epiwebb har fått en ny utbildningsfunktion. Epizteln är i

detta nummer sammanställd av Mikael Propst, SVA.

FIGUR 1. I en lösdriftsbesättning med mjölkkor i
södra Sverige drabbades plötsligt ett tiotal kor av
blåsor, knutor och småsår i vulvaregionen.

FIGUR 2. De flesta korna hade många inflamma-
tionshärdar av varierande storlek i slemhinnan i
bakre delen av vagina.
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inflammationshärdar av varierande storlek i
slemhinnan i bakre delen av vagina (Figur 2).
Härdarna utvecklades senare till erosioner. Hos
de först drabbade korna sågs inga tecken på
avläkning efter omkring tre veckors sjukdom.

Jordbruksverket och SVA kontaktades under
den första veckan och prov togs för uteslutande
av IBR/IPV-infektion. Analysresultatet var nega-
tivt. Fortsatt utredning av orsakerna till sjuk -
domen pågår genom undersökning av histo -
patologiska förändringar samt förekomst av
virus och ureaplasma i biopsimaterial från hud-
förändringar.

EPIWEBB.SE – NU ÄNNU BÄTTRE
Nu finns även en utbildningsmodul inbyggd i
Epiwebb, en svensk webbsida om epizootisjuk-
domar. Epiwebbkursen består av flera avsnitt
om fallbeskrivningar, lagstiftning, sjukdoms -
bekämpning, instuderingsfrågor och bildspel.
Epiwebbkursen är en lärande kurs där använ-
daren uppmuntras att söka svaren på frågorna i
övriga Epiwebb. Här ges tillfälle till repetition
både vad gäller sjukdomsbild och hantering.
Vilken sjukdom misstänker du? Vilka skyldig-
heter har du som veterinär? Vilka åtgärder ska
vidtas vid en epizootimisstanke? Man når kur-

sen genom att gå in på www.epiwebb.se och
klicka på fliken Epiwebbkurs. Kursen är kost-
nadsfri och kan även användas i utbildnings-
sammanhang.

Epiwebb är ett webbaserat text- och bildma-
terial som riktar sig i första hand till veterinärer
och veterinärstudenter i syfte att höja och under-
hålla kunskapsnivån om epizootiska sjukdomar.
Framtagandet av Epiwebb och Epiwebbkursen
har finansierats av medel från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Epiwebb togs
fram 2008 av Jordbruksverket, SVA och Livs-
medelsverket och förvaltas av Jordbruksverket i
samarbete med SVA och SLU och uppdateras
regelbundet. Även Svenska Djurhälsovården
har deltagit i arbetet.  ■

■ ■  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 epizootisjuk-
dom. Provsvar eller allmänna råd kan inte ges
på detta nummer.
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Kajor dog av koffein-
förgiftning
❘❙❚ I Helsingborg hittades ett tiotal döda
kajor i april 2013 och ett hundratal under
januari 2014 på samma plats. I Trollhättan
hittades ett 80-tal döda fåglar i november
förra året.

– Obduktioner vid SVA av de döda 
fåglarna visade inga tecken till att kajorna
drabbats av någon sjukdom utan förgift-
ning misstänktes som dödsorsak, säger
Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär
vid SVA.

Toxikologiska analyser, gjorda i USA,
visar att alla undersökta fåglar hade koffein
i inre organ. Koffeinförgiftning tros därför
vara den bakomliggande dödsorsaken.
Den för fåglar dödliga dosen koffein är
inte exakt känd men tros ligga runt 100
mg koffein per kg kroppsvikt. Påverkan 
på kroppsfunktioner kan dock förväntas
redan vid 15 mg per kg kroppsvikt. Mäng-

den koffein i en kopp kaffe motsvarar ca
100 mg vilket betyder att koffeinmängden
i en kopp kaffe utgör dödlig dos för
omkring fyra kajor.

− I de aktuella fallen har kajorna blivit
påverkade och dött efter att de fallit ner
från sovträd och därmed drabbats av inre
skador. Nedkylning i samband med låga
nattemperaturer har sannolikt bidragit till
att fåglarna dött. Detta innebär att betyd-

ligt lägre koffeinmängder än 100 mg per
kg kroppsvikt kan ha orsakat dödligheten,
säger Henrik Uhlhorn.

För att undvika liknande händelser är
det viktigt att informera allmänhet,
industrier och näringsidkare om riskerna
med koffein för fåglar. Koffeinhaltiga pro-
dukter eller rester, som t ex kaffesump,
bör inte slängas ut eller förvaras så att 
de är tillgängliga för vilda djur.  ■

❘ ❙❚ noterat De döda kajorna i södra Sverige visade sig vara koffeinförgiftade. 
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Vilken är din diagnos? – Patologi

I en getbesättning hade
man under en tid haft 
problem med dödfödslar
och svagfödda killingar.
En killing som dog i sam-
band med förlossningen
skickades till obduktion.
Fallet är sammanställt och
tolkat av Erika Karlstam,
avdelningen för patologi
och viltsjukdomar, SVA.

Killing, nyfödd
ANAMNES: Killingen föddes i
en getbesättning där man
under en tid haft problem
med dödfödslar och svag -
födda killingar, som enligt
djur ägaren ofta dog efter ett
par dagar. Några getter hade
också drabbats av dystoki.
Den aktuella killingen dog i
samband med förlossningen.

Djurägaren berättade vid
telefonkontakt att han tyckt
sig se ”knölar” på halsen hos
flera av de döda och svag -
födda killingarna. För att när-
mare ut reda bakgrunden till
problemen sändes killingen
till av delningen för patologi
och viltsjukdomar, SVA, för
ob duktion.

PATOLOGI: Se Figur 1 (lungor
och trakea med ”knölar”,
makro skopisk bild) och Figur
2 (”knöl”, mikroskopisk bild).
Jämför med Figur 3 (normal
”knöl” i samma område från
friskt djur, mikroskopisk bild). FIGUR 2. ”Knöl”, killing. Mikroskopisk bild. HE-färgning, ca 600 gångers förstoring.

FIGUR 1. Lungor och trakea med ”knölar”, killing. Makroskopisk bild.
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FIGUR 3. Normal ”knöl”, friskt djur. Mikroskopisk bild. HE-färgning, ca 600 gångers förstoring.

Öppet längre på 
Agria Direkt!

Nu utökar vi servicen till våra gemen-
samma kunder. Från och med den 
1 april förlänger vi öppettiderna på 

vår direktskadereglering för hund, katt och 
övriga smådjur. 

Mellan 8 och 20 på vardagar kan kliniker 
och djursjukhus direktreglera med oss.

Agria DR
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agria.se, 0775-88 88 88
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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Yrkesgrupper som dagligen arbetar
med djur måste även hantera män-
niskor i sitt arbete. Kunskapen om
hur man bemöter människor i svåra
situationer får de flesta inte med sig
i tillräcklig utsträckning från grund -
utbildningen. För att belysa detta
ämne anordnade kunskapsföretaget
Temadagen.com ett heldagssemina-
rium i Stockholm den 5 mars. Ett
40-tal åhörare med bakgrund som
veterinär, djurskyddsinspektör, djur-
sjukvårdare och djurpolis deltog för
att lära sig mer.

HOT OCH VÅLD MOT VETERINÄRER
Att meddela obekväma myndighets -
beslut om djurhållning kan väcka starka
känslor hos djurägare. Seminariet inled-
des därför med att Johan Beck-Friis från
veterinärförbundet redogjorde för den
enkät som förbundet nyligen genomfört
inom gruppen veterinärer i myndighets -
position (se även SVT 2/14). Förbundet
ville veta i hur stor utsträckning dessa
medlemmar utsätts för hot och våld i sin
yrkesutövning. Av 537 kontaktade vete-
rinärer svarade 201, en svarsprocent på
37. Av de som svarat rapporterade 45
procent att de utsatts för hot och 13 pro-
cent att de även utsatts för våld i tjäns-
ten. Resultatet av svaren på frågor om
hur arbetsgivaren hanterade sådana pro-
blem, om det fanns handlingsplaner och
om dessa användes, var också nedslående.
Det är en helt oacceptabel situation som
måste åtgärdas och det arbetet är redan
påbörjat inom förbundet. 

Johan berättade också om det initiativ
som förbundet tog i slutet av 1990-talet
genom att starta det Kollegiala nätverket

dit veterinärer kan vända sig för att få
diskutera olika typer av problem i arbetet.

VAD GÖR POLISEN I DJURSKYDDS -
ÄRENDEN?
Pernilla Markström, polisinspektör och
gruppchef för Djurskyddsgruppen hos
Stockholmspolisen, var nästa talare. En
sådan djurskyddsgrupp har funnits i
Stockholm sedan 2011 och består just nu
av tio poliser. De ska arbeta förebyggande,
öka lagföringen av djurskydds ärenden,
skapa en mer rättssäker hante ring av
djurskyddsbrott och öka indrivningen
av ersättning för de höga kostnader som
arbetet innebär för polisen.

I storstadsområden består polisens
insats i stor utsträckning av kontroll av
lagen om tillsyn över hundar och katter.

Avsikten med denna lag är främst att
skydda allmänheten från farliga djur och
man får in ca 1 000 anmälningar årligen
i Stockholm. Det sker en bra samverkan
mellan länsstyrelsen (djurskyddsinspek-
törer) och polisen men det är viktigt
med tydliga roller i dessa ärenden. Poli-
sen kan t ex inte göra ingrepp (husrann-
sakan) på anonyma tips, till skillnad från
djurskyddsinspektörer som får agera
även om tipsaren är anonym. Det är inte
heller polisens uppgift att kontrollera
om djur mår bra, det måste göras av
någon med rätt kompetens. 

Vid tillslag i brottsliga ärenden får
polisen däremot omhänderta djur om
det är uppenbart att de lever i misär. Om
en veterinär eller djurskyddsinspektör
beslutat att djur ska omhändertas är det

Psykologi för veterinärer

Beredskap mot hot och våld
TEXT OCH FOTO: CHRISTINA AROSENIUS
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SVFs enkät visade att många veterinärer i myndighetsposition utsätts för hot eller våld i job-
bet, berättade Johan Beck-Friis.



också polisen som verkställer själva
omhändertagandet. Därmed övergår
ansvaret för djuren på polisen som måste
ordna lämplig förvaring. Oftast har poli-
sen avtal om uppstallning och omhän-
dertagande med lokala hund- och katt-
stall och med samarbetspartners för
andra djurslag.

REFLEKTIONER FRÅN EN DJUR-
SKYDDSINSPEKTÖR
Emelie Rohdin, djurskyddsinspektör på
länsstyrelsen i Stockholm, reflekterade
kring rubriken ”hur berättar man att
ditt djur lider och att du troligen är
ansvarig”? Emelie har själv stor erfaren-
het av besvärliga ärenden som hon
hand lagt. 

I Stockholm arbetar man mest med
sällskapsdjur och häst. Länsstyrelsen
hanterar ca 1 500 anmälningar per år
varav ungefär 27 procent är obefogade,
men alla måste kontrolleras. För djur-
skyddsinspektörerna har Naturvetarna
genomfört en motsvarande enkät som
SVF, där det framkom att sju av tio
utsatts för hot och våld i tjänsten.
Inspektörerna åker därför alltid två till-
sammans på kontrollbesök. Om djur -
ägaren tidigare är känd för att vara pro-
blematisk följer även polisen med. 

Frågan är hur man orkar arbeta under
sådana förhållanden. Emelie berättade
att hon personligen försöker ladda om
och koppla bort när hon inte arbetar.
Arbetskläder i tjänsten är viktiga för att
klara arbetet, när man tar av dessa kan
man stänga av myndighetsrollen. Det är
också viktigt att kunna ge utlopp för sina
känslor: gråta, skratta och vara arg. Man
måste även skilja på djurägaren och dju-
rets lidande, man måste kunna vara med-
människa. Många djurlidanden åstad-
koms av okunskap och inte av illvilja.

BEGRIPLIGHET, HANTERBARHET
OCH MENINGSFULLHET 
Med hjälp av Lisa Kron Sabel, psykolog
med erfarenhet från bland annat social-
tjänsten, ägnades sedan hela eftermidda-
gen åt de frågor som kan uppstå i mötet
med djurägarna och hur dessa bäst ska
bemötas. Det blev genomgång av hur
man hanterar svåra och hotfulla situa-
tioner, djurägares reaktioner på svåra
besked och hur man känner igen djur -

ägare med psykiska problem eller påver-
kade av alkohol eller droger. 

Viktigt är att ha en känsla av sam-
manhang i det som händer vilket bygger
på tre faktorer: begriplighet, hanterbar-
het och meningsfullhet. Det finns var-
ningssignaler vad gäller djurägarens
reaktioner om de är påverkade eller har

psykiska problem – förvirring, retlighet,
bullrig och högröstad, hotfulla gester,
verbala hot och attacker mot föremål.
Hur man kommunicerar i dessa fall är
mycket viktigt: var saklig och tydlig,
lyssna, visa respekt och empati. Men vid
allvarliga hot ska man alltid sätta säker-
heten först, backa undan och inte spela
hjälte.

KÄNSLIG FRÅGA OM KOSTNADER
Under dagen fanns gott om tid för frå-
gor och diskussion och åhörarna hade
många exempel på upplevda situationer
att diskutera. En vanlig orsak till bråk är
frågan om kostnader och betalning, här
är det viktigt med tydlig information
från början. Det gäller också i kontakt
med lantbrukare vars djur ska omhän-
dertas, alla kostnader för detta måste
djurägaren stå för och det kan vara bra
att redan från början diskutera om slakt
kanske då är ett alternativ. Djurförbud
var också ett ämne som föranledde en
hel del frågor. Numera finns ett natio-
nellt register där man alltid kan kontrol-
lera om någon är belagd med djurför-
bud. 

Sammantaget var detta en intressant
och lärorik dag som troligen kommer att
upprepas.  ■
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Emelie Rohdin från länsstyrelsen (t v) och Pernilla Markström från polisens djurskyddsgrupp
belyste olika aspekter av tjänstemannarollen i djurärenden.

Lisa Kron Sabels rekommendation för hot-
fulla situationer var att vara saklig och tyd-
lig, lyssna, visa respekt och empati.
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Den årliga inkomstdeklarationen
börjar nu närma sig för de flesta,
och SVT ger som vanligt tips om
aktuella avdrag och regler speciellt
för veterinärer.

INKOMSTSKATTESYSTEMET
Det finns tre inkomstslag: Inkomst av
tjänst, kapital eller näringsverksamhet.
Inkomster som inte kan hänföras till
dessa är inte skattepliktiga. 

Fysiska personer betalar både statlig
och kommunal inkomst skatt. Juridiska
personer utom handelsbolag och döds-
bon betalar bara statlig inkomstskatt.
Ett handelsbolags in koms ter beskattas
hos delägarna.

DEKLARATIONSFÖRFARANDET
Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande.
Senast den 15 april får de en ifylld dekla-
rationsblankett tillsänt sig för godkän-
nande och undertecknande.

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga senast den
15 april, har skattemyndigheten fyllt i
samtliga uppgifter från de kontrollupp-
gifter som tidigare sänts in från olika
uppgiftslämnare. 

Felaktiga/ofullständiga uppgifter änd-
ras/kompletteras av den skattskyldige.
Blanketten undertecknas och ska vara
Skatteverket tillhanda senast den 5 maj.
Detta datum gäller även dem som dekla-
rerar inkomst av näringsverksamhet, är
delägare i fåmansföretag och närstående
till dessa. Också för dem som inte varit
bosatta i Sverige hela inkomståret är sista
dag i år den 5 maj. 

