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HIPRA Nordic vil gerne invitere dig til vores julemøde med titlen:

BRD - a better understanding of the pathogeny  
for a better management of disease

Calixte Bayrou, DVM, PhD, 
har gennem sit arbejde som
forsker og patolog ved 
Université de Liège opnået et 
stort kendskab til kompleksiteten
i luftvejslidelser ved kvæg 
samt deres patologi. 

Kom og bliv godt klædt på til din 
næste obduktion ude i praksis. 
Ved hjælp af et stort billedmateriale 
vil han gøre dig klogere på, hvordan
du på baggrund af patologiske 
forandringer i lungevæv kan 
give et bud på kausalt agens.

Der skal også være tid til socialt samvær. 
Derfor slutter vi af med julemad og hygge efter den faglige del.

Arrangementet afholdes følgende steder:

Tirsdag den 4. december
Hotel Comwell, 
Skovbrynet 1, 6000 Kolding  

Onsdag den 5. december
Rold Storkro, 
Vælderskoven 13, 9520 Skørping

Tilmelding af hensyn til maden til 
jonna.hjorth@hipra.com 
senest den 27. november.

Mange julehilsner
Jonna & Henrik
HIPRA Nordics kvægteam
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Kamilla	Maria	Kirkebæk	rejste	i	marts	måned	som	helt	nyuddannet	
dyrlæge	til	Sverige	for	at	arbejde.	Hun	er	glad	sin	beslutning,	som	
hun	ser	som	en	døråbner	til	at	forbedre	sine	fremtidige	muligheder	
for	at	gå	den	i	den	retning,	hun	gerne	vil.		
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Ordentlige	og	ordnede	ansættelsesforhold	var	en	af	de	primære	
årsager	til,	at	DAs	nye	formand	Steen	Bo	Larsen	kastede	sig	ind	i	
det	parlamentariske	arbejde	for	12	år	siden.	Og	det	er	det	stadig.

42

Læs,	hvordan	vækstdeformi-
tet	i	forbenet	hos	en	græsk	
gadehund	blev	behandlet	ved	
osteotomi,	visuel	korrektion	
og	ekstern	fiksering.
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Et langtidsvirkende halsbånd med garanti,  
der beskytter hunde og katte i op til 240 dage
Seresto er udviklet for at minimere risikoen for flåt- og 
loppebid – og maksimere muligheden for fælles eventyr. 
Beskytter hund eller kat allerede før flåten bider, og det 
nedsætter risikoen for at flåtborne sygdomme overføres 
til kæledyret.

Seresto Vet., halsbånd til katte og hunde ≤ 8 kg (1,25 g imidacloprid og 0,56 g flumethrin). Seresto Vet., halsbånd til hunde > 8 kg (4,5 g imidacloprid og 2,03 g flumethrin). Indikationer: Til behandling 
(Ctenocephalides felis) og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis (hund og kat) og C. canis (hund)) hos hunde og katte i 7-8 måneder. Beskytter i dyrets nære omgivelser mod udvikling af loppelarver 
i 10 uger hos katte og 8 måneder hos hunde. Seresto Vet. kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatitis. Seresto Vet. har en vedvarende acaricid (dræbende) virkning 
mod flåter (Ixodes ricinus (hund og kat), Rhipicephalus sanguineus (hund), Rhipicephalus turanicus (katte), Dermacentor reticulatus (hund)) og repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod flåter Ixodes 
ricinus (hund og kat), Rhipicephalus sanguineus (hund)) i 8 måneder. Produktet er virksomt mod larver, nymfer og voksne flåter. Produktet giver en indirekte beskyttelse mod overførsel af Babesia canis vogeli og 
Ehrlichia canis fra flåtarten (Rhipicephalus sanguineus). Hermed mindskes risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hunde i 7 måneder. Til bekæmpelse af angreb af bidende lus (Trichodectes canis) hos hunde. 
For bedste resultat bør halsbåndet sættes på, før flåt- eller loppesæsonen begynder. Farmakodynamiske egenskaber: Virker på kattelopper (C. felis) umiddelbart efter påføring af halsbåndet, mens 
tilstrækkelig effekt på hundelopper (C. canis) starter inden for en uge efter påføring af halsbåndet. Produktet har en repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod de specificerede flåter, hvilket hindrer 
repellerede parasitter i at suge blod og derved indirekte hjælper med at nedsætte risikoen for overførsel af vektorbårne sygdomme. Hos hunde, kan der i tillæg til de patogener, der er angivet i indikationsafsnittet, 
opnås en indirekte beskyttelse mod overførsel af Babesia canis canis (fra flåtarten Dermacentor reticulatus) påvist i en laboratorieundersøgelse ved dag 28 efter behandling, og indirekte beskyttelse mod 
overførsel af Anaplasma phagocytophilum (fra skovflåten Ixodes ricinus) er påvist ved en laboratorieundersøgelse efter 2 måneders behandling. Hermed reduceres risikoen for udvikling af sygdomme som er 
forårsaget af disse patogener under betingelserne i disse studier. Kontraindikationer: Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed 
over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. Drægtighed og laktation: I laboratorieundersøgelser har hverken flumethrin eller imidacloprid hos rotter og kaniner påvirket fertiliteten eller 
reproduktionen eller udvist teratogen eller føtotoksisk virkning. Dog er lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning ikke fastlagt hos de dyr præparatet er beregnet til. I fravær af data anbefales det 
ikke at bruge præparatet til drægtige eller diegivende hunkatte eller tæver. Bemærkning: Som ved alle langtidsvirkende topikale produkter, kan sæsonbetinget fældning føre til en forbigående, mindre 
reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra halsbåndet sker omgående således, at fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af halsbåndet. Som 
med andre veterinære lægemidler må små børn ikke lege med halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer halsbåndet, bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere, især ikke børn. 
Personer med kendt overfølsomhed over for stofferne i halsbåndet bør undgå kontakt med halsbåndet. Kassér alle rester eller afklippede dele af halsbåndet med det samme. Vask hænderne med koldt vand 
efter at have fastgjort halsbåndet. Bivirkninger: Hos dyr, der ikke er vant til at bære halsbånd, kan mindre adfærdsændringer, som f.eks. kradsen omkring halsbåndet, lejlighedsvis forekomme i de første dage 
efter halsbåndet er sat på. Kontrollér, at halsbåndet ikke er for stramt. Milde reaktioner som f.eks. pruritus, erythem og hårtab omkring halsbåndet kan opstå. Disse tilfælde er sjældne hos hund og 
ualmindelige hos kat og bedring ses sædvanligvis inden for en til to uger, uden at halsbåndet fjernes. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne halsbåndet indtil symptomerne er forsvundet. I 
meget sjældne tilfælde kan der hos hund og i sjældne tilfælde hos kat opstå reaktioner som dermatitis, inflammation, eksem eller hudlæsioner omkring halsbåndet. I disse tilfælde anbefales det at halsbåndet 
fjernes. Hos katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Som ved andre produkter, der påføres huden, kan 
der hos hypersensitive dyr opstå kontaktdermatitis. Interaktioner: Ingen kendte. Dosis og indgivelsesmåde: Kutan anvendelse. Ét halsbånd pr. dyr, fastgøres om halsen. Til hunde over 8 kg 
anvendes et Seresto Vet halsbånd på 70 cm. Til små hunde på op til 8 kg kropsvægt og til katte anvendes Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg på 38 cm. Kun til udvortes brug. Rul halsbåndet 
ud og kontrollér, at der ikke sidder rester fra plastiklåsene i halsbåndet. Justér halsbåndet om dyrets hals uden at stramme det for meget (to fingre skal kunne være mellem halsbåndet 
og halsen). Træk overskydende halsbånd gennem løkken og klip af, så der er 2 cm tilbage. Halsbåndet skal bæres konstant i beskyttelsesperioden på otte måneder og bør fjernes efter 
behandlingsperioden. Kontrollér jævnligt, og justér størrelsen, især hos killinger/hvalpe, der vokser hurtigt. Pakninger: Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 halsbånd, Seresto Vet. til 
hunde > 8 kg: 1 halsbånd. Priser: For dagsaktuel pris henvises til www.medicinpriser.dk. Indehaver af markedsføringstilladelse: Bayer Animal Health GmbH, D-51 368 Leverkusen, 
Tyskland. Udlevering: B. Ovenstående tekst er omskrevet og forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra 
Bayer A/S, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. 02-2016.
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LEDER

At arbejde i Norden
Dyrlæger	i	Norden	har	meget	til	fælles.	Cand.med.
vet.-uddannelsen	er	næsten	universel,	vi	har	stort	set	
de	samme	arbejdsopgaver,	og	sproget	gør	det	nemt	
at	tage	arbejde	i	et	andet	nordisk	land.	Der	er	også	
god	tradition	for,	at	dyrlæger	i	de	nordiske	lande	flyt-
ter	og	arbejder	på	tværs	af	landegrænser.	De	fleste	
danskere,	nordmænd	og	svenskere	forstår	hinanden,	
hvis	bare	talen	er	langsom	og	tydelig.	Så	let	går	det	
ikke	med	finsk,	men	ellers	er	sproget	et	plus	ved	at	
søge	arbejde	i	de	nordiske	lande.	