Man kan också deklarera via Internet,
app, sms eller telefon. Detta framgår av

deklarationsblanketten och den medföl-
jande broschyren ”Dags att deklarera”.

TAXERINGEN
När det gäller taxeringen, dvs vilka
inkomster som ska tas upp i deklaratio-
nen och vilka avdrag man får göra, bör
följande påpekas:

Kostnader för resor mellan bostad och
arbetsplats är avdragsgilla bara om de
överstiger 10 000 kronor. Avdragsbe-
gränsningen gäller också för motsvarande
resa vid beräkning av inkomst av närings -
verksamhet. För den som har inkomster
både av tjänst och näringsverksamhet
avser begränsningen de sammanlagda
kostnaderna och i första hand ska avdra-
get i inkomstslaget tjänst minskas. 

Övriga kostnader är avdragsgilla till
den del som överstiger 5 000 kronor.
Avdragsbegränsningen omfattar dock
inte följande kostnader som alltså är
avdragsgilla ”från första kronan”:

• Ökade levnadskostnader vid 
tjänsteresa, dubbel bosättning 
och tillfällig anställning.

• Kostnader när den privata bilen
använts i tjänsten och för annan
färdkostnad för resa i tjänsten.

• Vissa hemresekostnader.

Man får inte göra avdrag för SVFs fri -
villiga grupplivförsäkring, gruppsjukför-
säkringen med 90 dagars karens, olycks-
fallsförsäkringen och barnförsäkringen
(kapitalförsäkringar).

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att Skatteverket har möjlighet
att bedöma yrkandets skälighet. Gör
man detta riskerar man inte att drabbas
av skattetillägg om Skatteverket bedö-
mer att avdragsrätt inte föreligger.

TRAKTAMENTEN M M
Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa medges bara om tjänsteresan
varit förenad med övernattning utanför
den vanliga verksamhetsorten. Med van-
lig verksamhetsort menas ett område,
vars yttre gräns ligger på ett avstånd av
50 kilometer (närmaste färdväg) från
såväl den anställdes tjänsteställe som
bostad. 

Betalas traktamente ut vid arbete
inom det område som utgör vanlig verk-
samhetsort, betraktas ersättningen som
lön.

Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etc som överensstäm-
mer med schablonbeloppen eller ersätt-

Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips 2014
TEXT: ANDERS GRANELD

ILL
: C

LA
ES

BE
C

K
-F

RI
IS



30 N U M M E R  5 • 2014 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ ningar som motsvarar gjorda utlägg
behöver inte deklareras, förutsatt att de
kryssats på kontrolluppgift. 

När arbetsgivaren betalar ut dagtrak-
tamente som överstiger schablonbelop-
pen 220 respektive 110 kronor eller
nattraktamente över 110 kronor (se
vidare Skatteverkets informationsmate-
rial) ska den överskjutande delen dekla-
reras som lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges avdrag med
schablon – 220 kronor per dag eller 110
kronor för halv dag. 

För logikostnad medges avdrag med
styrkt kostnad som man själv har betalat.
Alternativt kan man göra ett schablon -
avdrag med 110 kr/natt.

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, dvs arbetet avser bara en kortare
tid (upp till ca två år), eller arbetet visser -
ligen inte är kortvarigt men tidsbegrän-
sat eller sådant att en fast anknytning till
den tidigare bostadsorten krävs, eller
arbetet ska bedrivas på flera olika platser,
eller det finns annan anledning att inte
kräva permanent flytt.

Avdrag medges för styrkt logikostnad
på arbetsorten och för måltider och
småutgifter antingen med styrkta mer-
kostnader eller med schablon. Det senare
dock endast för första månaden på arbets -
orten om det inte är fråga om tjänste -
resa. Schablonavdraget är 66 kronor per
dag under den första månaden på
arbetsorten. Logikostnad är avdragsgill

under längst två år, för gifta eller sam -
 boende längst fem år, om den dub bla
bosättningen beror på makens eller sam-
bons förvärvsverksamhet. Det går att få
avdrag för bostadskostnader även om
man inte haft dubbla hyror, dvs bostads-
kostnader på hemorten, enligt en dom i
Regeringsrätten. 

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna
för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente ändras reg -
lerna för avdrag, se broschyren ”Trakta-
menten och andra kostnadsersättningar”
(SKV 354).

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

HOTELLKOSTNADER FÖR VIKARIER
Ersättningen för hotellkostnader ska
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotellräkningen. Arbetsgivaren ska betala
sociala avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration. 

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt ska arbetsgivaren ta
upp ett schablonvärde för hotellkost -
naden i vikariens kontrolluppgift. Vika-
rien får göra avdrag för samma värde i
deklarationen. Arbetsgivaren ska betala
sociala avgifter och dra skatt på schablon -
värdet. När det gäller dessa värden 
hänvisas till Skatteverkets informations -
material.

HEMRESOR
Den som på grund av sitt arbete vistas
på annan ort än hemorten kan få avdrag
för kostnaden för en hemresa i veckan.
Förutsättningen är att avståndet mellan
hemorten och arbetsorten är längre än
50 kilometer. 

Avdrag medges normalt för kostna-
den för billigaste färdsätt. Denna regel
har dock luckrats upp. Så är skälig kost-
nad för t ex flygresa eller resa med tåg i
första klass också avdragsgill även om
det inte skulle vara det billigaste färd-
medlet. 

Om det inte finns godtagbara all-
männa kommunikationer, medges av -
drag för bilresa enligt den schablon som
gäller avdrag för resor mellan bostaden

Bra att veta inför deklarationen
2014

✔ Taket för uppskovsbeloppet vid för-
säljning av privatbostad är 1 450 000 kr.

✔ Schablonintäkt för uppskov beräknas
på alla uppskovsbelopp med 1,67 pro-
cent av detta, oavsett om det finns en
ersättningsbostad eller inte.

✔ Jobbskatteavdraget görs automatiskt.

✔ Taket för ROT- och RUT-avdrag är 
50 000 kronor.

✔ Maximalt skatteavdrag för gåvor 
till godkänd gåvomottagare är 1 500 kr.
Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr
och man måste skänka minst 2 000 kr
under året. (förteckning över godkända
gåvomottagare finns på www.skatte-
verket.se)
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och arbetsplatsen (18:50 kronor per
mil). Det kan också finnas särskilda skäl
för veterinärer att yrka avdrag för bilresa
på grund av behovet av att medföra vete-
rinärutrustning. 

Har man fått traktamente under vistel -
sen i hemmet, ska avdraget för hemresor
reduceras med belopp som motsvarar
erhållet dagtraktamente.

Hemresor betalda av arbetsgivaren är
en förmån och finns därför i regel med
på kontrolluppgiften. Avdrag får ske om
förmånen redovisats som intäkt.

RESOR MELLAN BOSTAD OCH
ARBETSPLATS
För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats ska arbets -
platsen vara belägen minst två kilometer
från bostaden. Avdrag godkänns normalt
för en resa till och en resa från arbets-
platsen per arbetsdag. Kostnaderna är
av dragsgilla bara om de överstiger
10 000 kronor. Avdrag för resor för lunch
eller middag medges däremot inte. I 
allmänhet medges avdrag bara för kost-
naden för billigaste färdsätt.

För att få avdrag för kostnader för resor
med bil mellan bostad och arbetsplats
krävs i regel dels att avståndet mellan
bostad och arbetsplats är minst fem kilo-
meter, dels att det klart framgår att man
regelmässigt tjänar minst två timmar
sammanlagt för fram- och återresan
genom att använda bil istället för all-
mänt kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid resor mel-
lan bostaden och arbetsplatsen medges
med 18:50 kronor per mil. Om man har
fått ersättning utöver 18:50 kronor från
arbetsgivaren ska denna tas upp som

skattepliktig intäkt. Även utgift för väg-
bro- eller färjeavgift samt trängselskatt är
avdragsgill.

Om tjänsteresan görs med förmåns-
bil, ska den del av ersättningen som är
högre än 6:50 kronor per mil för kost-
naden för diesel respektive 9:50 kronor
per mil för kostnaden för övriga driv-
medel, redovisas som lön. Om arbets -
givaren betalar utgifter för trängselskatt
avseende privata resor med förmånsbil
uppkommer en skattepliktig förmån
med motsvarande belopp. Detta gäller
även för eventuell trängselskatt på resor
till och från arbetet med förmånsbilen.

KÖRJOURNAL
Många skattskyldiga måste föra körjour-
nal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal ska ha något större bevisvärde
måste man föra den löpande under
beskattningsåret. Följande krav bör upp-
fyllas:

1. Mätarställningen vid årets början
och slut.

2. Mätarställningen vid tjänsteresans
början.

3. Var tjänsteresan börjar och slutar
samt antalet körda kilometrar.

4. Vilken ort och vilket företag eller
patient som besökts.

5. Namnet på den person på företaget
eller patienten som besökts.

6. Uppgift om antal privat körda mil.

VETERINÄRUTRUSTNING MED MERA
Arbetsredskap som inköpts under
beskatt ningsåret är avdragsgilla om de
varit nödvändiga för tjänsten.

En ytterligare förutsättning är att
skattefri ersättning inte har lämnats 
för att täcka kostnaderna. Beträffande
offentliganställda veterinärer brukar
skattemyndigheten utgå från att huvud-
mannen tillhandahåller sådan utrust-
ning.

Här följer en förteckning över sådana
kostnader som kan vara avdragsgilla och
vad som kan vara värt att tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/instrument
som man behöver i verksamheten. Här
gäller att kostnad för dyrare redskap,
över 22 250 kronor och med minst tre
års livslängd, bör fördelas på flera år. Tre
till fem års avskrivning är att rekommen -
dera. Billigare redskap direktavskrivs.
Kostnad ska kunna styrkas med specifi-
cerat kvitto.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs bland annat
för att förhindra överföring av smitt-
samma sjukdomar är en avdragsgill post,
dock inte om kostnaden avser arbets-
kläder.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel beviljas om
det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

FACKLITTERATUR OCH 
REPRESENTATION
Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten och
de krävs för att man ska upprätthålla sin
veterinära kompetens på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Böckerna ska även finnas till-
gängliga på arbetsplatsen. Facktidskrifter
är i regel avdragsgilla. 

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje
år ger Skatteverket ut rekommendatio-
ner för med vilket högsta belopp per
person och gång man kan beviljas av -
drag. För 2013 är det högsta avdraget 90
kr/person. Den som inte är skattskyldig
till moms får öka avdragsramen med
momsen. Avdragsramen gäller för såväl
extern som intern representation. 
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middag och supé är avdraget högst 60
kronor plus moms per person och tillfälle.

Skälig avdragsgill kostnad för t ex tea-
terbiljett, eller vid extern representation
för greenfee vid golfspel, får vara högst
180 kronor plus moms per person.

FÖRSÄKRINGSPREMIER
Särskilt avdrag får inte yrkas för premier
som erlagts för frivillig grupplivförsäk-
ring, gruppsjukförsäkringen med 90
dagars karens, olycksfallsförsäkring
och barnförsäkring (kapitalförsäk-
ringar). Av drag för pensionsförsäk-
ringar får dock yrkas som tidigare
med maximalt 12 000 kronor. 

Saknar man tjänstepension i sin
anställning får man göra ett större
avdrag. Avdraget blir här 12 000 kronor
plus ett tillägg på 35 procent av anställ-
ningsinkomsten. Tillägget får uppgå till
högst tio prisbasbelopp, 445 000 kronor.

För den som är näringsidkare hän -
visas till ”Skatteregler för enskilda 
näringsidkare” (SKV 295). I korthet gäl-
ler följande: rätt till avdrag med 12 000
kronor plus ett tillägg på 35 procent av
näringsinkomsten, beräknad före avdrag
för pensionssparande, särskild löneskatt
på detta och före avsättning till egen -
avgifter och dylikt. Tillägget maximeras
till tio prisbasbelopp, 445 000 kronor.

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring 2013,
bör yrka avdrag med 540 respektive 858
kronor (för två respektive fem miljoner
kronor) under den förvärvskälla där in -
komsten redovisats (tjänst eller rörelse).
Detsamma gäller veterinärutrustnings-
försäkringen (allriskförsäkringen). Pre-
mien för denna försäkring för hela 2013
är 309 respektive 768 respektive 2 841
respektive 3 151 kronor (för försäkrings-
beloppen 130 000 respektive 300 000
respektive 1 000 000 respektive 1 400 000
kronor.) 

Premien för tjänstegrupplivförsäkring,
som gäller för alla stats- och kommu -
naltjänstemän och för flertalet privat -
anställda, betalas av arbetsgivaren och
något avdrag för den i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

ARBETSLÖSAS KOSTNADER
Om man är arbetslös och har fått ersätt-

ning från AEA har man rätt till avdrag
för resor i samband med besök på
arbetsförmedlingen. Man har också rätt
till ersättning för resor och andra utgif-
ter som man haft för att söka lämpliga
arbeten i Sverige. Dessa kostnader ska
dras av som ”övriga utgifter” i ruta 06 i
inkomstdeklarationen. Skatteverket min -
skar automatiskt avdraget med 5 000
kronor.

UTBILDNINGS KOSTNADER
Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning och fortbild-
ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst. Sådana
kostnader likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en slags
investering. Praxis beträffande kostnader
för yrkesutbildning är helt klart – inget
avdrag. 

För fortbildningskostnader är läget
annorlunda. Med fortbildningskostna-
der avses kostnader för sådan utbildning
som en anställd genomgår i och för den
tjänst denne redan innehar. Kostnaderna
kan gälla deltagande i kurser, studieresor
eller inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller 
inte för fortbildningskostnader verkar i 
praktiken bero på i vems huvudsakliga
intresse studierna bedrivs. Har arbetsgi-
varen betalat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation
gentemot arbetsgivaren genom att delta

i utbildningen. Det är i
”huvudsak i arbetsgivarens
intresse” som den anställde
genomgår utbildning. Om
den anställde får reduce-
rad lön har praxis visat 
att avdrag för kostnader
inte har medgivits. Har
deltagandet skett under
semester eller under kom-
pensations ledighet har
arbetsgivaren inte möjlig-
het att visa in tresse genom
att utge lön. Avdrags rätten
måste då be dömas utifrån
andra kriterier. Ofta väg-

ras avdrag därför att den skattskyl dige
har svårt att bevisa ”nödvändigheten” att
delta i dessa utbildningar. 

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen har varit nödvändig
för att be hålla arbete och in komster.

När det gäller be dömningen av av -
dragsrätten för en kongressresa under -
söker skattemyndigheten om arbetsgiva-
ren fordrat deltagande i kongressen, dvs
om deltagandet legat i arbetsgivarens
intresse. Som regel krävs att deltagarna
fått behålla sina löneförmåner från
arbets givaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst 30 veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande 
i resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag kommer
ifråga är i huvudsak kongress-/kurs -
avgift, resekostnader, fördyrade levnads-
kostnader (om traktamente inte utgått
medges avdrag med hälften av normal-
beloppet för aktuellt land om man inte
kan visa en högre faktisk kostnad) samt
förekommande litteratur- och material-
kostnader. Resekostnadsbidrag, even tu-
ella traktamenten och övriga kostnads -
ersättningar eller bidrag ska redo visas
som intäkt eller öppet frånräknas kost-
naderna. 

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagandet
genom intyg från arbetsgivare, redo  -
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görelse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv. 

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och
omständigheter. I det fall Skatteverket
bestämmer sig för att granska avdragen
närmare krävs en omfattande och detal-
jerad argumentation för att få en kon-
gresskostnad accepterad som avdrag.