Apropos	arbejde.	Om	få	måneder	dimitterer	næste	
hold	af	dyrlæger,	der	skal	på	jagt	efter	det	første	»rig-
tige	job«.	Selv	om	ledigheden	blandt	dyrlæger	er	lav	
(3,3	%),	og	der	er	masser	af	jobs	at	søge,	går	det	
måske	ikke	lige	tjept	for	alle	at	finde	et	job,	så	snart	
titlen	er	i	hus.	Men	al	erfaring	fortæller,	at	de	fleste	
nyuddannede	er	i	job	efter	et	halvt	år,	og	mange	væl-
ger	at	tage	arbejde	i	andet	nordisk	land	til	at	begynde	
med.		

For	at	gøre	det	nemt	for	dig	og	andre	dyrlæger	i	
hele	Norden	–	uanset	om	du	er	nyuddannet	eller	har	
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flere	års	erfaring	–	arbejder	dyrlægeforeningerne	tæt	
sammen.	De	har	indgået	en	aftale,	der	betyder,	at	man	
gratis	kan	opretholde	sit	medlemskab,	hvis	man	i	en	
periode	flytter	til	et	af	de	andre	nordiske	lande	og	
arbejder	der.	Man	skal	blot	melde	sig	ind	i	det	andet	
nordiske	lands	veterinærforening.	

Det	nordiske	samarbejde	omfatter	også	de	nordiske	
veterinærtidsskrifter	i	Sverige,	Norge,	Finland	og	Dan-
mark.	De	fire	redaktioner	har	et	løbende	redaktionelt	
samarbejde	–	aktuelt	med	dette	temanummer,	der	ret-
ter	fokus	på	det	at	arbejde	og	bo	i	Norden.	Fem	nordi-
ske	veterinærer	deler	ud	af	deres	erfaringer	og	fortæl-
ler	om,	hvad	der	fik	dem	til	at	rejse	ud	og	tage	arbejde	i	
andet	nordisk	land.	For	nogle	var	det	en	nødvendig-
hed,	for	andre	et	bevidst	valg,	men	fælles	for	dem	alle;	
det	har	været	givtigt	at	rejse	ud	både	på	det	person-
lige	plan	og	i	forhold	til	karriere	og	netværk.	»Hent	
erfaring	med	åbent	sind«,	lyder	et	af	de	gode	råd.	
Opfordringen	er	hermed	givet	videre.
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reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra halsbåndet sker omgående således, at fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af halsbåndet. Som 
med andre veterinære lægemidler må små børn ikke lege med halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer halsbåndet, bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere, især ikke børn. 
Personer med kendt overfølsomhed over for stofferne i halsbåndet bør undgå kontakt med halsbåndet. Kassér alle rester eller afklippede dele af halsbåndet med det samme. Vask hænderne med koldt vand 
efter at have fastgjort halsbåndet. Bivirkninger: Hos dyr, der ikke er vant til at bære halsbånd, kan mindre adfærdsændringer, som f.eks. kradsen omkring halsbåndet, lejlighedsvis forekomme i de første dage 
efter halsbåndet er sat på. Kontrollér, at halsbåndet ikke er for stramt. Milde reaktioner som f.eks. pruritus, erythem og hårtab omkring halsbåndet kan opstå. Disse tilfælde er sjældne hos hund og 
ualmindelige hos kat og bedring ses sædvanligvis inden for en til to uger, uden at halsbåndet fjernes. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne halsbåndet indtil symptomerne er forsvundet. I 
meget sjældne tilfælde kan der hos hund og i sjældne tilfælde hos kat opstå reaktioner som dermatitis, inflammation, eksem eller hudlæsioner omkring halsbåndet. I disse tilfælde anbefales det at halsbåndet 
fjernes. Hos katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Som ved andre produkter, der påføres huden, kan 
der hos hypersensitive dyr opstå kontaktdermatitis. Interaktioner: Ingen kendte. Dosis og indgivelsesmåde: Kutan anvendelse. Ét halsbånd pr. dyr, fastgøres om halsen. Til hunde over 8 kg 
anvendes et Seresto Vet halsbånd på 70 cm. Til små hunde på op til 8 kg kropsvægt og til katte anvendes Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg på 38 cm. Kun til udvortes brug. Rul halsbåndet 
ud og kontrollér, at der ikke sidder rester fra plastiklåsene i halsbåndet. Justér halsbåndet om dyrets hals uden at stramme det for meget (to fingre skal kunne være mellem halsbåndet 
og halsen). Træk overskydende halsbånd gennem løkken og klip af, så der er 2 cm tilbage. Halsbåndet skal bæres konstant i beskyttelsesperioden på otte måneder og bør fjernes efter 
behandlingsperioden. Kontrollér jævnligt, og justér størrelsen, især hos killinger/hvalpe, der vokser hurtigt. Pakninger: Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 halsbånd, Seresto Vet. til 
hunde > 8 kg: 1 halsbånd. Priser: For dagsaktuel pris henvises til www.medicinpriser.dk. Indehaver af markedsføringstilladelse: Bayer Animal Health GmbH, D-51 368 Leverkusen, 
Tyskland. Udlevering: B. Ovenstående tekst er omskrevet og forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra 
Bayer A/S, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. 02-2016.
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TAL PÅ DYREVELFÆRD i Danmark

3R-PRIS 
til Birgitte Kousholt

Det	statslige	dyrevelfærdsmærke,	
som	DDD	bakker	op	om,	er	nu	intro-
duceret	på	kyllingekød.	Det	betyder,	
at	flere	kyllinger	fremover	vil	komme	fra	langsommere	voksende	
racer.	Ca.	10	pct.	af	de	danske	slagtekyllingebesætninger	har	alle-
rede	meldt	sig	til	den	nye	mærkningsordning,	hvor	kriterierne	for	
antal	hjerter	er:
•  Et	hjerte:	Langsommere	voksende	racer,	mere	plads,	øget	kon-

trol	med	skader	på	trædepuder	og	mindre	transporttid.
•  To	hjerter:	Endnu	mere	plads	og	miljøberigelse	i	form	af	fx	grov-

foder,	beskæftigelsesmateriale	eller	adgang	til	frisk	luft.
•  Tre	hjerter:	Meget	mere	plads,	attraktivt	udeareal	med	fx	træer	

eller	buske	og	bedre	mulighed	for	aktivitet	og	beskæftigelse.

Sidste	år	lancerede	Miljø-	og	Fødevareministeriet	det	statslige	
dyrevelfærdsmærke	for	grisekød.	Ifølge	ministeriet	er	der	indtil	
videre	et	dyrevelfærdsmærke	på	hver	fjerde	pakke	dansk	grisekød.

DYREVELFÆRDS-
HJERTER 
på kyllingekød

Dyrlæge,	ph.d.	Birgitte	Kousholt	fra	Institut	for	Klinisk	
Medicin	på	Aarhus	Universitet	modtog	årets	3R-pris	for	
sit	arbejde	med	at	introducere	en	systematisk	videnska-
belig	baseret	metode	til	gennemgang	af	præklinisk	
forskningslitteratur.	

-	Flere	prækliniske	videnskabelige	artikler	fremstår	
desværre	af	så	tvivlsom	kvalitet,	at	det	ikke	giver	mening	
at	basere	sine	hypoteser	på	dem.	Går	vi	omvendt	syste-
matisk	til	værks	i	forhold	til,	hvad	der	er	forsket	i	tidligere	
og	tager	kritisk	stilling	til	tidligere	resultater,	får	vi	ander-
ledes	brugbare	resultater.	Vi	kan	både	skære	ned	på	
antallet	af	forsøgsdyr	og	forbedre	translationen	til	men-
neskers	sygdomsproblematikker,	siger	Birgitte	Kousholt.	

3R-prisen,	der	ledsages	af	10.000	kr.,	uddeles	af	Dan-
marks	3R-center,	som	arbejder	målrettet	for	replace-
ment,	reduction	og	refinement	ift.	dyreforsøg.	De	3	
r-ord	dækker	over	det	at	finde	alternativer	til	dyreforsøg,	
reducere	antal	dyr	i	forsøg	samt	give	de	dyr,	som	fortsat	
anvendes	i	forsøg,	de	bedst	mulige	forhold.	

Kilde: au.dk 

Den	årlige	dyrevelfærdsrapport	»Dyrevelfærd	i	Danmark	2018	-	med	resultater	fra	velfærds-
kontrollen	af	besætninger	i	2017«	er	udkommet.	Rapporten	samler	alle	resultaterne	af	Føde-
varestyrelsens	kontrol	med	dyrevelfærd	i	besætninger	med	landbrugsdyr	og	heste	samt	trans-
port	af	dyr.	Rapporten	kan	downloades	fra	fvst.dk.	

Oversigt over overtrædelser fordelt på dyreartsgrupper i 2017. 

*Antal besætninger kontrolleret; Heste er ikke i CHR. (Kilde: Dyrevelfærd i Danmark, 2018).

Antal kontrollerede CHR 
pr. dyreart

Antal besætninger 
uden anmærkninger Indskærpelser Påbud Politianmeldelse

Svin 592 338 250 0 13

Kvæg	inkl.	kalve 510 417 90 3 4

Får 140 136 4 0 0

Geder 28 27 1 0 0

Heste* 153 149 4 0 0

Pelsdyr 81 69 12 0 1

Slagtekyllinger 26 23 3 0 0

Æg,	buranlæg 21 21 0 0 0

Æg,	alternative	systemer 15 15 0 0 0

Fjervildt 40 23 15 0 2

Gæs,	ænder,	kalkuner 17 14 3 0 0
Antal CHR-nr.-dyreart i alt 1.623 1.234 382 3 20

2018 
DYREVELFÆRD I DANMARK 

MED RESULTATER FRA 

VELFÆRDSKONTROLLEN I 2017 



TrygFonden Besøgshunde 
giver pote

Hver uge spreder mere end 
700 besøgshunde og deres 
frivillige ejere glæde blandt 
ældre og sårbare mennesker på 
besøgssteder i hele Danmark, 
og ordningen vokser. Sunde og 
robuste hunde er afgørende 
for, at ordningen er til glæde 
og gavn for alle. Derfor for-
pligter ejerne sig til en årlig 
sundhedsundersøgelse af 
hunden hos egen dyrlæge.  
Vi vil gerne sige tak for den 
modtagelse, vores besøgs-
hunde får hos landets dyrlæger 
og veterinærsygeplejersker. 
Det bidrager til ordningens 
succes, at I hvert år er med til 
at vurdere hundenes sundheds-
tilstand og udfylder attester
og evalueringer.
  
Læs mere på besøgshunde.dk
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Fødevarestyrelsen	skal	fremover	følge	problemvirksomhe-
der	langt	tættere.	Til	gengæld	lempes	kontrollen	for	de	
virksomheder,	der	er	bedst	til	at	følge	reglerne.	Det	er	de	
centrale	elementer	i	det	4-årige	fødevareforlig,	som	rege-
ringen	har	indgået	med	alle	Folketingets	partier.

-	Det	er	vigtigt,	at	der	i	Fødevareforliget	skelnes	mellem	
virksomheder,	der	kan	og	vil	overholde	regler,	og	dem,	der	
ikke	vil.	Men	det	er	samtidig	vigtigt	at	advare	mod	ikke	at	
skrue	for	meget	ned	for	basiskontrollen.	Det	er	gennem	
disse	besøg,	at	de	tilsynsførende	danner	sig	det	faglige	
grundlag	for	risikohåndteringen,	siger	DDDs	formand,	Car-
sten	Jensen.

Et	andet	element	i	det	
nye	fødevareforlig	er	
opstartshjælpen	til	nye	
virksomheder,	hvilket	
DDDs	formand	tror	på	vil	
hjælpe	på	forståelsen	af	
regler	og	procedurer	for	
god	fødevaresikkerhed.

-	Dyrlægeforeningen	
hylder	kontrolprincipper	
med	risiko-	og	behovsori-
enteret	eftersyn,	men	det	
må	ikke	være	på	bekost-
ning	af	fødevaresikkerhe-
den.	Svigt	i	fødevare-sik-
kerheden	kan	forekomme	i	
hele	kæden	fra	jord	til	
bord,	derfor	er	det	eks-
tremt	vigtigt,	at	nye	virk-
somheder	bliver	klædt	på	
til	bedst	muligt	at	være	
deres	ansvar	bevidst,	siger	
Carsten	Jensen.

Han	er	også	tilfreds	
med,	at	der	i	forliget	er	fokus	på	at	styrke	faglighed	og	
professionalisme	hos	Fødevarestyrelsens	tilsynsførende.	

-	De	ansatte	i	fødevarekontrollen	skal	være	rustet	til	at	
løse	kontrolopgaven.	Professionalisme	og	ensartethed	i	
kontrollen	vil	sætte	rammen	for	det	fremtidige	arbejde.	
Det	er	en	god	retning,	siger	Carsten	Jensen.

NYT BREDT 
FØDEVAREFORLIG 
med gode hensigter

Siden 1880 har Lån & Spar været en bank for  
helt almindelige mennesker. I dag er vi også en  
bank for fællesskaber. Vi er nemlig ejet af mere  
end 45 organisationer bl.a. DDD. 

5% er Danmarks højeste rente 
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.  
Som bl.a. 5 % i rente på de første 50.000 kr.  
på din lønkonto. Det er Danmarks højeste rente  
og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler  
med hinanden.

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DDD og har afsluttet din  
uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter og services, som din økonomi kredit  - 
vurderes ud fra). 

  Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på 
 løn kontoen. Der er 0 % på resten.

 Rentesatserne er variable og gælder pr.  
1. januar 2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkaar.
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Du er en del  
af nogle stærke  
fællesskaber

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1983

– eller gå på  
lsb.dk/ddd  

og book møde
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Ny innovativ flåt- og loppebehandling til katte.* Credelio til kat er en lille veltolereret  
og smagssat tyggetablet der er designet specielt til katte. Den virker hurtigt og har en  
langtidsvirkning på 1 måned mod lopper og flåter.

*Godkendt til killinger, der er mindst 8 uger gamle, og som vejer mindst 0,5 kg. Der er utilstrækkelige data til at dokumentere effekten på flåter hos killinger på 5 måneder eller yngre.
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Credelio, Elanco og det diagonale logo er varemærker tilhørende Elanco eller dets datterselskaber. 
©2018 Elanco eller dets datterselskaber.

NY FLÅT- OG LOPPE- 
BEHANDLING TIL KATTE

Credelio 12 mg, 48 mg, tyggetabletter til katte. Indikationsområde: Til behandling af loppe- og flåtangreb hos katte. Veterinærlægemidlet virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned mod lopper (Ctenocephalides felis og C. canis) og 
flåter (Ixodes ricinus). Lopper og flåter skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det aktive stof. Veterinærlægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppeallergi-dermatitis (Flea Allergy Dermatitis - FAD). 
Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Brugen af veterinærlægemidlet til behandling af katte, der er under 8 uger gamle eller har en kropsvægt på mindre end 0,5 kg bør 
baseres på en benefit-risk-vurdering foretaget af den ansvarlige dyrlæge. Da der er utilstrækkelige data til at påvise effekt mod flåter hos unge katte, anbefales produktet ikke til behandling mod flåter hos killinger på 5 måneder eller yngre. Bivirkninger og risici: 
Ingen kendte bivirkninger og interaktioner. Dosering: 1 tablet på 12 mg til katte på 0,5-2,0 kg, 1 tablet på 48 mg til katte på >2,0-8,0 kg, en passende kombination af tabletter til katte på >8,0 kg. For katte på over 8,0 kg skal der bruges en passende kombination af 
de tilgængelige styrker for at opnå den anbefalede dosis på 6-24 mg/kg. Indgiv Credelio én gang om måneden sammen med foder eller inden for 30 minutter efter fodring. For optimal kontrol af loppe- og flåtangreb skal veterinærlægemidlet gives med månedlige 
intervaller igennem hele loppe- og/eller flåtsæsonen baseret på lokale epidemiologiske forhold. Drægtighed og diegivning: Lægemidlets sikkerhed hos katte under drægtighed eller laktation er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige 
dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet. Der blev ikke observeret nogen bivirkninger efter peroral administration til katte, der var 8 uger gamle og vejede 0,5 kg og blev behandlet med overdoser på op til 5 gange den maksimale anbefalede dosis (130 mg lotilaner/kg 
kropsvægt). Pakningsstørrelser: 12 mg tabletter findes i pakning med 3 stk., 48 mg tabletter findes i pakning med 6 stk. Se aktuelle priser på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Elanco Europe Ltd., Storbritannien. 