STUDIEMEDELSAVGIFT
Studiemedelsavgift, dvs indexuppräkning
av studiemedel, är inte avdragsgill. Inte
heller för räntor på studielån via CSN
medges avdrag.

ARBETSRUM
Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
gäller i synnerhet om arbetsrummet lig-
ger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”Inkomst av
tjänst” bör samtliga av följande förut-
sättningar vara uppfyllda:

• Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

• Arbetsrummet är så möblerat att 
det inte kan användas som vanligt
bostadsrum.

• Rummet är avskilt från den egna
bostaden.

• Det blir en högre kostnad på grund
av arbetsrummet än utan arbetsrum.

• Arbetsrum för arbetsuppgifterna
som görs hemma saknas på arbets  -
platsen.

Om avdrag beviljas för arbetsrummet får
i regel också avdrag göras för möbler och
andra inventarier i rummet. Avdragets
storlek är ett belopp som motsvarar den
faktiska merkostnaden för rummet på
grund av el, värme, försäkring osv samt
viss del av hyran om det rör sig om en
hyreslägenhet. 

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet och ett
intyg av arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum i bosta-
den. Om nödvändigt bör sådant intyg
införskaffas.

MOMS FÖR VETERINÄRTJÄNSTER
Möjligheten för en skattskyldig med en
skattepliktig omsättning understigande
en miljon kronor att redovisa momsen 
i sin självdeklaration har numera upp-
hört. Fr o m inkomståret 2013 måste all
redovisning av moms göras i en moms-
deklaration.

KONTROLLUPPGIFT
Det är angeläget att noga kontrollera de
uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om
något skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för vikarier att
kontrollera att arbetsgivarna har angett
riktiga belopp när det gäller lönetillägg
och schablonbeskattning av boendekost-
nader.

KVARSKATT
Arbetsgivaren gör inte avdrag för even-
tuell kvarskatt. Det är den anställde/
skattskyldige som själv ska göra inbetal-
ningen. Se www.skatteverket.se. 

TILL SIST
Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av Skatteverket i upp till fem år
efter taxeringsåret. Dessutom kan det bli
fråga om otrevliga konsekvenser såsom
straffpåföljd och skattetillägg.

För ytterligare fördjupning rekom-
menderas att studera antingen Skatte-
verkets broschyr ”Dags att deklarera”
eller broschyren ”Skatteregler för privat-
personer”, SKV 330.  ■
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Hygienpris till Distrikts-
veterinärerna
❘❙❚ Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)
delade den 11 mars ut sina numera årliga
priser för föredömliga hygienrutiner inom
vården. Priserna tillfaller tillfaller organisa-
tion, företag, arbetsplats eller enskild per-
son som genomfört åtgärder som givit
förbätt ringar inom hygienområdet i hälso-
och sjukvård, äldreomsorg, tand vård eller 
veterinärmedicin.

Årets veterinära pris gick till Distrikts -
veterinärerna för ett vårdhygieniskt kvali-
tets- och förändringsarbete i hela organi-
sationen kallat ”Vårt Hygienarbete”.
Utmaningen har varit att få ut budskapet 
i en organisation spridd över hela Sverige.
Trots mycket speciella arbetsförhållanden

har man med stort engagemang lyckats 
få till egendesignade lösningar inom 
ett prioriterat om råde. Dessa verklighets-
för ankrade lösningar har testats före 
breddinförandet. Ett föredömligt arbete

som andra kan ta efter, skriver SFVH.
– Priset är ett starkt erkännande av den

struktur vi tillsammans byggt upp för vår
interna vårdhygien, säger Håkan Henrik-
son, chef för Distriktsveterinärerna.  ■

❘ ❙❚ noterat
Maria Tholander Hasselrot
och Håkan Henriksson från
Distrikts veterinärerna tog

emot årets hygienpris.
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Den nyligen genomförda enkäten
om synen på SVF bland förbundets
medlemmar har gett många intres-
santa svar som kommer till god an -
vändning i det fortsatta förändrings -
arbetet. SVF-styrelsen är tacksam
för den tid och det engagemang
som visats från medlemmarna

I slutet av förra året genomfördes en
enkät bland veterinärförbundets med-
lemmar, som gav många intressanta svar
till styrelsen. Svarsfrekvensen (39 pro-
cent) var bra med tanke på de svåra 
frågorna och det något tunga frågefor-
muläret.

Förbundsstyrelsen har påbörjat arbe-
tet med att göra en sammanställning 
av enkäten och att närmare analysera
svaren. Några tydliga tendenser kan
man redan se. De fackliga frågorna lig-
ger i topp beträffande vad som är viktiga
frågor för SVF att jobba med, även om
medlemmarna inte så ofta behöver
utnyttja ombudsmännen i enskilda

ärenden. Vidare är policyer och riktlinjer
framtagna av SVS betydelsefulla och
något som de svarande menar att de ofta
har användning av. 

Veterinärtidningens redaktion kan ta
till sig det goda betyg som tidningen får
och även kansliets personal får höga
betyg för sitt bemötande i kontakt med
medlemmarna. På förbättringssidan
finns möjligheten att uppgradera för-
bundets hemsida och se över de olika
medlemsförmåner som vi ska kunna
erbjuda i framtiden.

GLÄDJANDE VILJA TILL 
ENGAGEMANG
Mest glädjande var den långa lista av
svarande som angett att de gärna vill öka
sitt engagemang i förbundet genom att
ställa upp som förtroendemän eller på
annat sätt arbeta inom förbundet eller
sällskapet. Det är en lista som för mig
visar att det verkligen finns medlemmar
intresserade av förbundsarbete, en resurs
som vi måste förvalta väl.

För den intresserade kan en samman-
ställning av alla enkätsvar fås från för-
bundskansliet. Återigen tack för er med-
verkan.

TORSTEN JAKOBSSON

förbundsordförande, SVF

Tack för alla svar i medlems -
enkäten

Veterinärtidningen fick ett bra betyg av
SVF-medlemmarna i den aktuella med -
lemsenkäten.
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➤

VETs with horsepower

Det finns ett gäng tokiga häst -
veterinärer som har tillbringat sina
semestrar de senaste åren med 
att på motorcyklar ta sig runt i 
England och övriga Europa för 
att samla in pengar till välgören-
het.

Det hela började på initiativ av Josh Sla-
ter, veterinär och professor vid Royal
Veterinary College i London och Jessica
Kidd, veterinär och hästspecialist från
Oxford, som tyckte att deras gode vän
Derek Knottenbelt, professor i hästme-
dicin vid universitetet i Liverpool, skulle
åka på en föreläsningsturné runt Eng-
lands veterinärskolor för att ”fira” att
han skulle gå i pension. Han hade just
vunnit en motorcykel (BMW F800 GT
för dom intresserade) på lotteri. Planen
var att samla in pengar till välgörenhet.

Det blev dock ingen pension och med
på resan fick han ett helt gäng med
andra motorcykelåkande hästveterinärer.
Allt detta i ett försök att förbättra lev-
nadsvillkoren för de arbetande hästar
och åsnor som finns i så många fattiga
länder i framför allt Afrika. Dessa djur
arbetar och lever under ibland fruktans-
värda omständigheter och dör ofta en
alltför tidig och plågsam död i stel-
kramp. Det innebär också en fruktans-
värd katastrof för deras ägare, då de
arbetande djuren många gånger är deras
enda inkomstkälla. Derek Knottenbelt
arbetade själv i Zimbabwe under många
år och är väl insatt i problematiken med
fattigdom och dålig djurkunskap.

BRETT VÄLGÖRENHETSARBETE
Det är dock inte bara åsnor och hästar
som blir sponsrade av dessa generösa
människor. De samlar också in pengar

till barn i olika svåra situationer. Under
tidigare år har insamlingen t ex stöttat
ett barnhem för handikappade barn i

Bamako, Mali. Det har utrustats med
minibussar, man har anställt en sjuk-
gymnast på heltid, inhandlat förnöden-

ANNA-KARIN SANDBERG, leg veterinär*

Derek Knottenbelt, professor i hästmedicin vid universitetet i Liverpool, var en av initiativ-
tagarna till ”Vets with horsepower”.
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➤ heter och leksaker så att dessa barn kan
få ett drägligt liv. Givetvis inhandlades

också några åsnor och mulor, så att han-
dikappridning ska kunna ordnas.

Mycket av pengarna används till att
undervisa den lokala befolkningen, både
bönder, hovslagare och veterinärer, i 
häst hälsovård. Pengar har skänkts till
SPANAs (the Society for the Protection
of Animals Abroad) klinik, i Bamako,
Mali och Nouakchott, Mauritanien,
samt till World Horse Welfare och
BEVA (British Equine Veterinary Asso-
ciation) trust. Bara i Bamako, Mali har
man gjort dramatisk skillnad för de
arbetande åsnor som kallas ”rubbish
heap donkeys”. De arbetar på soptippen
och hade tidigare en snittålder för arbete
på ett till två år innan de dog i stel-
kramp. Nu har man haft vaccinations -
program igång i flera år och livslängden
har blivit dramatiskt förlängd.

NU KOMMER DE TILL SVERIGE
Tidigare har föreläsnings-/motorcykel-
turnéerna gått genom England, Skott-
land och Irland under två år. 2010 hölls
veterinära föreläsningar och året efter
hölls föreläsningar för hästägare. 

I augusti 2012 bar det sedan ut på en
jätteresa från London ner genom Hol-
land, Tyskland, Frankrike, Schweiz och
Italien för att avslutas i Casablanca,
Marocko. Sedan hemväg genom Spanien,
totalt 600 mil på 19 dagar. Snacka om
skavsår.

I år har vi den fantastiska möjligheten
att få detta glada gäng till Sverige, då
årets roadtrip kommer att gå från 
Hannover, genom Polen, de baltiska 
staterna, till S:t Petersburg och sedan
genom Norden (se kartan). Föreläsningar
för alla intresserade veterinärer hålls i
Hannover, Warzawa, Tartu, S:t Peters-
burg, Helsingfors, Skövde, Larvik och
Köpenhamn.

Årets bikers och föreläsare är Josh 
Slater (RVC, London), Jessica Kidd (Pri-
vate referral practice, Oxford), Caroline
Hahn (RDSVS, Edinburgh), Roger
Smith (RVC, London), Andy Crawford
(Private practice, Arundel), David Bar-
dell (University of Liverpool), Edmund
Hainisch (University of Vienna), Jenny
Croft (Private practice, Kinross, Scot-
land), John Burford (University of 
Nottingham) och Derek Knottenbelt
(University of Liverpool/Glasgow). De
kommer till Billingehus i Skövde den 15
juli och föreläser om det mesta från

Handikappridning på The disabled riding center i Bamako, Mali.

Soptippsåsna i Mali, nu stelkrampsvaccinerad.
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basala ingrepp för mindre erfarna häst-
veterinärer till ovanliga gastrointestinala
sjukdomar hos häst. Det finns alltså
något för alla hästpraktiserande veteri-
närer. Mer detaljerad information ges på
www.husabyhastklinik.se.

ANGELÄGNA SPONSRINGSPROJEKT
Två organisationer sponsras i år. Den
första, The Gambia Horse and Donkey
Trust (www.gambia horseand donkey.org.
uk), har en lång historia av fantastiskt
arbete i Gambia, ett av världens fattigaste
länder. Målet är att samla in 50 000
pund för att bygga en ny klinik och ut -
bildningscenter för att kunna behandla
sjuka djur, ge förebyggande vård och
utbilda ägare, hovslagare och lokala vete-
rinärer.

Det andra målet för i år är att samla
ihop tillräckligt (ytterligare 50 000
pund) med pengar för att kunna skicka
500 barn i behov av gomspaltkirurgi till
operation. Det skulle hjälpa dem att för-
ändra hela deras liv och ge dem chans till
en ljusare framtid. Att födas med en stor
abnormitet dömer ofta barn till ett liv
som socialt utkastad och med mycket
dåliga framtidsutsikter. För bara ca 100
pund/operation driver organisationen
The Smile Train (www.smiletrain.org .uk)
en sådan verksamhet i Indien.

Föreläsningen i Billingehus den 15
juli startar vid lunch för att sedan pågå
hela eftermiddagen och kvällen, och
avslutas med middag. Så passa på att
kombinera en dag med utmärkta före-
läsningar, trevlig social samvaro, samti-
digt som du gör något gott för alla dessa
barn och åsnor som lever ett mindre pri-
viligierat liv.

*ANNA-KARIN SANDBERG, leg veterinär,
Husaby Hästklinik, Apelås Gård Husaby, 
533 95 Götene.

Årets roadtrip kommer att gå från Hannover, genom Polen, de baltiska staterna, till 
S:t Petersburg och sedan genom Norden.

Ett av målen 2014 är att samla in 50 000 pund till en ny klinik och utbildningscenter i
Gambia för att kunna behandla sjuka djur och utbilda personal.

Bli regelbunden givare på cancerfonden.se eller ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?
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Nytt om vingelsjuka hos katt
❘❙❚ I en ny svensk översiktsartikel av Jonas
Johansson Wensman och medarbetare i
The Veterinary Journal, december 2013,
beskrivs symtom, epidemiologi, sjukdoms -
uppkomst och diagnostik för bornavirus -
infektion hos katt. Infektionen orsakar
vingelsjuka, den fruktade neurologiska
sjukdomen som främst drabbar katter
som får gå ute. Sjukdomen karaktäriseras
av en inflammation i hjärna, hjärnhinnor
och ryggmärg. Samma virus orsakar 
borna sjuka hos häst och får, och ett 
närbesläktat virus ger upphov till ”ara-
sjukan” hos papegojor.

De vanligaste symtomen vid vingelsjuka
är vingliga bakben (ataxi), bortfall av vissa
reflexer och ibland beteendeförändringar,
såsom ökad tillgivenhet. Sjukdomen rap-
porteras främst från Sverige med flest fall

från Mälardalsregionen. Katten får sanno-
likt i sig virus när den jagar smittade gna-
gare och småfåglar. De flesta katter får så
allvarliga symtom att de avlivas inom en
månad efter sjukdomsdebut. I dagsläget
finns inget vaccin och ingen utprövad

behandling. Diagnos ställs kliniskt genom
att utesluta andra orsaker till symtom och
stärks om katten har utvecklat antikroppar
mot bornavirus.

Källa: Forskningsnyheter från SLU 
nr 1/14. ■

❘ ❙❚ noterat

De vanligaste symtomen vid vingelsjuka hos katt är ataxi, bortfall av 
reflexer och ibland beteendeförändringar såsom ökad tillgivenhet. 
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Veterinär Giorgi Metreveli, Institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
den 7 februari sin avhandling för
veterinärmedicine doktorsexamen
med titeln: ”Swine influenza A virus
subtype H1N2 in Sweden”. Oppo-
nent var professor Lars Erik Larsen,
DTU Veterinærinstituttet, Danmarks
tekniska universitet.

Influensa A-virus av subtyperna H1N1,
H1N2 och H3N2 finns i svinpopulatio-
ner över hela världen, och kan där orsaka
allvarlig respiratorisk sjukdom. Dess -
utom anses grisar vara viktiga när nya
humana influensapandemier uppstår.
Alla tidigare pandemier har sannolikt
uppkommit hos grisar från en bland-
ning av virusgener från fåglar, männi-
skor och svin. Därför är det värdefullt
att systematiskt följa utvecklingen av
influensa hos gris, med fokus på känne-
tecken för dessa virus anpassning till
människor. Kännetecknen är inte helt
klarlagda, men innefattar förmågan att
replikera snabbt och effektivt i humana
celler, undgå medfödd immunitet och
eventuellt andra ännu okända markörer.