OPLYSNINGERNE ER OMSKREVET I FORHOLD TIL DET AF EMA GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ. PRODUKTRESUMEET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA ELANCO. 

Forhandles af Elanco Animal Health, Lyskær 3E, 2.tv., 2730 Herlev. Telefon 45 26 60 60

TYGGETABLET  
TIL KATTE

TO-DO LISTE:
LUR PÅ SOFAEN

LUR PÅ SENGEN

TAGE EN TABLET MOD FLÅTER OG LOPPER

LUR PÅ FAR

LUR PÅ TERRASSEN
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GOD ERFARING
Som helt nyuddannet dyrlæge har Kamilla Maria Kirkebæk taget turen over sundet for at arbejde 
»hinsidan«. Hun er ikke den første, der rejser efter et job i Sverige – for det er en god døråbner til 
at begynde karrieren  

TEKST PIA RINDOM  

Det	er	sidst	på	eftermiddagen,	da	jeg	
svinger	bilen	ind	på	pladsen	foran	
Distriktsveterinärerna	i	Växjö.	Som	de	fle-
ste	vejstrækninger	i	Sverige	har	det	
meste	af	turen	hertil	været	med	skov	til	
begge	sider,	så	langt	øjet	rækker.	Men	
længere	væk	fra	København	er	det	heller	
ikke.	

-	Tendensen	er	lidt,	at	man	lige	skal	en	
tur	forbi	Sverige	for	at	få	job	i	klinisk	
praksis	i	Danmark.	Det	er	lidt	ærgerligt.	
Det	er	nok	mere	et	spørgsmål	om	udbud	
og	efterspørgsel.	Min	overbevisning	er,	
at	det	ikke	er,	fordi	praksis	i	Danmark	ikke	
vil	have	nyuddannede	–	jeg	tror	bare,	at	
der	er	lidt	for	mange	nyuddannede	dyr-
læger,	der	vil	det	samme	-	især	heste,	
siger	Kamilla	Kirkebæk,	da	vi	sætter	os	
ned	for	at	tale	om,	hvordan	det	er	at	
arbejde	i	Sverige	som	nyuddannet	dyr-
læge.	

Hun	er	26	år	og	rejste	hertil	i	marts	
måned	i	år,	glad	for	hurtigt	at	have	fået	et	
job.	Også	selvom	det	ikke	var	til	det	rene	
hestejob,	der	stod	allerøverst	på	ønske-
sedlen.

-	De	fleste	af	os,	der	finder	interesse	
for	store	dyr,	vidste	godt,	at	det	kunne	
være	svært	at	få	job	efter	uddannelse.	Og	
det	er	meget	velkendt,	at	man	kan	søge	
job	hos	Distriktsveterinärerna	i	Sverige,	
for	de	mangler	dyrlæger.	

at tage med sig i bagagen

mig	ved	tanken	om,	at	vi	må	have	en	
rimelig	ens	tilgang	til	arbejdet	i	Norden.	
Også	fordi	vi	i	Danmark	uddanner	mange	
dyrlæger,	der	oprindeligt	kommer	fra	Sve-
rige,	og	de	tager	jo	også	tilbage	og	arbej-
der	i	Sverige.	Så	rent	fagligt	følte	jeg	mig	
godt	rustet.

Og	tydeligvis	også	når	det	kommer	til	
sproget.	

-	Man	skal	lige	ind	i	det.	Til	at	begynde	
med	oplevede	jeg	da	også,	at	det	kunne	
være	en	udfordring.	

-	Det	er	nok	mest	egne	barriere,	man	
skal	overvinde,	for	jeg	synes	faktisk,	at	
man	hurtigt	kommer	efter	det	svenske.	
Ens	formuleringer	er	ikke	altid	så	nuance-
rede,	men	du	kan	få	budskabet	igennem,	
og	så	lærer	man	lige	så	langsomt,	at	
bruge	de	rigtige	vendinger.	Du	taler	
svensk	hver	dag	–	i	telefonen,	med	klien-
ter	og	kolleger.	Det	svenske	er	tæt	på	
hele	tiden,	siger	Kamilla,	der	pt.	kun	har	
svenske	kolleger.	

Henover	sommeren	har	der	ellers	været	
to	andre	danskere	dyrlæger	ansat	i	vikar-
stillinger	ligesom	Kamilla.		

-	Vi	har	haft	et	godt	socialt	sammen-
hold.	Det	har	været	rigtig	sjovt,	griner	
Kamilla	og	understreger,	at	de	svenske	
kolleger	har	været	gode	til	at	inkludere	
hende	og	de	andre	danske	kolleger.	

-	Det	har	været	rigtigt	rart,	da	det	jo	

ARBEJDE I NORDEN

Nyuddannet

-	Jeg	ville	bare	gerne	ud	at	arbejde	med	
det	samme.	Og	da	der	ikke	bliver	slået	
mange	hestejobs	op	i	Danmark,	var	jeg	
indstillet	på,	at	jeg	ville	rejse	ud	og	have	
erfaring.	Det	var	ret	bevidst,	at	det	skulle	
være	blandet	praksis,	for	jeg	havde	ikke	
lyst	til	at	udelukke	mig	fra	andre	dyrear-
ter,	som	jeg	eventuelt	ville	synes,	var	
spændende	at	arbejde	med.	Distriktsve-
terinärerna	var	derfor	et	oplagt	sted	at	
begynde	-	også	fordi	der	heller	ikke	er	
mange	praksisser	i	Danmark	eller	på	Sjæl-
land,	der	kører	helt	blandet	med	heste,	
kvæg,	får	og	smådyr,	forklarer	Kamilla.	

Distriktsveterinärerna	er	almenprakti-
serende	offentlige	dyrlæger,	der	hører	
under	Jordbruksverket	i	Sverige.	

-	Det	betyder,	at	vi	også	har	officielle	
uppdrag,	siger	Kamilla	og	leder	efter	det	
danske	ord.	

-	Dvs.	kontrolopgaver,	der	ligger	hos	
den	offentlige	myndighed	som	fx	tilsyn	
med	eksportcertifikater,	stikprøvekon-
troller	og	smittebeskyttelse.	Vi	er	altid	til-
gængelige	–	der	er	altid	en	dyrlæge	på	
vagt	i	hvert	distrikt	i	hele	Sverige.

Godt i gang
Kamilla	har	haft	nemt	ved	at	falde	til	i	sit	
nye	job.	

-	Selvfølgelig	strejfede	tanken	mig,	om	
jeg	kunne	slå	til	fagligt,	men	beroligede	 >
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Jobbet hos Distriktsveterinärerna 
er god erfaring for Kamilla. Job-
bet indebærer, at hun tager vare 
på opgaver, der i Danmark både 
ligger i privat og offentligt regi.



medvirker	til,	at	man	hurtigere	falder	til	
på	lige	fod	med	de	andre.

Hurtigt på egne ben
Efter	en	introduktionsuge	sammen	med	
en	anden	dyrlæge,	hvor	Kamilla	blev	sat	
ind	i	de	praktiske	rutiner,	skulle	hun	stå	på	
egne	ben.	Men	som	hun	oplever	det,	både	
i	forhold	til	sig	selv	og	nye	kolleger,	er	der	
masser	af	rum	til,	at	man	som	nyuddannet	
og	nyansat	dyrlæge	hos	Distriktsvete-
rinärerna	kan	sige	til	og	fra	i	forhold	til,	
hvilke	opgaver	man	føler	sig	rustet	til	at	
klare.	Men	måske	i	lidt	mindre	grad,	når	
det	gælder	vagterne.

-	I	starten,	når	jeg	kørte	vagter,	kunne	
jeg	derfor	godt	gå	og	tænke	over,	hvad	
der	blev	ringet	ind	på	min	vagt…	hvad	
hvis	det	var	noget,	jeg	ikke	kunne	hånd-
tere.	Nu	er	det	hverdag,	og	jeg	har	stået	i	
tilpas	mange	situationer	til,	at	jeg	ikke	
længere	er	nervøs,	når	telefonen	ringer.	Vi	
skal	nok	få	det	løst	på	en	eller	anden	
måde.	Om	man	så	selv	behandler,	sender	
patienten	videre	eller	afliver.	Der	er	altid	
en	mere	erfaren	kollega,	man	kan	ringe	til,	
hvis	man	er	i	tvivl	om	noget.	Desuden	har	
vi	behandlingsretningslinjer,	som	vi	kan	
støtte	os	op	ad.	Retningslinjerne	ligger	på	
vores	intranet,	og	det	er	muligt	at	slå	op	
på	mange	af	de	hyppigst	forekommende	
sygdomme	hos	heste,	kvæg	og	smådyr,	
forklarer	Kamilla,	der	ser	fordele	i,	at	hun	
har	haft	hestedifferentieringen.	

-	Vi	kører	meget	hest	her,	og	der	er	
brug	for	en	vis	portion	erfaring	med	hånd-
tering	af	hestene,	også	når	man	snakker	
med	ejere.	Så	det	har	været	min	fordel,	at	
jeg	havde	godt	styr	på	hestene	fra	start.	
Jeg	har	redet	det	meste	af	mit	liv	og	brugt	
de	fleste	ferier	under	studiet	til	at	være	i	
praktik	i	hestepraksis.	

Arbejdsdagen 
Kamillas	og	hende	5	dyrlægekollegers	
arbejdsdag	begynder	kl.	8	med	telefontid	i	
en	time,	hvor	klienterne	booker	tid	eller	
stiller	spørgsmål.	Alle	dagens	besøg	bliver	
planlagt	strategisk,	sådan	at	det	geogra-
fisk	kommer	til	at	passe	på	den	måde,	at	

ingen	skal	køre	på	kryds	og	tværs	i	det	ret	
store	distrikt,	som	Växjö-afdelingen	dæk-
ker.	

-	Vi	får	især	akutte	henvendelser	på	
kvæg.	I	forhold	til	heste	er	det	lidt	mere	
blandet	med	både	akutte	og	forbookede	
besøg	til	fx	vaccinationer	eller	drægtig-
hedsundersøgelser,	fortæller	Kamilla.

-	Med	alt	fra	8	til	100	dyr	er	der	primært	
små	kvægbesætninger	i	distriktet.	Der	er	
ikke	så	mange,	der	har	300-500	dyr,	som	
tilfældet	er	i	Danmark,	og	derfor	har	vi	
ikke	særlig	mange	sundhedsrådgivnings-
aftaler.	Det	er	meget	enkeltdyrsbehand-
linger.	Det	synes	jeg,	er	sjovt	og	udfor-
drende.	

-	Generelt	oplever	jeg,	at	klienterne	går	
langt	for	deres	dyr,	dette	gælder	både	
heste	og	kvæg.	Det	er	sjældent,	at	klien-
terne	ikke	vil	give	dyrene	en	chance,	men	
køreafstandene	gør,	at	det	indimellem	
ikke	er	muligt	at	sende	en	meget	dårlig	
hest	til	Helsingborg.	Ofte	er	der	heller	ikke	
økonomi	til	indlæggelse	på	klinik.	På	den	
måde	skal	vi	kunne	håndtere	mange	
forskellige	situationer.	

Det	er	forskelligt,	hvornår	arbejdsdagen	
slutter.	

-	Nogle	dage	har	vi	få	besøg,	og	så	er	
der	mulighed	for	at	holde	tidligt	fri,	og	

andre	dage	har	jeg	siddet	til	kl.	20	og	
skrevet	journaler.	Det	svinger	meget,	men	
det	ligger	fast,	at	jeg	har	en	ugentlig	hver-
dagsvagt,	og	vagt	gennemsnitligt	hver	
fjerde	weekend.	

I	det	hele	taget	har	det	været	nemt	for	
Kamilla	at	falde	til.	Distriktsveterinärerna	
har	på	alle	mulige	måde	været	behjælpe-
lige	med	det	meste.	Dog	fandt	Kamilla	
selv	sin	bolig	via	det,	der	svarer	til	Den	Blå	
Avis	i	Danmark	–	og	hun	gik	aktivt	efter	at	
finde	en	bolig	centralt	i	Vexjö,	så	hun	
kunne	cykle	på	arbejde.	

Next step  
Med	udgangen	af	januar	måned	næste	år	
stopper	Kamillas	vikariat.	Og	hun	er	godt	i	
gang	med	at	forberede	næst	skridt.

-	Lige	nu	søger	jeg	internships	i	Sverige	
og	England.	Det	er	ikke,	fordi	jeg	nødven-
digvis	går	efter	at	blive	specialist,	men	jeg	
vil	gerne	lære	mere	og	blive	dygtigere	til	
heste.	I	vores	distrikt	udreder	vi	eksem-
pelvis	ikke	så	mange	haltheder	på	heste,	
og	det	er	jo	en	meget	stor	del	af	det	at	
være	hestedyrlæge.	Det	kunne	jeg	derfor	
godt	tænke	mig	at	være	bedre	til.	Jeg	ser	
det	som	en	oplagt	mulighed	at	tage	en	
lønnet	lærestilling,	hvor	man	får	noget	
mere	praktisk	erfaring	og	arbejder	med	
specialister	og	lære	noget	af	dem.

Kamilla	ser	det	også	som	en	døråbner	til	
at	forbedre	sine	fremtidige	muligheder	for	
at	gå	den	i	den	retning,	hun	gerne	vil	–	
nemlig	at	få	et	hestejob	allerhelst	på	Sjæl-
land.	

Hvad	fremtiden	byder,	må	tiden	vise,	
men	hun	er	glad	for,	at	hun	besluttede	sig	
for	at	begynde	sit	arbejdsliv	i	Sverige.

-	Det	er	let,	fordi	det	lægger	sig	så	
meget	op	ad	det	danske,	og	oveni	har	vi	
gode	løn	og	ansættelsesforhold.	Det	er	
sjovt	at	have	prøvet	at	arbejde	i	udlandet	
–	at	skulle	tilpasse	sig.	Jeg	tror	også,	at	
man	kan	lære	noget	af,	at	se	tingene	gjort	
på	en	lidt	anden	måde,	end	den	vi	har	
lært.	Jeg	kan	derfor	klart	anbefale	andre	
nyuddannede	dyrlæger	til	at	rejse	ud	og	få	
erfaring	med	dyrlægearbejdet	i	fx	andre	
nordiske	lande.	

ARBEJDE I NORDEN
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I Norge forventer man, 
at jeg klarer de fleste 
arbejdsopgaver selv

Hvordan er det at bo og arbejde som dyrlæge i et andet land end sit eget? Hvilke forskelle 
og hvilke ligheder findes der? Jessica Berger Lervik fra Sverige har boet og arbejdet mere 
end ti år i Norge og har haft tid til at gøre sig nogle erfaringer om arbejdslivet. Hun har også 
svaret på nogle af spørgsmålene

TEKST JONAS BERGHOLM / FREELANCEJOURNALIST

Jessica	flyttede	til	Norge	i	december	
2007.	Grunden	til	flytningen	var	hendes	
mand	Andreas,	som	er	norsk.	Han	stu-
derede	i	Tyskland	og	arbejde	derefter	
flere	år	i	Sverige,	hvor	de	mødte	hinan-
den.

-	Andreas	ville	flytte	hjem,	og	jeg	
fulgte	med,	siger	Jessica,	som	dengang	
ikke	havde	nogen	specielle	forventnin-
ger	til	livet	i	Norge.	