Av speciellt intresse är att europeiska
svininfluensavirus (SIV) H1N2 av så
kallad ”aviär typ” tycks vara en av före-
gångarna till den pandemiska H1N1-
influensan (H1N1pdm). Om H1N1pdm
anpassar sig till grisar kan det innebära
problem för svinindustrin, eftersom
majoriteten av svenska grisar är känsliga
för viruset. Evolutionen av dessa H1N2-
varianter är därför viktig att studera
eftersom liknande SIV-typer också har

beskrivits i Italien och Danmark, och
risken för införande av stammar som nu
associeras till de västra delarna av Europa
bör inte underskattas.

Syftet med studien var att klarlägga
svininfluensavirusets genetik och att
undersöka betydelsen av olika virala
gener som markörer för patogenicitet
hos två SIV H1N2-stammar med olika
sjukdomsalstrande förmåga hos grisar.
De är båda av en ovanlig SIV-variant
som nyligen verkar ha fått starkare fot-
fäste hos svenska svinbesättningar och
dessutom ge allvarligare symtom. 

Virus isolerades på cellkultur från 
kliniskt material under sjukdomsutbrott
2009 och 2010, och hela virusgenomen
sekvensbestämdes. Resultaten visade, för
första gången i svenska grisbesättningar,
naturlig ”reassortment” av SIV-H1N2-
virus, med aviärliknande SIV H1N1
HA, och europeisk H3N2 SIV-liknande
NA. Vid jämförelse av sekvenserna sågs

stora skillnader mellan de två genomen,
exempelvis i PB1-gensegmentet, som
ofta har visat sig bytas ut vid ”reassort-
ment”.

Sammanfattningsvis visade resultaten
att PB1-gensegmentet hos SIV H1N2-
viruset är en viktig faktor för virulens
och replikation i möss. Forskarnas iakt-
tagelser stödjer tidigare observationer av
SIVs benägenhet till ”reassortment” hos
grisar, vilket resulterar i en upprepad och
oberoende uppkomst av vissa HA/NA-
kombinationer, liksom av övriga gen -
segment. Detta kan leda till nya och 
mer sjukdomsframkallande varianter av
influensavirus hos gris. En kontinuerlig
och effektiv övervakning samt en mer
detaljerad genetisk och fenotypisk analys
kan bidra till att identifiera sådana 
nya virala varianter, som kan ha större
potential att korsa artbarriärer och med-
föra hälsorisker för människor såväl som
för andra värddjur.  ■

Svininfluensa A-virus subtyp
H1N2 i Sverige

disputationer

Avhandlingen visade att svininfluensavirus har en benägenhet till ”reassortment” hos grisar,
vilket kan leda till nya och mer sjukdomsframkallande varianter av influensavirus.
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❘❙❚ fackliga frågan

Lönesamtal betyder inte löne-
förhandling

Det lönesättande
samtalet ska
tydliggöra sam-
bandet mellan

medarbetarens
arbetsuppgifter,

skicklighet, resultat och lön. Det är
däremot ingen förhandling utan en
möjlighet för den anställde att fram-
föra sin syn på den egna prestatio-
nen i förhållande till målen.

FRÅGA
På min arbetsplats har vi samtal med
chefen om vår lön. Vi blir inkallade och
chefen talar om vilken lönehöjning vi
får. Ska man inte ha en chans att disku-
tera och argumentera sin lön med löne-
sättande chef?

SVAR
Att man får lönen reviderad varje år bru-
kar vara praxis på de flesta arbetsplatser.
All information om processen, t ex när
revisionen ska ske, vad lönesamtalen ska
innehålla, vilka kriterier som ska gälla
etc hittar man i kollektivavtal som har
förhandlats fram mellan fack och arbets-
givare. På arbetsplatser utan kollektiv -
avtal beslutar arbetsgivaren ensidigt över
formerna och processen.

I kollektivavtalen för akademiker finns
vanligtvis två olika alternativ för hur
lönen ska revideras: i traditionell för-
handling eller direkt i samtal mellan chef
och medarbetare. Traditionell förhand-

ling innebär att facket kollektivt för-
handlar lönen för alla på arbetsplatsen.
När förhandlingen är avslutad återkopp-
lar chefen löneutfallet och eventuellt vad
du kan göra för att höja den mer vid
nästa lönerevision.

Akademikerförbunden inom Saco
anser att lönen ska motsvara prestation,
kunnande och ansvar och att det bara är
möjligt om lönerna sätts på individnivå.
Därför är det viktigt att alla anställda 
har ett enskilt lönesamtal med den löne -
sättande chefen. 

I det lönesättande samtalet sker dia -
logen mellan de två som har den bästa
kunskapen om medarbetarens arbets -
resultat, skicklighet och det som sker på
arbetsplatsen i vardagen, nämligen mel-
lan lönesättande chef och medarbetaren. 

Det lönesättande samtalet avser att
ytterligare tydliggöra sambandet mellan
medarbetarens arbetsuppgifter, skicklig-
het, resultat och lön och ger möjlighet
att utifrån uppsatta löneprinciper och
lönekriterier ha en diskussion där
medarbetarens bidrag till verksamheten
sätts i fokus. 

Det lönesättande samtalet är ingen
förhandling men medarbetaren ska ha
möjlighet att framföra sin syn på den
egna prestationen i förhållande till
målen, nya arbetsuppgifter under året
och sitt värde för organisationen. Det
handlar alltså inte om att vara en bra för-
handlare utan om att tillsammans med
chefen uppnå enighet om vad som ska
ligga till grund för lönen och vilken
effekt måluppfyllelsen ska ha på den

individuella löneutvecklingen. En löne -
utveckling som tar hänsyn till varje indi-
vids bidrag till verksamheten stimulerar
medarbetarna att bidra ytterligare.

I lönesamtalet ska medarbetaren få
veta vad som krävs för att uppfylla de
kriterier chefen anser saknas. Erbjuds
man en för liten lönehöjning finns i
regel möjlighet att begära en handlings -
plan för hur ökad löneutveckling ska
uppnås. Fackets roll är att säkerställa att
löneprocessen håller hög kvalitet och att
medarbetarna får det stöd de behöver
inför samtalet.

På övergripande nivå kan det inne -
bära att man fokuserar på uppföljning
och förbättring av processen, lönekrite-
rier, utbildnings- och kompetensfrågor
samt analyserar och argumenterar för
förändringar i lönestrukturen. På indi -
viduell nivå kan facket ge stöd i hur 
man förhåller sig till lönekriterierna, hur
man ska framföra sina argument på ett
konstruktivt sätt och hur man kan rela-
tera sin lön genom att få fram bra löne -
statistik.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Sugen på nytt jobb?

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





❘❙❚ FVF informerar

Vanliga frågor och svar om anställda

Om man som
företagare
har anställd

personal uppstår ibland frågor kring
vilka skyldigheter och rättigheter
som föreligger. Företagarna klargör
vilka regler som gäller i några van -
liga situationer för anställda.

Den ena frågan är sällan den andra lik på
arbetsrättens område och många gånger
har arbetsgivarsidan och den fackliga
motparten olika uppfattningar om hur
en given situation ska tolkas och bedö-
mas. Ur ett företagarperspektiv är därför
det absoluta rådet att kontakta arbets-
rättslig expertis i ett tidigt skede vid
eventuella oklarheter. Att göra ”rätt från
början” minimerar risken för skadestånd
och andra krav från motsidan. Med
beaktande av detta kommer här några
vanliga frågor – med tillhörande svar –
som kommer in till juristerna på Företa-
garnas Rådgivning. Man kan läsa mer på
www.foretagarna.se/Radgivning/Juridisk-
radgivning-FAQ

ÄR DET KRAV PÅ SKRIFTLIGA
ANSTÄLLNINGSAVTAL? 
Har en arbetsgivare skyldighet att ge
anställda ett anställningsavtal eller säger
bestämmelserna att den anställda har
rätt till ett anställningsavtal? Frågan gäl-
ler personal som är timanställd då behov
av personal föreligger.

Svar
Ett anställningsavtal kan ingås munt -
ligen eller skriftligen. Det finns alltså
inget krav på skriftlighet för att avtalet
ska gälla. Av flera skäl är det dock klokt
att ingå anställningsavtal skriftligen,

bland annat för att det är en fördel 
om det blir en tvist om avtalets innehåll
att man har skrivit ner vad som gäller. 
Vanligtvis uppfyller arbetsgivaren också
genom det skriftliga avtalet den in -
formationsskyldighet som framgår av
LAS 6c §, som innebär att arbetsgivaren
senast en månad efter att arbetstagaren
börjat arbeta skriftligen ska informera
om alla anställningsvillkor som är av
väsentlig betydelse för anställningsför-
hållandet.

BETALA SJUKLÖN FÖR 
TIMANSTÄLLD?
Jag undrar om en timanställd har rätt till
sjukpenning? Vi har en medarbetare som
är extra anställd vid behov. Han är inte
schemalagd, det är lite dag-för-dag-jobb.
Vi har dock haft ganska mycket att göra
senaste månaderna, så han har jobbat en
del. Han råkade ut för en olycka en helg
för någon vecka sedan och är ”sjukskri-
ven” sex veckor framöver. Han hävdar
bestämt att vi ska betala honom sjuk-
penning de första 14 dagarna. Vi kan väl
inte betala ut någon sjukpenning när 

vi inte vet om vi skulle behöva honom
under denna tid?

Svar
Du skriver att han är extra anställd
vid behov. Om du med det menar
att han bara är visstidsanställd när ni
kommer överens om det, och perio-
den då är kortare än en månad och
han inte är anställd däremellan, har
ni ett sjuklöneansvar om han har
varit anställd 14 dagar i följd eller
sammanlagt 14 dagar om du räknar
ihop perioder med ett mindre uppe-

håll än 14 dagar emellan anställningarna.
Du är dock bara skyldig att betala ut
sjuklön för de dagar som han skulle ha
arbetat och därmed förlorar lön. Är istäl-
let arbetstagaren anställd tillsvidare på
deltid enligt schema blir du skyldig att
betala ut sjuklön för det antal timmar
han skulle ha arbetat även om ni ännu
inte lagt schemat. Har du kollektiv avtal
kan avvikande regler gälla enligt kollek-
tivavtalet.

HUR SKA VI BERÄKNA 
UPPSÄGNINGS TIDEN?
En anställd som nu varit anställd hos oss
i två år kommer att sägas upp på grund
av arbetsbrist. Han har även tidigare,
med ett uppehåll på cirka fem år, varit
anställd i bolaget. Hur ska vi räkna
anställningstiden och därmed uppsäg-
ningstiden?

Svar
Den anställde får räkna sin samman-
lagda anställningstid hos er som grund
för uppsägningstiden, alltså även åren
innan uppehållet.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna
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Om arbetstagaren är visstidsanställd och blir
skadad har arbetsgivaren ett begränsat sjuk-
löneansvar under vissa omständigheter. 
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❘❙❚ insänt

Debatten om att få sälja opastöri-
serad mjölk har dykt upp igen, som
den gör med jämna mellanrum i
Sverige. Myndigheternas krav hand-
lar inte om maktmissbruk utan om
att skydda konsumenterna mot 
allvarliga livsmedelsrisker, påpekar
insändaren.

I september 2013 lämnade Livsmedels-
verket ett förslag till ändring av verkets
föreskrifter om livsmedelshygien. Försla-
get inkluderar bland annat förbud mot
gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk
direkt till konsument. Förbudet resulte-
rade i ett ramaskri av protester, och Livs -
medelsverket beskylldes för förmyndar-
fasoner, myndighetsöversitteri och till och
med för forskningsfusk. Med anledning
av de många inkomna synpunkterna
beslutade Livsmedelsverket i februari
2014 bryta ut den opastöriserade mjöl-
ken från förslaget och behandla den i en
”fördjupad utredning”.

Jag erinrar mig den debatt som pågick
som bäst i början på 1990-talet. Den
lille mjölkproducentens kamp mot den
store monopoljätten eller uttryckt med
Bibelns liknelse: Davids kamp mot jätten
Goliat. Beskyllningar om missvisande
laboratorieresultat på grund av att
undersökaren stoppat tummen i mjölk-
provet och Dörredsbonden, som i ett
uthus förpackade opastöriserad mjölk
och märkte förpackningarna med ”Katt-

mjölk” för försäljning i olika livsmedels-
butiker. 

Själva sakfrågan kom då som nu i
skymundan, nämligen om det är lämp-
ligt att tillhandahålla opastöriserad
mjölk till en bredare allmänhet.

LAGSTADGAD PASTÖRISERING
Lagstadgad pastörisering av mjölk och
grädde infördes i Sverige 1937. Proces-
sen pastörisering är dock mycket äldre.
Fransmannen Louis Pasteur visade på
1860-talet att oönskad jäsning och syra-

Intet nytt under solen 
– den opastöriserade mjölken igen

insänt

Fransmannen Louis Pasteur visade på 1860-talet att oönskad jäsning och syrabildning i vin
kunde förhindras genom upphettning av vinet till 57,2°C i ett par minuter.
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bildning i vin kunde förhindras genom
upphettning av vinet till 57,2°C i ett par
minuter. Så småningom kom pastöri -
sering att användas för allt fler livsme-
delsgrupper för att ta död på farliga bak-
terier och/eller förlänga hållbarheten. I
dagens Sverige sker pastörisering vid ca
73°C i 15 sekunder för den mjölk som
ska bli drick- och matlagningsmjölk och
vid ca 90°C i 2–3 minuter för den mjölk
som ska bli filmjölk eller yoghurt. Pastö-
rise ringen innebär således inget annat än
värmebehandling. 

När pastöriseringen infördes i Sverige
var det för att förhindra att barn och
vuxna insjuknade i och i värsta fall dog
av tuberkulos, undulantfeber (brucellos),
scharlakansfeber, halsfluss och polio. De
tre sistnämnda kom inte från kon utan
överfördes via mjölken från smittbärande
människor, förorenat vatten och förore-
nade utensilier.

NYA SMITTOR, GAMMALT PROBLEM
Även om de traditionella mjölksmittorna
som tuberkulos och brucellos sedan
länge är utrotade i Sverige har vi fort -

farande många gissel, varav flertalet av
dem dykt upp den senaste tiden. De

”moderna” mjölkburna patogenerna –
Campylobacter, Listeria, EHEC/VTEC
(enterohemorrhagiska Escherichia coli,
till exempel E coli O157) och Yersinia –
orsakar sällan sjukdom hos djuren. De
avslöjas därför inte vid klinisk undersök-
ning av besättningarna. I motsats till
exempelvis Mycobacterium bovis (”tuber-
kelbacillen”) utsöndras de sällan via
mjölken. De återfinns i stället av och till
i faeces från de livsmedelsproducerande
djuren. Campylobacter, Listeria och Yersi-
nia betraktas till och med som tillhörande
den normala tarmfloran hos djuren.
Problemets kärna är att även de mest
välskötta kor defekerar i samma lokal
som mjölken produceras i. Bakterierna
som utsöndras med djurens avföring
finns överallt i ladugården – i luften, på
golvet, på redskap och på djurens hårrem.
Vid mjölkning förorenas sedan mjölken
indirekt via kons gödselbakterier. God
hygien och friska djur betyder mycket,
men kan aldrig helt eliminera förore-
ningen. 

Listeria och Yersinia förökar sig vid
mycket låga temperaturer. Även vissa
stammar av salmonella kan föröka sig
vid kyltemperatur. Trots att mjölken

Vid mjölkning förorenas mjölken indirekt via kons gödselbakterier. God hygien och friska
djur betyder mycket, men kan aldrig helt eliminera föroreningen.
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Svenska Sällskapet för Smådjursreproduktion har glädjen att inbjuda till 
kurs om den så avgörande perioden mellan valpning och leverans för 
både tik och valpar. 