Men	hun	opdagede	snart,	at	
jobmulighederne	var	betyde-
ligt	færre	i	Norge	end	i	Sve-
rige.-	I	Norge	er	det	mest	
almindeligt	med	flere	små	kli-
nikker,	mens	man	i	Sverige	har	
flere	store	dyresygehuse.Inden	
Jessica	flyttede	til	Norge,	arbejdede	hun	
på	Evidensia	Södra	Djursjukhuset	uden-
for	Stockholm.	Jessica	er	smådyrsveteri-
nær,	og	hendes	først	job	i	Norge	var	på	
en	lille	klinik	i	sammenligning	med	de	
svenske	klinikker.	Hun	fortæller,	at	for-
skellen	fra	det	relativt	nybyggede	dyre-
sygehus	i	Stockholm	var	ganske	stor.

-	I	Sverige	var	jeg	vant	til	at	kunne	

Det eneste, jeg savner, 
er min familie og 

mine venner.”

”

uddelegere	mange	arbejdsopgaver	til	
veterinærsygeplejerskerne,	mens	jeg	i	
Norge	forventedes	at	gøre	det	meste	af	
arbejdet	selv,	som	fx	at	tage	blodprøver	
og	røntgenbilleder.	

En hund er en hund
Men	derudover	oplever	Jessica	ikke,	at	
forskellene	mellem	landene	var	særligt	
store.

-	En	hund	er	en	hund,	og	en	kat	er	en	
kat,	siger	hun.	

-	Og	de	har	de	samme	sygdomme	i	
Norge	som	hjemme	i	Sverige.	Den	stør-
ste	forskel	sammenlignet	med	arbejdet	i	
Stockholm	er,	at	dér	så	jeg	et	til	to	til-
fælde	af	urinretention	om	ugen	–	her	ser	
jeg	måske	to	om	året,	og	at	i	Norge	har	
alle	en	jagthund,	hvis	de	går	på	jagt.	

Hvad har været de største udfordringer 
ved at arbejde og bo i udlandet, synes du?
-	For	mig	personligt	har	det	været,	at	jeg	
havde	svært	ved	at	trives	i	starten.	Vi	
havde	lige	fået	vores	første	barn,	og	jeg	
savnede	min	familie	hjemme	i	Sverige	
utrolig	meget	og	sammenlignede	Sverige	
med	Norge	hele	tiden.

Men	nu	efter	mere	end	ti	år	i	Norge	
synes	Jessica,	at	der	er	flere	ligheder	end	

forskelle	mellem	de	to	nordiske	
lande.

-	Den	største	forskel	er	vel	
udbuddet	i	forretningerne,	siger	
hun	og	smiler	lidt	af,	at	hun	havde	
det	svært	i	starten.	

Alle må hjælpe til på alle 
afdelinger
I	dag	arbejder	Jessica	på	Hønefoss	Dyre-
hospital,	en	smådyrsklinik,	som	har	spe-
cialiseret	sig	i	hunde	og	katte,	men	som	
også	tager	imod	andre	smådyr	som	fx	
kaniner	og	marsvin.

-	Vi	er	fem	veterinærer	og	seks	assisten-
ter/veterinærsygeplejersker,	og	vi	tager	

ARBEJDE I NORDEN
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imod	de	fleste	typer	af	patienter.	Vi	vacci-
nerer,	udreder	haltheder,	hud-	og	allergi-
problemer,	opererer,	laver	rehabilitering	
og	ortopædi.

Eftersom	det	er	en	mindre	klinik,	skal	
alle	veterinærerne	kunne	varetage	alle	
opgaverne.	Men	alle	har	et	speciale.	Jessi-
cas	speciale	er	bløddelskirurgi	og	tænder.	

Ingen debat om udgifterne 
Hvordan oplever du dyrlægernes position i 
det norske samfund?
-	Den	er	nogenlunde	som	i	Sverige.	De	

fleste	i	omgangskredsen	synes,	det	er	
interessant,	når	jeg	fortæller,	at	jeg	arbej-
der	som	dyrlæge	og	har	mange	spørgsmål,	
både	generelt	og	hyppigt	også	om	deres	
egne	dyr,	svarer	Jessica.

Findes der andre forskelle mellem landene, 
som fx juridiske spørgsmål, smittefare eller 
holdninger til dyrevelfærd såsom aflivning 
og udgifter til ydelserne?
-	Udgifterne	er	der	ikke	nogen	debat	
omkring	i	Norge.	I	Sverige	er	der	anderle-
des	debat	på	de	sociale	medier	og	i	det	
offentlige	rum.	Men	med	mange	små	kli-
nikker	kan	det	være	svært	at	konkurrere	
på	prisen.	På	min	arbejdsplads	har	vi	i	ste-
det	valgt	at	konkurrere	på	kvaliteten,	og	
det	fungerer	meget	fint.

Derimod	fortæller	Jessica,	at	man	også	i	
Norge	ser	personlige	angreb	på	veterinæ-
rer	i	de	sociale	medier.	Det	skaber	et	
barskt	klima.

-	Når	vi	snakker	etik,	tror	jeg,	at	vi	er	lidt	
bagud	i	forhold	til	Sverige	med	hensyn	til	
cancerbehandling	og	radikal	kirurgi.	Men	
tingene	udvikler	sig	hele	tiden.

Jessica	er	medlem	af	den	norske	dyrlæge-
forening,	og	hun	synes,	det	er	rigtig	godt,	
at	debatten	om	de	brachycephale	racer	er	
kommet	til	Norge.

-	Vi	har	selv	en	fransk	bulldog,	så	vi	
kender	til	problematikken,	og	der	er	lang	
vej	endnu,	inden	vi	får	en	sund	avl	inden	
for	visse	racer,	både	hos	hunde	og	katte.
 
En naturlig tillpasning
For	Jessica	har	en	af	de	store	gevinster	
ved	at	bo	i	Norge	været,	at	hun	har	lært	at	
sætte	pris	på	vinteren.	Tidligere	var	hun	
en	hestepige,	der	ikke	brød	sig	så	meget	
om	vintersport.

-	Nu	hvor	jeg	virkelig	bor	i	et	vinterland,	
har	jeg	på	mine	ældre	dage	lært	at	løbe	på	
slalomski.	Det	elsker	jeg,	og	jeg	forsøger	
at	få	tid	til	det	så	meget	som	muligt	i	vin-
terhalvåret.

Jessica	har	tre	børn	på	seks,	otte	og	ti	
år.	Alle	børnene	er	født	i	Norge,	og	efter-
som	hendes	mand	er	nordmand,	har	det	
aldrig	været	noget	problem	for	familien	at	
passe	ind	i	det	norske	samfund.

-	Det	eneste,	jeg	savner,	er	min	familie	
og	mine	venner.	Og	så	et	større	udbud	af	
mad	i	butikkerne,	selvfølgelig.	
 
Norge eller Sverige?
Hvordan ser fremtiden ud? Skal du flytte 
hjem til Sverige, eller bliver du i Norge?
-	Vi	har	ingen	planer	om	at	flytte	tilbage	
til	Sverige.	Jeg	lever	mit	drømmeliv	med	
børn,	hunde,	høns	og	heste	i	Norge.

Sverige eller Norge? 
-	Jeg	har	lige	set	VM	i	ridesport,	og	så	er	
jeg	vældig	svensk.	Sverige	vil	altid	være	
hjemme,	men	efter	så	mange	år	i	Norge	
synes	jeg,	at	lighederne	er	større	end	for-
skellene.

Nogen tips til dem, som vil arbejde i udlan-
det? 
-	Fokuser	på	det,	du	synes,	er	positivt	i	
det	nye	land.	Netværk	både	privat	og	pro-
fessionelt.	

Oversat fra svensk af Lotte Frandsen

Kort om Jessica

•	 	Født	10.	oktober	1976	i	Sverige
•	 	Familie:	Gift	med	Andreas,	som	

er	nordmand	og	dyrlæge,	og	har	
børnene	Olivia,	Esther	og	Axel.	
Til	familien	hører	også	den	fran-
ske	bulldog	Humlan,	fire	høns	og	
tre	heste.

•	 	Familien	bor	på	en	gård	i	Lier	
udenfor	Drammen	i	Norge.

•	 	Uddannelse:	Uddannet	veterinær	
i	Uppsala.

FOTO PRIVAT



Når du får job hos 
udenlandsk arbejdsgiver

TEKST ANNE JACOBSEN / FORHANDLINGSKONSULENT, FÆLLESSEKRETARIATET

Mia er ansat i staten og har fået nyt job i 
en norsk virksomhed. Det er spændende 
at skulle flytte til et andet land og 
arbejde, og spørgsmålene er mange: 
Hvad skal jeg have i løn? Hvordan med 
ferie, løn under barsel, egen og barns 
sygdom samt alle de andre »goder«, som 
enten er reguleret i dansk lovgivning 
eller i overenskomsten.

Mia kontakter sekretariatet for at få 
oplyst, hvilke rettigheder hun får i 
Norge. Konsulenten oplyser, at det er 
norsk lovgivning, som gælder. Det er 
derfor vigtigt, at du	sætter	dig	ind	i	den. 
Derudover er det ansættelseskontrak-
ten, der skal sikre dig de vilkår, som den 
norske lovgivning ikke regulerer.

Som	hovedregel	forhandler	du	din	løn	
med	din	kommende	arbejdsgiver.	Inden	du	
forhandler,	skal	du	undersøge,	hvad	det	
koster	at	bo	og	leve	i	Norge.	Derudover	er	
det	vigtigt	at	undersøge	forsikringsregler,	
fx	omkostninger	i	forbindelse	med	syg-
dom,	arbejdsløshed	og	øvrige	lovpligtige	
eller	nødvendige	forsikringer.	Har	du,	eller	
planlægger	du	at	få	børn,	kan	der	være	
meget	forskellige	udgifter	til	dagpleje,	
børnehave	og	skole	i	forhold	til	i	Danmark.	
Ligeledes	er	skatteforhold	af	betydning	
for	dit	lønniveau.	

Standardkontrakt kan 
hjælpe dig
Som	udgangspunkt	kan	du	bruge	den	
standardkontrakt	for	privatansatte,	som	
sekretariatet	har	udarbejdet	–	du	finder	
den	på	hjemmesiden:	Ansatte	Dyrlægers	
Organisation	>	Ansættelse	>	Ansættelses-
kontrakt	>	Privat	ansættelse.	Ansættelses-
kontrakten	indeholder	de	samme	vilkår,	

som	du	skal	overveje	relevansen	af	i	
ansættelsen	hos	den	norske	arbejdsgiver.	
Derudover	skal	du	have	aftalt,	hvem	der	
afholder	følgende	udgifter:

•	 Flytteomkostninger
•	 Bolig
•	 	Udgifter	til	børnepasning	og	skole
•	 	Relevante	forsikringer	for	dig	og	din	

familie
•	 	Kørekort,	revisorbistand	

til	skatte-,	pensions-	og	
forsikringsmæssige	
spørgsmål

•	 	Hvis	relevant	hjemrejse	i	
forbindelse	med	syg-
dom/dødsfald	i	familien	
samt	den	endelige	hjem-
rejse.

Som udlandsansat i 
Norge kan du	få	samme	
sygesikringsdækning som 
nordmændene. Det bety-
der dog også, at du opgiver din danske 
sygesikring og kun har ret til behandling i 
Norge. Derfor skal du overveje, om du 
eller din arbejdsgiver skal tegne en syge- 
og ulykkesforsikring.

Når	du	skal	arbejde	i	Norge	i	mere	end	3	
måneder,	skal	du	have	et	opholdsbevis.	
Det	får	du,	når	du	kan	fremvise	en	ansæt-
telseskontrakt	fra	din	arbejdsgiver.	I	kan	
aftale,	at	det	er	din	arbejdsgiver,	der	sørger	
for	det.

Derudover	er	det	vigtigt,	at	det	af	kon-
trakten	fremgår,	hvilket	retsgrundlag	der	
gælder,	samt	regler	for	behandling	af	tvi-
ster.

Afhængigt	af	virksomhedens	størrelse	

og	internationale	virke	vil	din	ansættelses-
kontrakt	sandsynligvis	være	på	norsk,	
eventuelt	engelsk.	Den	kan	indeholde	juri-
diske	fagudtryk,	som	det	er	vigtigt,	at	du	
forstår,	inden	du	underskriver.	Derfor	
anbefaler	sekretariatet	dig,	at	du	kontak-
ter	en	advokat,	der	er	specialiseret	i	Nor-
ges	arbejdsmarkedsforhold.

Uden for EØS-landene
Skal	du	arbejde	uden	for	EØS-landene	
(Det	Europæiske	Økonomiske	Samarbejds-
område)	gælder	der	andre	regler	både	for	
sygesikring	og	arbejds-	og	opholdstilladel-
ser,	som	det	er	vigtigt,	at	du	undersøger,	
så	du	og	din	familie	ikke	kommer	i	en	situa-
tion,	hvor	I	selv	skal	betale	fx	ophold	på	
sygehus	eller	sygetransport	til	Danmark.

På	DDD.dk	>	Ansatte	Dyrlægers	Organi-
sation	>	Udlandsansat	og	udstationering	>	
Ansættelse	hos	udenlandsk	arbejdsgiver	
finder	du	uddybende	information	om	
ansættelse	både	inden	for	og	uden	for	
EØS-landene.	

ARBEJDE I NORDEN
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Råd og svar



Vil du beskytte mig mod 
pandemisk influenza ?

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN: RESPIPORC FLUpan H1N1 injektionsvæske, suspension, til svin. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Tyskland. 
DANSK REPRÆSENTANT: IDT Biologika Aps, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. INDIKATIONER: Aktiv immunisering af svin fra 8-ugers alderen og fremefter mod pandemisk H1N1 Svineinfluenza virus for at reducere 
virusbelastningen i lungerne og virusudskillelse. Indtræden af immunitet: 7 dage efter primær vaccination.Varighed af immunitet:3 måneder efter primær vaccination. BIVIRKNINGER: Der kan forbigående ses forhøjelse af 
rektaltemperaturen, som ikke overstiger 2°C, og denne varer ikke mere end en dag. En forbigående hævelse på op til 2 cm3 kan forekomme på injektionsstedet, disse reaktioner er almindelige, men forsvinder inden for 5 
dage. DOSERING: Intramuskulær anvendelse. Grise vaccineres med 2 injektioner af en dosis (1ml) fra en alder på 56 dage med et interval på 3 uger mellem injektionerne. ANVENDELSE UNDER DRÆGTIGHED OG LAKTATION: 
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. TILBAGEHOLDELSESTID: 0 dage. SÆRLIGE ADVARSLER: I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld forventes kun en mindre reaktion på injektionsstedet. 
PAKNINGSSTØRRELSER: 25 og 50 doser i hætteglas af glas eller PET – ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. PRIS: UDLEVERING: BP. Der henvises endvidere til oplysningerne i indlægssedlen og på 
emballagen. Produktresuméet er ikke gengivet i sin heldhed, hvorfor det kan rekvireres hos den danske repræsentant eller hentes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: www.ema.europa.eu 

Vaccination med RESPIPORC FLUpan H1N1
2 injektioner af en dosis (1 ml) fra en alder på 56 dage med 
et interval på 3 uger mellem injektionerne.

RESPIPORC FLUpan H1N1

IDT Biologika   Herredsvejen 2   3400 Hillerød   tlf: +45 3031 9444   www.idt-animal-health.com
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HENT ERFARINGER 
 med et åbent sind

Ritva Kaikkonen opfordrer unge mennesker til at netværke og skabe kontakt til 
udenlandske kollegaer. Ved selv at praktisere dette, åbnede muligheden sig for 
hende for at arbejde på et svensk hestehospital

TEKST HANNA PERKKIÖ / JOURNALIST 

Værdifuld	arbejdserfaring,	sprogkundska-
ber,	nye	kontakter	og	venskaber	–	en	
masse	blev	samlet	i	rygsækken	i	de	to	år,	
som	specialdyrlæge	i	hestesygdomme	
Ritva	Kaikkonen	arbejdede	i	Sverige.	

Kaikkonen	er	i	dag	administrerende	
direktør	og	en	af	de	tre	ejere	af	hestekli-
nikken	Oulun	Hevosklinikka	Oy.	Kaikko-
nen	havde	allerede	stiftet	bekendtskab	
med	hesteklinikken	i	tiden	omkring,	hvor	
hun	blev	dyrlæge	i	1999.	Derefter	arbej-
dede	hun	fem	et	halvt	år	på	Helsinki	Uni-
versitets	hestehospital	og	færdiggjorde	sit	
residency-træningsprogram	i	intern	medi-
cin	på	Hyvinkää	hestehospital.