Föreläsare: Cheryl Lopate, MS, DVM, Diplomate, American College of 

som en av världens absolut främsta kliniker inom smådjurs reproduktion. 

Plats: Centrala Stockholm
Sista anmälningsdag: 20 juni
Mer information och anmälan: www.reproduktionssallskapet.se

Missa inte detta tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom detta viktiga och 
intressanta ämnesområde! 

Puerperalperioden – viktig tid för tik och valpar
5–6 september 2014, Stockholm
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snabbt kyls ner och sedan kylförvaras
kan således förökning ske. Vad beträffar
Campylobacter behöver de ha minst
30°C för att föröka sig. Å andra sidan är
infektionsdosen för Campylobacter låg –
ca 500 celler – varför det många gånger
räcker med den bakteriemängd som till-
förts från början för sjukdomsutbrott.

EHEC/VTEC förökar sig inte vid kyl-
temperaturer men för denna patogen är
infektionsdosen extremt låg, bara tio
bakterier behövs för sjukdomsanslag.

RISKABELT ATT DRICKA 
OPASTÖRISERAD MJÖLK
I debattartiklar och i olika forum påstås

att opastöriserad mjölk skulle vara både
riskfri och nyttig. Sanningen är dock att
opastöriserad mjölk kan sprida flera
olika bakteriesjukdomar med mycket
allvarliga konsekvenser för framför allt
små barn och äldre.

Trots att opastöriserad mjölk inte får
säljas i butik – och alltså är ganska
svåråtkomlig för gemene man – har den
orsakat flera sjukdomsutbrott under de
senaste åren. De bakterier som idag
oftast ställer till problem vid förtäring av
opastöriserad mjölk är Campylobacter
och EHEC/VTEC. EHEC-fallen har en
topp på sommaren. Många gånger rör
det sig om barn som varit på bondgårds-
besök och druckit opastöriserad mjölk.
Även vuxna har drabbats.

Inte ens i det salmonellafria Sverige
har vi helt varit förskonade från mjölk-
burna utbrott orsakade av denna pato-
gen. Det har t o m förekommit dödsfall.
I länder där brucellos fortfarande före-
kommer bland djuren är det riskabelt att
dricka opastöriserad mjölk från ko, get
och får. Även streptokocker och den
encelliga parasiten Cryptosporidium par-
vum, som normalt förknippas med vat-
tenburna utbrott, har utomlands satts i
samband med mjölkburna utbrott.

Trots all ny kunskap genom åren om
opastöriserad mjölk som potentiell risk-
faktor för folkhälsan, finns det alltjämt
en grupp människor som hävdar att
infektionsrisken är minimal till försum-
bar. ”Mjölkbönder har ju i alla år druckit
opastöriserad mjölk utan att bli sjuka.”
Det är omöjligt att i efterhand veta hur
stor procent av missfallen och ledgångs-
reumatismen i tidigare generationer som
orsakats av opastöriserad mjölk. ”Som-
marsjuka magar” har alltid funnits och

inbju
dan

Evidensia Djursjukhuset Helsingborg inbjuder till kurs för veterinärer:

Mjukdelskirurgiska ingrepp
21-22 november 2014. Föreläsare: Dr Howard B Seim; DVM, DACVS

Dr Seim är professor och diplomate i kirurgi vid Colorado State  
University och är en högt uppskattad föreläsare och instruktör. 
Föreläsningarna behandlar de teoretiska grunderna men extra 
betoning kommer att läggas på evidensbaserad mjukdelskirur-
gisk teknik samt tips och råd för att lyckas med behandlingen. 
Varje fall kommer att belysas utförligt med hjälp av kliniska 
exempel via video. Filmerna finns att köpa till reducerat pris  
i samband med kursen.
Kursen hålls på Djursjukhuset i Helsingborg och riktar sig till  
såväl aspiranter inom specialistprogrammet för hundens och 
kattens sjukdomar (steg I), som till veterinärer som vill upp-
datera sig inom området mjukdelskirurgi.
Anmälan och kursavgift: För anmälan eller mer information,  
kontakta Gunilla Bylander på anmalan@djursjukhus.com eller 
telefon 042-16 80 29. Sista anmälningsdag är den 15/10 2014. 
Pris inklusive kaffe, lunch och kursmaterial är 8.600 kr exkl. moms. 
Ur kursinnehållet: Salivary gland resection, Urethrotomy/Uretrostomy, 
Nefrectomy; Chest drain Placement, gatric dilatation volvulus, 10-Minutes 
gastropexy, 3-ligature Splenectomy, Tracheostomy, Vulvarplasty, Anal 
sacculectomy – the easy way, Perineal hernia repair, Esophagostomy 
tube placement, Organ biopsies; Enterotomy; Intestinal anastomosis, 
Diafragmatic hernia, Feline Urethrostomy – a new approach.

www.evidensia.se

Kom ihåg, i din tjänstepension 
ITP ingår:

Livförsäkring – värd upp till en kvarts
miljon.
Sjukförsäkring – som ger upp mot 
90 % av din lön.
Pension – mer pengar i plånboken 
som pensionär. 

Och du kan få ut ännu mer, gå 
in på ptk.se/merpension och se hur. 
Besök också rådgivningstjänst.se, 
collectum.se och minpension.se.
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finns fortfarande. Men, det är något som
”alla” får på sommaren och som sällan
sätts i samband med förtäring av opastö-
riserad mjölk.

Människans immunförsvar är fantas-
tiskt och kan ”minnas” vilka bakterier
det tidigare träffat på. Personer som bor
på bondgårdar och dagligen konfronte-
ras med ladugårdens allehanda bakterier
får en lätt förhöjd antikroppstiter mot
en del patogener, t ex Campylobacter.
Detta räcker dock inte till för att skydda
mot höga halter. Hos små barn är inte
immunförsvaret fullt utvecklat och hos
äldre och vid vissa sjukdomstillstånd är
det nedsatt. Även personer som inte är
uppvuxna i bondgårdsmiljö befinner sig
i riskzonen för att bli sjuka, eftersom de
inte har ett utvecklat ”minne” mot bak-
terierna som kan finnas i mjölken.

”SÄKRA MJÖLKBESÄTTNINGAR”
GER FALSK TRYGGHET 
I vissa länder finns så kallade ”certified
dairy herds”. Det är mjölkbesättningar
som är hälsokontrollerade och från vilka
mjölkprover tas ut med vissa intervall.
Önskemål har framförts att sådan kon-
troll skulle vara möjlig även i Sverige och
att mjölk från sådana godkända besätt-
ningar skulle få saluföras opastöriserad.
Men eftersom flertalet av de moderna
mjölkpatogenerna inte ger kliniska sym-
tom upptäcks de inte vid en hälsokontroll
av djuren. Bakteriologisk undersökning
av mjölkprov ger bara svar på mjölkens
bakteriella status vid provtagningstillfäl-
let. Den säger inget om vilka patogena
bakterier som kan komma att kontami-
nera mjölken vid nästa mjölkningstillfälle.
Med andra ord – ”certified dairy herds”
invaggar konsumenten i en falsk trygg-
het. Matförgiftningar finns dessutom
rapporterade, där kontrollerad mjölk
varit boven i dramat.

MJÖLK SOM MATFÖRGIFTNINGS-
VEHIKEL
Mjölk utgör av flera skäl ett utmärkt
verktyg för att framkalla matförgiftning.
Flytande livsmedel passerar magsäcken
snabbare än fasta livsmedel. Mjölk
utsätts således endast en kort tid för den
bakteriedödande magsaften och mag -
syran. Mjölkfettet lägger sig dessutom
som en skyddande hinna runt bakterie -

cellerna. När mjölk dricks förtärs den
ofta snabbt och i stora kvantiteter. Den
konsumeras mest av barn, och just barn
samt äldre människor tillhör riskgrup-
perna för matförgiftningar.

Riskerna med opastöriserad mjölk är
inte små. För myndigheterna handlar
det om att skydda barn, sjuka och äldre
som riskerar att bli allvarligt sjuka av
opastöriserad mjölk. Mjölk är ett baslivs -
medel som dricks av alla, stor som liten,
frisk som sjuk. Pastörisering av mjölken
betraktas med rätta som den kanske
främsta enskilda livsmedelshygieniska
åtgärden i det civiliserade samhället.
Detta är också skälet till varför Livsme-

delsverket trots mycket hårda påhopp
från allmänhet och media håller fast vid
den linje, som i princip fastställdes för
nästan 80 år sedan. Det handlar inte om
maktmissbruk och prestige. Det handlar
om ansvarstagande och omtanke om
män niskors hälsa.

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM

leg veterinär, 
professor i livsmedelshygien, 
Institutionen för restaurang- 

och måltidskunskap, 
Örebro universitet, 

Sörälgsvägen 2, 
712 60 Grythyttan.

För myndigheterna handlar det om att skydda barn, sjuka och äldre som riskerar att bli all-
varligt sjuka av opastöriserad mjölk.
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❘❙❚ debatt

Enligt den så kallade
kaskadprincipen
måste alla veterinä-

rer förskriva veterinär-
medicinska preparat, när sådana
finns att tillgå. Om man ändå skri-
ver ut billigare humanmedicinska
alternativ riskerar det svenska läke-
medelsutbudet för djur att utarmas.

Då jag emellanåt får frågan varför det är
så dyrt med veterinärregistrerade läke-

medel och varför det inte går lika bra med
de ”gamla” humanmedicinska alternati-
ven (som man redan kan namnet på),
vill jag nu passa på att belysa ämnet. Det
är viktiga frågor, som i förlängningen
påverkar hela veterinärkåren.

Förutom det självklara faktum att vi
veterinärer är förpliktigade att använda
veterinärmedicinska preparat när sådana
finns att tillgå (SJVFS 2012:32, 2 Kap,
1–3§), finns en rad andra viktiga aspek-
ter vid förskrivning av läkemedel till
djur. Som kliniskt verksam veterinär har
man mycket att vinna på att följa kaskad -

principen, och det finns förklaringar till
att de veterinärmedicinska preparaten är
dyrare än alternativen.

FÖRDELAR MED VETERINÄR-
REGISTRERADE LÄKEMEDEL
För att få registrera ett läkemedel krävs
dokumenterade fakta gällande såväl
effekt som säkerhet, för det djurslag
registreringen omfattar. Det är inte alltid
sådana data går att extrapolera mellan
olika djurslag. Användandet av human-
medicinska läkemedel är då en nödlös-
ning som bara bör tillgripas när det inte

Följ kaskadprincipen

Flödesschema för kaskadprincipen vid användning av läkemedel till lantbruks- och sällskapsdjur, tolkat av den europeiska veterinärfedera-
tionen FVE.
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finns något veterinärregistrerat alterna-
tiv att tillgå (i enlighet med kaskadprin-
cipen). Det är helt enkelt tryggare med
en produkt som är registrerad för det
djurslag man vill behandla.

Väljer man ett veterinärregistrerat
läkemedel medföljer djurslagsspecifika
doseringsrekommendationer, kontrain-
dikationer, biverkningar och försiktig-
hetsaspekter, vilket ökar säkerheten för
djuret. Dessa data finns angivna i såväl
produktinformationen (SPC) som FASS-
texten och inte minst i bipacksedeln.
Det gör att inte bara den behandlande
veterinären utan även djurägaren lätt
kan ta del av viktig information om hur
läkemedlet påverkar deras djur. Använ-
der man sig av humanmedicinska läke-
medel fås givetvis ingen sådan djur slags -
specifik information.

Om djuret skulle drabbas av en bi -
verkning finns det dessutom ett bolag
bakom det veterinärregistrerade läke-
medlet, som kan ge stöd och rådgivning
till såväl den behandlande veterinären
som till djurägaren. Företag som saluför

veterinära läkemedel är intresserade av
att fånga upp information om biverk-
ningar hos djur och är skyldiga att rap-
portera dessa vidare till myndigheterna.
På så vis förstärks kunskapsbanken kring
hur läkemedlen påverkar djuren.

VARFÖR ÄR VETERINÄRREGISTRE-
RADE LÄKEMEDEL DYRARE?
Eftersom den veterinära delen av den
totala läkemedelsmarknaden är liten (ca
6 procent) går det inte att tillverka lika
stora satser av veterinärmedicinska läke-
medel. Detta gör produkterna dyrare än
motsvarande humanmedicinska alterna-
tiv. Dessutom måste veterinärprodukter
ha egna förpackningar och egna bipack-
sedlar, vilket också kostar mer per enhet
eftersom det även här är små volymer
som ska produceras.

Utvecklandet av veterinärmedicinska
produkter, med djurslagsspecifik forsk-
ning, är självfallet inte heller kostnads -
fritt. Vissa regulatoriska moment måste
fullföljas och finansieras innan produk-
ten kan registreras. Kostnaden för själva

registreringen är även den högre för
veterinärmedicinska läkemedel, utslaget
per enhet, eftersom de aldrig kan nå upp
i samma volymer som används inom
humanvården.

Den estimerade försäljningen måste
överstiga kostnaden för att företaget ska
välja att registrera produkten i landet.
Detta faktum utgör det största hindret
för att ett läkemedelsbolag ska ta in en
produkt på den svenska marknaden, där
djurpopulationen är mindre än i många
andra länder. Därför är det viktigt att
alla följer kaskadprincipen, så att före -
tagen märker att det finns en veterinär-
medicinsk marknad värd att satsa på
även i Sverige.

DUBBELRIKTAT SAMSPEL 
Företag som utvecklar och tillverkar
veterinärmedicinska läkemedel har ambi-
 tionen att förbättra hälsotillståndet och
livskvaliteten hos det sjuka djuret och att
underlätta den kliniskt verksamma vete-
rinärens vardag, genom att tillhanda-
hålla säkra behandlingsalternativ.

Flödesschema för kaskadprincipen vid användning av läkemedel till hästar, tolkat av den europeiska veterinärfederationen FVE. Observera
att särskilda regler för karenstider gäller för hästar.



Det krävs dock ett dubbelriktat sam-
spel för att detta ska vara möjligt. Om
kaskadprincipen inte följs av ekonomiska
eller slentrianmässiga skäl, kommer för-
säljningen av motsvarande veterinär -
medicinskt registrerade läkemedel att bli
för låg. Då kommer det inte att vara
ekonomiskt försvarbart att fortsätta att
producera preparatet eller att ta in det på

den svenska marknaden. Det kan i för-
längningen innebära att utbudet av vete-
rinärmedicinskt registrerade produkter
på den svenska marknaden utarmas. 

Som tur är gäller även det omvända:
om användandet ökar och företagen ser
att det finns en marknad för veterinär-
medicinska produkter, kommer utbudet
istället att öka. Det vinner alla på, både

veterinärerna, läkemedelsbolagen, djur -
ägarna och inte minst djuren.

Så nästa gång du ska förskriva ett
läkemedel – se till att välja ett veterinär-
registrerat alternativ.

ANNA B KINDING

leg veterinär, teknisk produktchef
Dechra Veterinary Products AB

➤
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Kloramfenikol finns natur-
ligt i halm
❘❙❚ Efter Livsmedelsverkets fynd av klor -
amfenikol i grisar strax före julen 2012
undersöktes först fodret. När inget hitta-
des där misstänktes halmen, där kloramfe-
nikol också påvisades. SVA fick i uppdrag
att kartlägga förekomsten av ämnet i
halm. Kartläggningen är nu klar och visar
att man kan hitta låga halter kloramfeni-
kol i svensk halm.

– Forskning i Nederländerna visar att
växter kan ta upp kloramfenikol från jor-
den där den produceras av en bakterie.
Detta är också den troligaste källan till
fynden i Sverige, säger Erik Nordkvist 
vid SVA.

Distriktsveterinärerna samlade in 215
halmprover från olika delar av landet som
sedan analyserades av SVA. Kloramfenikol
i låga halter hittades i ca tio procent av
proverna. Flest prover togs i Skåne och det

är också där de flesta fynden har gjorts.
– Naturlig förekomst av kloramfenikol i

halm är något vi inte känt till, men det är
troligen ingen ny företeelse. Fynden kom-
mer inte att leda till några akuta åtgärder

men fler studier behövs, säger Peter Hen-
ningsson, chef för enheten för foder och
hälsa på Jordbruksverket.

Källa: pressmeddelande från Jordbruks-
verket den 11 mars. ■

❘ ❙❚ noterat

En kartläggning från SVA
visar att man kan hitta
låga halter av kloramfeni-
kol i svensk halm.

KÅSÖRER SÖKES
Veterinärtidningens kåserier är uppskattade inslag för många läsare. 

Redaktionen behöver dock ständigt nya texter från såväl äldre som 
yngre veterinärer. Alla 

har upplevt något 
utöver det vanliga, 

som kan sprida glädje 
bland kollegerna. 

Sätt det på pränt och 
hör av er!

SVT-redaktionen

Prenumerera på nyheter från Saco

Följ med i debatten och prenumerera
på nyheter relevanta för dig som är
akademiker. Saco ger ut nyhetsbrev
via e-post inom olika sakpolitikområ-
den ca två gånger per månad. Du kan
också prenumerera på nyhetsbrev
från Saco Studentråd och nyhetsbrev
om EU, som kommer ut en gång i
månaden. Dessutom skickas Chefs -
nyheterna, Sacos nyhetsbrev om chef-
och ledarskap, ut varannan fredag.

Aktivera din prenumeration på
www.saco.se/Nyheter--debatt/
Prenumerera-pa-nyheter/
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En djurägare anmälde veterinären
NN för felbehandling av en katt
men veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren och hennes man besökte
smådjurspraktiken för underökning och
behandling av hennes katt. Symtomen
hos katten var nedsatt aptit, (katten
kunde inte äta sitt vanliga torrfoder) och
att tungan stack ut ur en delvis öppen
mun. Veterinär NN undersökte katten
genom att kika in i båda mungiporna.
NN konstaterade tandsten med till -
hörande muninfektion. Veterinären kon-
trollerade också kattens hjärta, som var
bra. En serie blodprov togs och alla vär-
den var bra. Ett recept på Vetrimoxin
skrevs ut för infektionen, och medicinen
gavs med visst/stort besvär till katten.

Efter en vecka var katten försämrad
och hade blodhaltig munvätska. Ägaren
bokade en tid för borttagning av tand -
sten en vecka senare men fick besked att
hon kunde komma in tidigare om det
var nödvändigt. De följande dagarna
blev katten sämre, den varken åt eller
drack. Ägaren försökte kontakta prak -
tiken två dagar senare utan att lyckas.
Nästa morgon (en söndag) vände ägaren
sig till jourhavande veterinär vid en
annan praktik där veterinären gjorde en
snabb undersökning och tittade in i katt-
 munnen. En tumör/böld kunde direkt
observeras som ägaren och hennes man
bedömde som mycket stor. De två valde
att avliva katten.

Djurägaren anser att om NN hade

visat sedvanlig skicklighet och tagit sig
tid att titta i kattens mun hade tumören
upptäckts direkt och kattens lidande
hade förkortats med ca tio dagar. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
Djurägaren och hennes man sökte vård
för att deras katt betett sig underligt och
hade svårt att få i sig maten. Vid inspek-
tionen av munhålan upptäckte NN
kraftig tandsten omkring P4 i överkäken
bilateralt och kraftig gingivit med näst
intill blödande gingiva, samt kärlinjice -
ring bak i svalget. Vid inspektionen av
munhålan förde katten tungan fram och
tillbaka då den tyckte det var obehagligt
att ha NNs finger i munnen. NN fann
inget påtagligt vid den kliniska under-
sökningen. Katten drack, enligt uppgift,
mycket och tappade päls varför prover
togs för att kontrollera status på lever,
njurar, glukos och T4. NN förklarade
för djurägaren att det var viktigt med
status inför en eventuell sedering/söv-
ning för att göra en munsanering. Efter
provsvaren sattes behandling in för
gingivit. NN förklarade att det var vik-
tigt att katten kom igång med att äta, då
allmäntillståndet annars snabbt kunde
försämras. Djurägaren skulle höra av sig
om katten inte blev bättre och NN
rekommenderade ett återbesök för mun-
sanering. 

Efter en vecka ringde anmälarens man
och talade om att det kom blodblandad
saliv ur munnen på katten men att den
var piggare. Kliniken erbjöd djurägaren
att komma in med katten då det var
svårt att per telefon säga vad det kunde
vara, men djurägaren tyckte det var för
långt att åka. De bokade ett återbesök en
vecka senare. De uppgifter som ägarens

man gav under telefonsamtalet stämmer
inte överens med de som ägaren skrev 
i sin anmälan. Där hävdade hon att 
katten försämrats under veckan och att
försämringen intensifierades under de
följande dagarna.

NNs klinik har ingen jourverksamhet
på kvällar och helger men försöker i
möjligaste mån ställa upp för djurägarna.
Det går att lämna meddelande på ett
privat mobilnummer och ett meddelande
som inte gick att avlyssna fanns på
mobilen dagen innan akutbesöket.

Det är beklagligt att katten blev sämre
och fick avlivas. NN har dock gett
djurägarna flera möjligheter att komma
in med katten om den blev sämre.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE 
Jordbruksverket överlåter den veterinär-
medicinska bedömningen åt ansvars -
nämnden avseende veterinären NN.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Ansvarsnämnden konstaterar att ord står
mot ord mellan anmälaren och veterinä-
ren. NNs uppgifter stöds dock av de
ingivna journalanteckningarna där det
anges att NN har undersökt kattens
munhåla. En böld kan uppstå ganska
snabbt. Det är då inte osannolikt att den
böld som katten senare visade sig ha kan
ha ökat i storlek under de tio dagar som
förflöt mellan de båda undersöknings -
tillfällena, och det därför inte var möjligt
att upptäcka bölden vid första undersök-
ningstillfället. Det finns mot denna bak-
grund ingen anledning att kritisera vete-
rinär NNs agerande. Anmälan leder inte
till någon disciplinpåföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

Ansvarsärende

Ord mot ord om katt med mun-
håle skada

ansvarsärende
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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 
överkänslighet 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 
sederingen 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 sinnes-
stimulering. 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

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

VetDos
 Doseringsapp för veterinärer.

Trot jänare  
- i ny tappning

Ökning av polyneuropati hos häst 
under 2013
❘❙❚ Under förra året ledde hästsjukdomen polyneuropati till att 14
norska hästar och tre svenska hästar fick avlivas. Efter några år då
Sverige sluppit sjukdomen helt hade vi förra året åtminstone fyra
fall, rapporterar tidningen ATL.

– Sjukdomsfallen var i trakterna av Stockholm, Uppsala, Enköping
och Kungs backa. Tre av hästarna fick avlivas, en kämpar de på
med, sade Gittan Gröndahl, statsveterinär på SVA, till ATL.nu den
18 mars.

Polyneuropati, som varit känd sedan 1995, drabbar av okänd
anledning Norge hårdast och Sverige mer sporadiskt. Under förra
året insjuknade 39 norska hästar i 18 olika stall. Enstaka fall är
också kända från Finland. Inga fall har rapporterats från något
annat land. De mest typiska symtomen är muskelsvaghet och
överkotning på bakbenen. En del hästar blir friska igen, andra får
svårt att resa sig och måste avlivas.

Vad som orsakar sjukdomen, som i Norge kallas silosjukan, är
fortfarande okänt. Nästan samtliga hästar som insjuknar i poly-
neuropati har dock ätit hösilage. Men kopplingen mellan foder

och sjukdomen är inte helt klarlagd eftersom hästar som ätit av
samma foder som en sjuk häst kan klara sig helt utan symtom.
Däremot visar sjukdomen ett tydligt tidsmönster med flest fall
under perioden januari till maj.  ■

❘ ❙❚ noterat

De mest typiska symtomen på polyneuropati är muskelsvaghet 
och överkotning. När hästen kotat över uppstår sår på framsidan
av kotlederna och kronbenen. 
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Food Associated Pathogens
Boken ”Food Associated Pathogens”
kom ut i slutet av 2013 och är vad som
i skönlitterära sammanhang kallas en
antologi (samling av litterära verk). Jag
vet inte om begreppet går att använda
om naturvetenskapliga artiklar, i vilket
fall är Wilhelm Tham och Marie-Louise
Danielsson-Tham redaktörer för denna
bok. Bägge två medverkar också som
delförfattare och Marie-Louise har skri-
vit förordet. Övriga författare kommer
från hela världen men huvuddelen är
nordiska. 

Boken är allomfattande när det gäller
patogener inom livsmedelshygienen.
Den beskriver sjukdomsframkallande
bakterier, virus, protozoer, mögel och
mykotoxiner i livsmedel. Den redogör
för matförknippad antimikrobiell resi-

stens och lärdomar från faktiska livs -
medelsburna utbrott. Boken undersöker
också kliniska aspekter av livsmedelsburna
sjukdomar. Till och med John Snow och
hans berömda pump på Broad Street i
London finns med. Han lär ha monterat
bort pumphandtaget och därmed fått
stopp på en koleraepidemi under 1830-
talet. Visserligen, som vanligt inom epi-
demiologin och oftast inom livsmedels -
hygienen, för sent men självklart ändå
betydelsefullt. Det enda som jag kom-
mit på som inte är med är prionerna i
”Galna kosjukan”, men vi äter ju sällan
kadaver i det här landet.

VÄRDEFULL FAKTAKÄLLA
Boken är avsedd för eftergymnasiala stu-
dier i livsmedelshygien. Hade den fun-

nits på min tid på Stutis så hade jag jub-
lat. Tänk bara att slippa alla dessa kom-
pendier. Hur den passar in i nuvarande
studieplan på veterinärprogrammet vet
jag inte men den borde kunna tillföra
även dagens studenter viktig kunskap.
Den borde heller inte vara ointressant
vid utbildning av livsmedelsagronomer,
hälsoskyddsinspektörer med flera. Det
amerikanska förlaget anger att den är av -
sedd för studenter inom det medicinska
området eller som en uppslagsbok för
forskare, tekniker och inspektörer i folk-
hälsorelaterade områden. Den är säkert
värdefull för alla som regelbundet brottas
med frågor som rör livsmedelsmikro -
biologi, livsmedelsburna infektioner och
förgiftningar och livsmedelssäkerhet.

Slutligen tycker jag att boken är lämp-
lig för sådana som jag, dvs vi som är
utbildade under förra seklet. På den
tiden när etiologin för sjukdomen med
det ohemula namnet vinterkräksjukan
kallades SRV. Det betyder ”Små Runda
Virus” för det hade man sett i avföring
med hjälp av elektronmikroskop. Det var
ungefär den samlade kunskapen om
detta sjukdomskomplex. Vi är rätt
många som är utbildade under förra sek-
let så jag tycker att det inte vore fel om
boken funnes på livsmedelskontoren vid
hälsoskyddsnämnderna och hos länsvete-
rinärer. Boken är betydligt lättare att
använda än internet, i varje fall för oss
som tillhör den analoga generationen.

ANDERS SANDBERG

leg veterinär och specialist 
inom livsmedelshygien

bokanmälan

❘ ❚ F A K T A

FOOD ASSOCIATED PATHOGENS

REDAKTÖRER: Wilhelm Tham och 
Marie-Louise Danielsson-Tham.

FÖRLAG: CRC Press, Boca Raton, 
Florida, USA.

ANTAL SIDOR: 354 sidor med 32 illust-
rationer.

PRIS: 64 £ + porto via förlagets euro-
peiska hemsida www.crcpress.com  

ISBN-NUMMER: 978-1-4665-8498-3.

Välkommen till

6–7 november, Ultuna – Uppsala

www.svf.se
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Du som är medlem i Anställda Veterinärers Förening (AVF) – ta chansen att 
påverka din förening! Nominera dig själv eller någon annan du litar på till 
AVFs Representantskapsmöte!

Representantskapsmöte (RM) den 2–3 oktober 2014
Representatskapsmötet består av 20 delegater. Varje år nomineras och väljs ca hälften av dessa samt deras reserver 
genom elektroniskt direktval. Mandattiden är två år både för ordinarie och reserver. Sedan är det RM som väljer ny 
styrelse, bestämmer om verksamheten, drar upp riktlinjer för förhandlingsarbetet m m. Logga in på AVFs hemsida via 
www.svf.se och titta under Vad är AVF? och Representantskapsmöte, så ser du vilka som är valda t o m 2014.

Representantskapsmötet är indelat i 5 Valkorporationer – VK 1–VK 5, där antalet anställda inom respektive grupp 
styr antalet delegater. Inom de olika valkorporationerna ska i år delegater och reserver väljas enligt nedanstående:

VK 1  Anställda vid djursjukhus och kliniker  5 st (4 ordinarie + 1 reserv)

VK 2  Statligt anställda distriktsveterinärer inom DVO  3 st (3 ordinarie)

 inom Livsmedelsverkets kontrollavdelning  2 st (1 ordinarie + 1 reserv)

VK 4  Övriga offentligt anställda i stat, kommun, länsstyrelser m m 4 st  (3 ordinarie + 1 reserv)
 (SJV, SLV, Lst, SLU, SVA, Läkemedelsverket, Miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningarna m m) 

VK 5  Enskilt anställda (läkemedelsföretag, husdjursföreningar m m)  2 st (1 ordinarie + 1 reserv)

Nomineringar sker fram till den 18 maj 2014
Lämna dina förslag på delegater, med fullständigt namn och adress, skriftligt eller via e-post till Valberedningens
ordförande Maria Leclercq, maria.leclercq@lansstyrelsen.se. Vi måste också få ett yttrande, t ex via e-post, från 
dem du nominerar, att de har accepterat och kan komma den 2–3 oktober, annars gäller inte nomineringen. Vi vill 
självklart också veta namnet på dig som nominerar.

Valet sker den 9–29 juni 2014 fram till kl 24:00
När nomineringsperioden är slut kommer vi att skicka ut ett e-postmeddelande till alla med information och möjlighet 
att välja dele gater via det elektroniska direktvalssystemet.

AVFs styrelse

Nominera delegater till
AVFs Representantskapsmöte
senast 18 maj
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■ Monofasiske Salmonella Typhimurium-
lignende 4,12:i:- og 4,5,12:i:- i husdyr-
produktion og fødevarer i Danmark
Monofasisk Salmonella typhimurium-
liknande 4,12:i:- och 4,5,12:i:- i husdjurs -
produktion och matvaror i Danmark
K Pedersen, H Arguello, G Sørensen, 
A Carvajal Ureña, P Rubio, S E Jorsal, 
D Lau Baggesen
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 10, 16–24

■ Tibial Tuberosity Advancement (TTA)
som operationsmetode for cranial 
cruciatumruptur hos hund
Tibial tuberosity advancement (TTA) som
operationsmetod för kranial cruciatum-
ruptur hos hund
A Kastholm Hansen, A Egelund
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 13, 20–25

■ Fald i forekomst af cephalosporinresi-
stente Escherichia coli-bakterier (ESBL)
hos svin
Fall med förekomst av cefalosporinresistenta
Escherichia coli-bakterier (ESBL) hos gris
Y Agersø, F M Aarestrup
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 13, 30–32

■ Behandling af felin hyperthyroidisme
Behandling av felin hypertyreoidism
E-M H Spodsberg
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 14, 30–33

■ Follikulær tandcyste hos hund
Follikulär tandcysta hos hund
T Lindbjerg
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 15, 26–27

■ Hepatitis E virus: En overset zoonose,
der smitter fra svin
Hepatit E-virus: En förbisedd zoonos som
smittar från gris
J S Krog, S E Midgley, S Ø Breum, 
L E Larsen
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 15, 28–32

■ Lovende resultater for forbenene
Lovande resultat för frambenen
N Jansson
Dansk VetTidsskr, 2013, 96, 16, 20–21

■ Kortlægning af urinvejsinfektioner hos
hund
Kartläggning av urinvägsinfektioner hos
hund
T Møller Sørensen
Dansk VetTidsskr, 2014, 97, 2, 16–17

■ Halicephalobus gingivalis-infektion hos
hest
Halicephalobus gingivalis-infektion hos häst
C Henneke, A Jespersen, S Jacobsen, 
S Nautru Polsen, M Krarup Nielsen, 
F McEvoy, B Jørgensen, H E Jensen
Dansk VetTidsskr, 2014, 97, 2, 22–26

■ Effektiv og økonomisk rentabel påvisning
af methicillinresistente Staphylococcus
aureus (MRSA) i svinebesætninger
Effektiv och ekonomiskt lönsam diagnosti-
sering av meticillinresistent Staphylococcus
aureus (MRSA) i grisbesättningar
M Josefsen, H Vigre, L M Cavaco, 
Y Agersø
Dansk VetTidsskr, 2014, 97, 3, 28–32

■ Kastrering av hund i Norge. Hvordan
samsvarer dagens praksis med lovverket?
Kastrering av hund i Norge. Hur motsvarar
dagens rutin regelverket?
G Seeberg Boge, M Schultz, O Brønstad
Brynildsrud, E Blakstad, M Nesje, W Farstad
Norsk VetTidsskr, 2013, 125, 6, 323–329

■ Import av gatehunder – vurdering av
risiko og undersøkelse for sykdomsagens
Import av gatuhundar – utvärdering av 
risker och undersökning av sjukdomsagens
R K Davidson, H R Høgåsen, S Klevar, 
I S Hamnes, A Lund
Norsk VetTidsskr, 2013, 125, 8, 483–486

■ Forekomst av overvekt og faktorer som
påvirker hold hos norske hunder
Förekomst av övervikt och faktorer som
påverkar hull hos norska hundar
M F Aamodt, I Blaker, M Stai, 
R I Krontveit, B K Sævik
Norsk VetTidsskr, 2013, 125, 9, 543–552

■ Karbapenemresistenta Escherichia coli
finns nu i Sverige
O Ljungquist, C Kjölvmark, T Tängdén
Läkartidn, 2013, 110, 32–33, 1401–1402

■ Större risk för typ 2-diabetes vid ökat
intag av rött kött
F Duell
Läkartidn, 2013, 110, 37, 1595

■ Bells pares och plötslig dövhet kan vara
Rickettsiainfektion
K L Nilsson
Läkartidn, 2013, 110, 38, 1655

■ Ökad risk för stroke och hjärtinfarkt
efter sorkfeber
A-M Connolly-Andersen
Läkartidn, 2014, 111, 8, 330

Lån, kopior av artiklar eller littera-
 tur sökning kan beställas från 
SLU-biblioteken www.bib.slu.se 
Frågor angående beställningar av
lån eller kopior tel: 018-67 11 12,
fax: 018-67 28 53 eller e-post: 
lan@bibul.slu.se 
Frågor angående litteratursökning
tel: 018-67 11 03 eller e-post: 
ultunabiblioteket@bibul.slu.se
Lösnummer av Läkartidningen 
kan beställas från Läkartidningens
sekretariat per brev, Läkartidningen,
Box 5610, 114 86 Stockholm, eller
per tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Emdrupvej 28A, DK-2100 Køben-
 havn Ø, Danmark. 

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinær forening, 
Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.

litteraturtjänst

Saco LöneSök är Sveriges största data bas 
för akademikerlöner och bygger på un der lag 
från ca 300 000 akademiker. För dig som är 

lönestatistik från 2013. 

Kom igång med Saco LöneSök via SVFs 
hemsida www.svf.se och klicka dig vidare till 
AVF och Lön.

Lönestatistik 2013 klar
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Kongenital hyperplastisk struma/bilateral tyreoideahyper -
plasi.

På den makroskopiska bilden kan man se två ”knölar”,
vilka ligger symmetriskt på var sin sida av trakea. ”Knö-
larna” är ovala, har brunröd färg och på snittytan en
homogen, körtelliknande struktur (Figur 4, svarta pilar).
Lokalisationen i anslutning till trakea, dvs på tyreoideas
normala plats, och den körtelliknande strukturen, tyder

på att ”knölarna” är kraftigt förstorade sköldkörtlar. Det
föreligger således en höggradig, bilateral tyreoideahyper -
plasi. 

Den mikroskopiska bilden från den förstorade sköld-
körteln visar sekretoriska folliklar utlinjerade av höga,
cylindriska, hyperplastiska tyreoideaepitelceller. Kolloid,
dvs den sekretionsprodukt som normalt ska finnas i fol-
liklarnas lumen, saknas nästan helt (Figur 5, gröna pilar).
Jämför med Figur 6, från en normal sköldkörtel, där 

tyreoideaepitelet är lågt kubiskt
och rikligt med rosafärgad kol-
loid återfinns centralt i follik-
larna (Figur 6, svarta pilar). 

Sammantaget tyder de
makro- och mikroskopiska
förändringarna på kongenital
struma av hyperplastisk typ.

Struma/hyperplasi av tyreo-
idea kan uppkomma av flera
olika orsaker. Såväl jodbrist
som jodöverskott kan orsaka
tillståndet. Så kallade goitro-
gena substanser i fodret och
genetiska enzymdefekter kan
också påverka produktionen av
sköldkörtelhormon. Gemen-
 samt för de nämnda fakto -
rerna är att de alla medför en
inadekvat syntes av hormo -
nerna T3 och T4. Sänkt kon-
centration av dessa hormoner 
i blodet gör att hypotalamus
och hypofysen reagerar och

FIGUR 4. Kongenital struma, killing. På båda sidor av trakea ses stora, ovala ”knölar”.
”Knölarna” är rödbruna, med körtelliknande snittyta och utgörs av kraftigt förstorade
sköldkörtlar (svarta pilar).

Få problemtransporter
anmäls
❘❙❚ Sveriges Radio Värmland rapporterade
den 17 mars att skador på djur i samband
med transport till slakteriet inte rapporte-
ras vidare till länsstyrelsen. Ingen anmälan
har kommit in till länsstyrelsen i Värmland,

trots att Livsmedelsverkets veterinärer är
skyldiga att göra det.

– Det är beklagligt men nu ska alla fall
som vi upptäcker rapporteras till länsstyrel-
serna, säger Martin Lindblom, enhetschef
på Livsmedelsverket, till SR Värmland.

En lastbil med kor kom till ett värm-
ländskt slakteri i januari. Kor med avföring
i pälsen och en kviga med skadade revben
upptäcktes av den officiella veterinären när
djuren skulle lastas av från transporten.

Men inget rapporterades till länsstyrelsen.
Martin Lindblom säger till SR Värmland att
rutinerna har brustit.

– Det är vi i ledningen som inte har varit
tillräckligt tydliga i våra anvisningar och
det är vi som är ansvariga för att verksam-
heten bedrivs på ett korrekt sätt. Våra
veterinärer har fokuserat på att djuren tas
om hand på rätt sätt, men de har inte fått
anvisningar att rapportera till länsstyrelsen,
säger Martin Lindblom.  ■

❘ ❙❚ noterat
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utsöndrar en ökad mängd
TSH. TSH verkar på sköld-
körtlarna och stimulerar, för-
enklat uttryckt, cellerna i fol-
liklarna till ökad absorption av
det i kolloiden bundna lagret
av T3 och T4, som förs ut i
blodet. Detta kommer att leda
till att mängden kolloid i 
folliklarna minskar, samtidigt
som ingen adekvat nyproduk-
tion därav kan ske. Parallellt
med den ökade kolloidabsorp-
tionen sker också en hyper -
trofi och hyperplasi av epitel-
cellerna i folliklarna.

Kongenital hyperplastisk
struma var innan jodberikning
av djurfoder blev standard
mer vanligt förekommande.
Nuförtiden är sjukdomen säll-
syntare, men kan uppträda
om moderdjuren står på en
jodfattig foderstat, framför allt
om den senare samtidigt inne-
håller goitrogena substanser.

Vid kongenital struma upp-
träder hypotyreodism. För -
utom de stora sköldkörtlarna
kan alopeci och myxödem ses
hos nyfödda, drabbade djur.
Dystoki, till följd av att de
hyperplastiska sköldkörtlarna
rent mekaniskt är i vägen vid
förlossningen, kan, liksom
förlängd dräktighet, också
förekomma. Mortaliteten vid
kongenital struma är hög och
svagfödda individer dör vanli-
gen inom några dagar om inte
adekvat behandling sätts in.
Får djuren behandling, och
återhämtar sig, uppges dock
inga permanenta men kvarstå.

Kongenital struma ses
främst hos get, får och gris.
Hos killingar och lamm kan
de förstorade sköldkörtlarna
ofta palperas, vilket gör sjuk-
domen möjlig att upptäcka vid en vanlig klinisk under-
sökning. Hos gris är palpation inte lika användbar på
grund av att kultingarnas anatomiskt kortare hals försvå-

rar undersökningen. Föreligger dessutom ett myxödem,
som gör vävnaden diffust svullen, minskar möjligheten att
palpera sköldkörtlarna ytterligare.

FIGUR 5. Kongenital struma, killing. Mikroskopiskt är folliklarna i tyreoidea utlinjerade av 
cylindriska, hyperplastiska epitelceller och saknar nästan helt kolloid i lumina (gröna pilar). 
HE-färgning, ca 600 gångers förstoring.

FIGUR 6. Normal tyreoidea, friskt djur. Mikroskopiskt är folliklarna i tyreoidea utlinjerade 
av lågt, kubiskt epitel. I lumina återfinns rikligt med rosafärgad kolloid (svarta pilar), 
ca 600 gångers förstoring.
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 15

7/4 -14. KVÄLLSPROGRAM ATT AVMASKA,
ELLER INTE AVMASKA, DET ÄR FRÅGAN

– HÄSTPARASITER, Lund. Arr: Bayer AB. 
Info: www.vet.bayer.se, 
grethe.hansen@bayer.com

7–8/4 -14. GENERELL FODERLAGSTIFTNING &
MÄRKNING AV FODER – MED SPECIELL INRIKT-
NING PÅ HÄST & ÖVRIGA SÄLLSKAPSDJUR,
Knivsta. Arr: Sallander Pet Diet, 
Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com 

8/4 -14. KVÄLLSPROGRAM ATT AVMASKA,
ELLER INTE AVMASKA, DET ÄR FRÅGAN

– HÄSTPARASITER, Göteborg. 

Arr: Bayer AB. Info: www.vet.bayer.se,
grethe.hansen@bayer.com

9/4 -14. KVÄLLSPROGRAM ATT AVMASKA,
ELLER INTE AVMASKA, DET ÄR FRÅGAN

– HÄSTPARASITER, Arlanda. 
Arr: Bayer AB. 
Info: www.vet.bayer.se, 
grethe.hansen@bayer.com

v 16

14/4 -14. UPPDRAGSUTBILDNING I ODONTOLOGI

1(4), delvis distansutbildning med 
träffar i Uppsala. Arr: SLU. 
Info: www.slu.se/sv/utbildning/
fort-och-vidareutbildning

14–15/4 -14. GRUNDLÄGGANDE NÄRINGSLÄRA

FÖR HUND & KATT (del 1), Knivsta. 
Arr: Sallander Pet Diet, 
Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com

v 17

22/4 -14. DELKURS MODUL 19, DERMATO-
LOGY, Stockholm. Arr: Swevet och
Improve International. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
aktuella-kurser.html

24/4 -14. INSPIRATIONSSEMINARIUM FÖR DIG

SOM ÄR NY I CHEFSROLLEN, Luleå. 
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
kalendariet/, erica.hogsborn@saco.se,
annika.sandberg@saco.se

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

Professor 
i husdjurens 
miljö och hälsa
 
Sista ansökningsdag: 13 maj 2014
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb

Campylobacter, listeria och
salmonella vanliga i Europa 
❘❙❚ Campylobacter fortsätter vara den van-
ligaste rapporterade zoonosen i Europa
med 214 268 bekräftade fall hos männi-
ska 2012, även om antalet fall minskade
något jämfört med 2011. Listeriafallen 
har däremot ökat. Salmonellafallen hos
människor har minskat de senaste åren
men salmonella är det vanligaste smitt -
ämnet vid matförgiftningar. 

Resultaten visas i den årliga EU-rappor-
ten ”The European Union Summary

Report on Trends and Sources of Zoono-
ses, Zoonotic Agents and Food-borne

Outbreaks in 2012”. Den sammanfattar
de europeiska livsmedels- och smittskydds-
 myndigheterna EFSAs och ECDCs statistik
och trender för livsmedelsburen smitta
och zoonoser i Europa. 

Rapporten redovisar förutom zoonoser
5 363 livsmedelsburna utbrott som rap-
porterades i EU, resulterande i 55 453
sjukdomsfall, 5 118 personer på sjukhus
och 41 dödsfall. De flesta av de rappor -
terade utbrotten orsakades av salmonella,
bakterietoxiner, virus och campylobacter.
De viktigaste livsmedelkällorna vid ut -
brotten var ägg och äggprodukter följt 
av blandad mat, fisk och fiskprodukter.

Källa: pressmeddelande från SVA den 
3 mars.  ■

❘ ❙❚ noterat

Ägg och äggprodukter var de viktigaste
källorna vid livsmedelsburna utbrott i EU
under 2012. 
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➤

25/4 -14. PRACTICAL COURSE ULTRASONO-
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

5/5 -14. KVÄLLSSEMINARIUM KLINISK

UPPDATERING INOM REPRODUKTION, 
Upplands Väsby. 
Arr: Virbac Animal Health. 
Info: www.virbac.se

6/5 -14. KVÄLLSSEMINARIUM KLINISK UPPDA-
TERING INOM REPRODUKTION, Hisings Backa.
Arr: Virbac Animal Health. 
Info: www.virbac.se

8/5 -14. INSPIRATIONSSEMINARIUM FÖR

DIG SOM ÄR NY I CHEFSROLLEN, Malmö. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/kalendariet/,
erica.hogsborn@saco.se, 
annika.sandberg@saco.se

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

12–13/5 -14. TILLÄMPAD NÄRINGSLÄRA

FÖR HUND & KATT (DEL 2), Knivsta. 
Arr: Sallander Pet Diet, 
Exercise & Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com

14–16/5 -14. ANESTESIOLOGI STEG 2, 
HUND OCH KATT, Nova Park, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

16/5 -14. KORSBANDSOPERATION, 
Upplands Väsby. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 21

20–22/5 -14. SÄVS ÅRSMÖTE OCH VÅRMÖTE

MED TEMA V OCH W, VARIATION – VISUALISE-
RING – VIRUS, Örebro. 
Arr: Sällskapet äldre veterinärer. 
Info: KG Linderholm, 08-80 05 00

NY 22/5 -14. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna

Stockholm. 
Info: www.rontgenutbildarna.se,
info@rontgenutbildarna.se

v 24

10–11/6 -14. SAMBAND MELLAN KOST OCH

MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR HUND

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

NY 14/6 -14. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna
Stockholm. 
Info: www.rontgenutbildarna.se,
info@rontgenutbildarna.se

v 35

25–30/8 -14. JUNIORKURSEN FÖR KOINTRESSE-
RADE VETERINÄRER OCH VETERINÄRSTUDENTER.
Arr: Boehringer Ingelheim. 
Info: Boehringer Ingelheim Vetmedica,
www.bivet.nu, 040-23 34 00

NY 28/8 -14. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna
Stockholm. 
Info: www.rontgenutbildarna.se,
info@rontgenutbildarna.se

VÄLKOMMEN ATT MAILA DIN ANSÖKAN: 
Kontakta HR-chef Anna-Karin von Hofsten på tfn 08-505 102 90 alt. annakarin.hofsten@djursjukhusen.se. 

Rekrytering sker fortlöpande. Läs mer om tjänsterna på www.djursjukhusen.se

Välkommen med din ansökan!

Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta djursjukhus och är en viktig remiss-
instans. Vi arbetar i nyrenoverade och topputrustade lokaler och nu söker vi förstärkning. 

Djursjukhuset Albano söker: 
• Avdelningschef Operation

•  Avdelningschef Mottagnings-

enheten

• Två veterinärer för vikariat

•  Leg. djursjukskötare med bred erfarenhet 

och gärna med anestesikompetens

Djursjukhuset Albano är en del av Djursjukhusgruppen där fl era av Nordens främsta djur-
sjukhus och kliniker ingår. Djursjukhusgruppens vision är att tillsammans skapa framtidens 
djursjukvård och det satsas stort på kontinuerlig utveckling av kvalitet och service.
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➤ NY 29–30/8 -14. FÖRDJUPNINGSKURS I

STRÅLSÄKERHET, Stockholm. 
Arr: Röntgenutbildarna Stockholm.
Info: www.rontgenutbildarna.se,
info@rontgenutbildarna.se

v 36

4–7/9 -14. NORDISKT ÖGONMÖTE/ESVO-
MÖTE, Malmö. Arr: Svenska Sällskapet
för Veterinär Oftalmologi (SSVO).
Info: www.ssvo.se 

NY 5–6/9 -14. PUERPERALPERIODEN – VIKTIG

TID FÖR TIK OCH VALPAR, Stockholm. 
Arr: Svenska Sällskapet för Smådjurs -
reproduktion. 
Info: karin.lofqvist@djursjukhus.com,
www.reproduktionssallskapet.se 
(se annons i denna tidning)

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

29–30/9 -14. GENERELL FODERLAGSTIFTNING

& MÄRKNING AV FODER – MED SPECIELL INRIKT-
NING PÅ LANTBRUKETS DJUR, Knivsta. 
Arr: Sallander Pet Diet, Exercise &
Health AB. 
Info: www.sallanderconsulting.com

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

3–4/10 -14. PRACTICAL COURSE EQUINE FRON -
TLIMB LAMENESS – DIAGNOSTICS & THERAPY,
Evidensia Specialistdjursjukhuset 
Helsingborg. Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=114

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 26–27/3
2015), Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se  

NY 21–22/11 -14. MJUKDELSKIRURGISKA

INGREPP, Helsingborg. Arr: Evidensia
Djursjukhuset Helsingborg. 
Info: Gunilla Bylander, 
anmalan@djursjukhus.com, 
042-16 80 29, www.evidensia.se 
(se annons i denna tidning)

v 48

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

v 49

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

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

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

v 50

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

Länsveterinär 

Länsstyrelsen Skåne söker länsveterinär till Kristianstad i

sex månader med möjlighet till förlängning.

Välkommen att ansöka på www.lansstyrelsen.se/skane 

Sista ansökningsdag den 14 april 2014.
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➤

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 15

8/4 -14. KVÄLLSSEMINARIUM KLINISK UPP-
DATERING INOM REPRODUKTION, Köpenhamn.
Arr: Virbac Animal Health. 
Info: www.virbac.se

v 16

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

FRONTLIMB 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

28–31/5 -14. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS 2014,
Warsawa, Polen. 
Info: www.zoovet-conference.org 

v 23

6–7/6 -14. PRACTICAL COURSE EQUINE

HINDLIMB LAMENESS – DIAGNOSTICS & 
THERAPY, Helsingfors, Finland. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=92

v 24

12–15/6 -14. 13TH ANNUAL CONGRESS OF

EUROPEAN VETERINARY EMERGENCY AND

CRITICAL 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 27

NY 5–7/7 -14. EQUINE BACK CASE DAYS,
Weilerswist-Müggenhausen, Tyskland.

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

v 28

8–10/7 -14. EQUINE COLIC RESEARCH

SYMPOSIUM, Dublin, Irland. 
Arr: The british equine veterinry 
association (BEVA). 
Info: www.beva.org.uk/news-and-
event/colic 

NY 9–13/7 -14. EQUINE PHYSIOTHERAPY

DAYS AND PHYSIOTHERAPY CASE DAYS, 
Bingen and Waldalgesheim, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner. 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 29

14–17/7 -14. CANINE SCIENCE FORUM & 
FELINE SCIENCE FORUM 2014, University of
Lincoln, UK. Info: www.csf2014.com,
www.fsf2014.com

v 36

5/9 -14. PRACTICAL COURSE INVESTIGATION &
TREATMENT OF EQUINE NECK CONDITIONS,

Hippologprogrammet söker två

på halvtid i ämnet hästens biologi 
och handhavande med agrar 
respektive veterinär bakgrund 

Sista ansökningsdag: 15 maj 2014
Fullständiga annonser: www.slu.se/lediga-jobb

Hippologenheten

Universitetslektorer
Betala medlemsavgiften till
SVF via autogiro

Vid autogirobetalning av medlems-
avgift till veterinärförbundet fylls
blanketten Autogiroanmälan i. Den
finns på SVFs hemsida www.svf.se,
under Blanketter och Rörande SVF.
Man kan också kontakta SVF-kansliet
för att få blanketten hemskickad med
post. När kansliet fått blanketten i
retur kommer avgifterna i fortsätt-
ningen att dras från medlem mens
konto varje månad.



Århus, Danmark. Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=107

v 37

11–13/9 -14. ESDAR, 18TH ANNUAL

CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR

DOMESTIC ANIMAL REPRODUCTION + ANNUAL

MEETING OF EU-AI-VETS, i Helsingfors,
Finland. Info: http://www.esdar.org/
esdar-conference-2014/
esdar-conference-2014.html

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

NY 27–29/9 -14. EQUINE ORTHOPAEDIC

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

v 40

29/9–1/10 -14. 3RD INTERNATIONAL

CONFERENCE ON RESPONSIBLE USE OF

ANTIBIOTICS IN ANIMALS, Amsterdam, 
Nederländerna. 
Info: www.bastiaanse-
communication.com/RUA2014/

v 41

10–11/10 -14. V INTERNATIONAL BUIATRIC

CONFERENCE, Lomza, Polen. Arr: Polish
Society of Veterinary Sciences. 
Info: kudybae@gmail.com

v 42

16–17/10 -14. NATIONAL GERMAN SYMPOSIUM

ON ZOONOSES RESEARCH 2014 AND 7TH

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING

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

v 43

23–26/10 -14. WORLD CONGRESS ON

CONTROVERSIES, DEBATES & CONSENSUS

IN VETERINARY MEDICINE (COVET), 

Prag, Tjeckien. 
Info: www.congressmed.com/covet

v 44

NY 27–30/10 -14. MALLOREQUINA, 
Palmanova, Mallorca, Spanien. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 45

6–9/11 -14. 20TH FECAVA EUROCONGRESS

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

v 48

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

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

30/11–1/12 -14. WVA GLOBAL CONFERENCE

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

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

➤



Artiklar i Svensk Veterinärtidning bör
vara utformade så att de är intressanta
och förståeliga för flertalet veterinärer,
oavsett specialitet.

En artikel i SVT bör inte vara längre
än ca 22 000 tecken inklusive blankslag.
Insändare och debattinlägg får normalt
inte överstiga ca 6 000 tecken, inklusive
blankslag.

SLUTGILTIGT MANUS OCH
GRANSKNING
Insänt manus ska vara slutgiltigt. Manu-
skriptet e-postas till redaktionen digitalt
(johan.beck-friis@svf.se), pappersmanus
behandlas inte av redaktionen. Veterinär-
medicinska artiklar granskas av SVTs
redaktör samt av en eller flera referenter
som utses av redaktionen.

FIGURER
Figurer kan bestå av digitala bilder, dia-
gram, teckningar, röntgenbilder, EKG-

remsor etc. Digitala bilder måste ha god
upplösning (= maximal storlek), vara
skarpa och skickas in i jpg-format. Alla
illustrationer ska vara märkta med figu-
rens nummer, i den ordning de nämns i
texten. Författarna ansvarar för att mate-
rial 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. 

TABELLER
Tabeller ska verka självständigt och inte
upprepas i artikeltext. Varje tabell förses
med en kort förklarande text. Tabellerna
numreras i den ordning de kommer i
artikeln.

REFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med

siffror inom parentes. Referenserna
numreras efter bokstavsordningen i refe-
renslistan, inte i den följd de nämns i
artikeln. Personliga meddelanden num-
reras inte utan nämns endast inom
parentes i texten (Sven Svensson, Uppsala,
pers medd 2013).

SVT publicerar normalt maximalt 25
referenser i en referenslista. Författare
som av vetenskapliga skäl måste över-
skrida denna gräns bör sända in dels 
en komplett litteraturlista (avsedd för
granskaren), dels en förkortad version
för publicering. Referensnumreringen
ska vara identisk i båda dessa listor, 
den kortare har då en ofullständig upp-
räkning (t ex: 1, 3, 7, osv). 

Utförligare författaranvisningar kan
läsas på hemsidan www.svf.se. 

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Författaranvisningar för Svensk Veterinärtidning

Vi söker dig som är leg veterinär med arbetslivserfarenhet från 
smådjurssjukvården och som kan arbeta självständigt med van-
ligt förekommande kirurgiska och medicinska behandlingar. 

Vi söker medarbetare till vårt team som vill erbjuda djur ägarna 
och patienterna bästa möjliga service och vård. Du vill bidra till 
att skapa långsiktiga och goda relationer med våra djurägare 
men ser också ett nytt jobb som en möjlighet att ta nästa steg i 
din egen kompetensutveckling. Vi ser gärna sökande som har 
erfarenhet av utbildning och/eller arbetsliv från andra länder. Har 
du dessutom särskilt intresse av att arbeta med och utbilda dig 
vidare inom dermatologi, ultraljuds diagnostik eller internmedicin 
så är detta jobbet för dig.

Vår verksamhet spänner över ett brett fält såsom tandvård, hud-
utredningar, ögonundersökningar, hältutred ningar, avancerad 
kirurgi, medicinska utredningar, bilddiagnostik inklusive MR samt 
akut- och stationärvård.

Vi har akut- och jourmottagning sju dagar i veckan även kvälls-
tid, ej nattmottagning.

smådjur och hästar och har sin verksamhet i Skara samt vid 
hästkliniken på Axevalla travbana. På smådjurskliniken möter vi 
främst djurägare med hundar och katter. Vårt fokus är att erbju-
da varje djurägare service som präglas av kompetens, vänlighet 
och hög tillgänglighet. Vi vill erbjuda medarbetarna möjlighet till 
vidareutveckling i yrkesrollen internt och via utbildning.

Vill du bli en av oss?

Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidareanställning, 100 % heltid – 
schemalagd arbetstid. Jourtjänstgöring ingår.
Lönesättning: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med 
din ansökan! Vi tar emot ansökan via e-post till vår verksamhets-
chef: katrine.blanc@skaradjursjukhus.se

Nya Skara Djursjukhus AB – Smådjurskliniken i Skara, www.skaradjursjukhus.se

Vi söker erfaren veterinär för tillsvidareanställning
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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
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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 maj 2014

SUSANA PALACIOS, Luleå, 60 år 
den 2/5
RENÉE BÅGE, Uppsala, 50 år den 2/5
GUNNAR BERGSTEN, Vallentuna, 75 år
den 5/5
ANN-MARIE TUNÓN, Alunda, 60 år 
den 5/5
LARS ERIK KÄNGSTRÖM, Stockholm, 80 år
den 12/5
KERSTIN SJÖSTEDT, Dösjebro, 60 år 
den 12/5
BO B NILSSON, Vimmerby, 80 år 
den 16/5
CHRISTER BERGSTEN, Lomma, 60 år 
den 22/5
ANNE PIGG, Bollnäs, 50 år den 22/5

KATARINA TEGHOLM, Ängelholm, 50 år
den 24/5
ANDERS EKESTUBBE, Ramdala, 70 år 
den 26/5
CHRISTINA CARNEMAR, Eskilstuna, 50 år
den 27/5
HELENA VESTIN, Timrå, 50 år den 28/5

Avlidna
F distriktsveterinär RAGNVALD WENDEL

avled den 5 februari 2014. Han föddes
1930 i Askeryd, Jönköpings län, avlade
studentexamen 1950 i Eksjö och vete -
rinärexamen 1956. Han arbetade som
assi stent vid virologiska avdelningen 
vid Statens bakteriologiska laboratorium
1959–60, var assistentveterinär i Karl stad
1962 och besiktningsveterinär i Sven-
ljunga från 1963. 1967 började han ar -
beta som distriktsveterinär i Vagn hä rad,
1971 i Limmared och 1974 i Ulrice -
hamn med stationeringsort i Limmared.

Jenny Flordal lämnar veteri-
när förbundet
Jenny Flordal slutar i april som förhand-
lare/ombudsman på Sveriges Veterinär-
förbunds kansli för att tillträda en tjänst
inom Rikspolisstyrelsen. 

– Kontakten med medlemmarna och
marknaden blir både tätare och mer 
personlig i ett litet förbund som SVF.
Jag har trivts utmärkt med att arbeta
centralt med anställnings- och förhand-
lingsfrågor och känner mig både stolt
och nöjd över det teamwork Anders

Graneld och jag har haft på förhand-
lingsavdelningen. Det har varit två
utvecklande, roliga och händelserika år.
Inte mindre än två avtalsrörelser och en
omfattande konsolideringsprocess som
har påverkat hela den veterinära mark-
naden har avverkats under perioden. Nu
ser jag fram emot att få användning 
av min fackliga erfarenhet och vidgade 
perspektiv när jag nu byter planhalva
tillbaka till arbetsgivarsidan, säger Jenny
Flordal som avskedsord.

AVFs ordförande Fredrike Ritter stär-
ker upp förhandlingsavdelningen med
medlemsrådgivning tills en ersättare är på
plats, förhoppningsvis efter sommaren.

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

kanslinytt

Granskning av artiklar

Artiklar med vetenskapligt faktainnehåll som inkommer till Svensk Veterinärtidning
granskas normalt före publiceringen. Granskningen avser artikelns saklighet och 
vetenskapliga uppläggning. Som regel anlitas ämnesföreträdare från Sveriges Lant-
bruksuniversitet eller SVA men även andra personer kan komma ifråga för olika 
specialområden. Redaktionen använder sig som regel inte av utländska granskare.
Artiklar skrivna av svenska ämnesföreträdare utsätts endast för granskning av den
vetenskapliga uppläggningen. 

Redaktionen
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DAGS ATT SLÄPPA LOSS!

EKTOPARASITMEDEL FÖR NÖTKREATUR OCH FÅR
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