Det	var	få	år	efter,	hun	vendte	tilbage	til	
Oulu	i	2010,	da	Kaikkonen	blev	tilbudt	
muligheden	at	tage	til	nabolandet.	Alle-
rede	tidligere	havde	hun	lært	svenske	kol-
legaer	at	kende	blandt	andet	på	konferen-
cer.	Disse	bekendtskaber	førte	til	et	
jobtilbud,	der	var	nemt	at	takke	ja	til.	

-	Som	et	stort	hesteland	var	Sverige	
interessant,	og	jeg	tog	selvfølgelig	af	
sted,	når	de	spurgte	så	pænt.	Da	jeg	
havde	gennemført	residency-trænings-
programmet	i	intern	medicin,	havde	jeg	
den	slags	knowhow,	de	havde	brug	for.	
Jeg	planlagde	at	blive	et	par	år	i	Sverige	
og	derefter	vende	tilbage,	husker	Kaikko-
nen.	

Først	arbejdede	Kaikkonen	i	Västergöt-
land	på	ATG	Skara	hestehospital	i	lidt	

mere	end	et	år.	Skara	er	et	historisk	sted,	
fordi	det	var	netop	dér,	uddannelsen	af	
dyrlæger	begyndte	i	Sverige	i	1700-tallet.	
Da	Skara	hospital	skiftede	ejer,	flyttede	
Kaikkonen	i	otte	
måneder	til	Halland	
dyrehospital.

-	Jeg	arbejdede	som	
hospitalsdyrlæge,	det	
vil	sige,	at	jeg	hoved-
sageligt	havde	ansvar	
for	patienterne	på	
hospitalet,	og	i	nogen	
grad	også	som	reser-
vevagt.	I	nærheden	af	
Skara	var	der	en	stor	
insemineringsstation,	og	derfor	var	der	
mange	føl	blandt	patienterne.	Generelt	var	
der	mange	slags	cases	i	patientmaterialet	
og	en	masse	intensiv	plejepatienter.	Jeg	
havde	dog	stor	erfaring	med	hospitals-
arbejde	fra	tidligere,	så	i	sig	selv	var	der	
ikke	noget	nyt,	fortæller	Kaikkonen.	

Arbejdskulturen er ikke så 
forskellig
At	sammenligne	behandlingsmåder	mel-
lem	lande	er	ifølge	Kaikkonen	svært,	fordi	
der	er	forskelle	også	mellem	hospitaler.	
Den	finske	og	svenske	arbejdskultur	er	
dog	meget	tæt	på	hinanden,	mener	Kaik-
konen.

-	Der	var	i	nogen	grad	forskelle	fx	i	bru-

ARBEJDE I NORDEN

Netværk

FOTO KATI LEINONEN

Det betaler sig at 
tage af sted med 
et åbent sind, og 
man skal ikke 
undervurdere sin 
egen baggrund.

”
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gen	af	antibiotika.	Doseringen	af	penicillin	
til	hospitalpatienter	var	måske	lidt	mere	
begrænset	end	hos	os.

Arbejdet	i	Sverige	gav	en	masse	profes-
sionel	erfaring.	Sverige	har	stærk	
heste-knowhow.	Ifølge	Kaikkonen	viser	
dette	sig	fx	ved	antallet	af	professionelle	i	
feltet	og	bredden	af	avlsaktiviteter.

-	Hvis	man	kun	sammenligner	antallet	
af	heste,	er	der	i	Finland	omkring	74	000	
og	i	Sverige	næsten	400	000.	Omkring	
disse	arbejder	mange	slags	professionelle	
–	fx	havde	de	altid	deres	egen	beslagsmed	
til	stede	på	hospitalet.	

Kaikkonen	mener,	at	det	var	nemt	som	
finne	at	glide	ind	i	det	svenske	arbejds-
miljø.	Kulturen	er	mere	sammenlignelig	og	
mindre	hierarkisk	end	fx	i	Centraleuropa.

-	I	Skara	var	jeg	på	det	tidspunkt	den	ene-
ste	finne.	Vi	var	otte	dyrlæger,	og	derud-
over	var	der	plejepersonale	og	administra-
tivt	personale.	Hvorimod	i	Halland	var	der	
udover	mig	også	en	anden	finsk	dyrlæge.

På	begge	steder	havde	Kaikkonen	flere	
yngre	dyrlæger	som	kollegaer.	Der	var	
derfor	nogle	gange	også	undervisning	i	
intern	medicin	inkluderet	i	arbejdsopga-
verne.	Kendskab	til	sproget	var	aldrig	den	
afgørende	faktor,	selvom	dette	kun	
bestod	af	lidt	brugt	skolesvensk.	

-	Ja,	man	klarer	sig	ved	at	være	modig	i	
brugen	af	ens	sprogkundskaber.	Det	bety-
der	ikke	noget,	om	man	taler	rigtigt	eller	
forkert,	så	længe	det,	man	siger,	bliver	
forstået.	Mine	svenske	sprogkundskaber	
var	sikkert	i	bedre	stand,	da	jeg	kom	til-

bage,	og	specielt	udvidede	jeg	mit	faglige	
ordforråd.
 
Rejs med åbent sind
Ifølge	Kaikkonen	skabte	det	praktiske	i	
hverdagen	ikke	nogen	problemer	i	nabo-
landet.	Leje	af	lejlighed	var	nemt	at	orga-
nisere,	og	hunde	var	også	velkomne.	For-
skellen	i	løn	mellem	Finland	og	Sverige	er	
ikke	afgørende,	mener	Kaikkonen,	og	den	
normale	arbejdsdag	er	i	øvrigt	ikke	meget	
anderledes.	

-	Nu	og	da	blev	man	nødt	til	at fika 
(drikke kaffe, -red.).	Der	var	mange	møder,	
og	naturligvis	diskuterede	man	alt.	Jeg	var	
måske	lidt	mere	direkte	end	andre	i	dette,	
griner	Kaikkonen.

Baseret	på	hendes	erfaring	vil	hun	
bestemt	anbefale	yngre	dyrlæger	at	tage	
ud	og	få	erfaring,	hvis	muligheden	byder	
sig.	Med	den	finske	dyrlægeuddannelse	
kan	man	helt	sikkert	klare	sig	også	i	den	
store	verden,	og	yderligere	erfaring	er	
aldrig	spildt.

-	Man	er	nødt	til	løbende	at	udvikle	sine	
evner.	I	andre	lande	ser	man	forskellige	
måder	at	arbejde	på,	og	man	kan	selv	
vælge,	hvad	man	ønsker	at	lære,	og	hvad	
man	ikke	ønsker	at	lære.	Det	betaler	sig	at	
tage	af	sted	med	et	åbent	sind,	og	man	
skal	ikke	undervurdere	sin	egen	baggrund.

Der	er	mange	mulige	veje	til	at	komme	
til	at	arbejde	i	udlandet,	men	Kaikkonen	
endte	op	i	Sverige	direkte	gennem	sine	
egne	netværk.	Hun	understreger,	at	det	
betaler	sig	at	lære	folk	at	kende	og	knytte	
bånd.	Man	får	mest	ud	af	arbejde	og	
ophold	i	udlandet,	når	man	er	der	med	et	
åbent	sind.	Kaikkonen	understreger,	at	
man	heller	ikke	skal	holde	sig	helt	for	sig	
selv	i	fritiden.	Hun	har	selv	mange	minder	
om	gode	stunder	med	kollegaerne.

-	Der	var	mange	unge	mennesker,	som	
var	kommet	andre	steder	fra,	så	der	var	
mange	sociale	aktiviteter.	Det	er	vigtigt,	
at	der	er	andre	ting	end	kun	arbejde	i	
hverdagen.

Fra	arbejdet	i	udlandet	fik	Kaikkonen	en	
bunke	erfaringer,	men	det	er	svært	at	
vælge	én	som	den	vigtigste.	Det	er	dog	
nemmere	at	nævne	én	ting,	som	hun	spe-
cielt	glædede	sig	over	på	den	anden	siden	
af	den	Botniske	Bugt.		

-	Røgede	rejer,	de	er	vidunderlige!	

Oversat fra finsk af Pikka Jokelainen
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Dyrlæge Pikka Jokelainen er fra Finland, men arbejder internationalt, da hendes arbejde omhandler 
zoonoser, som ikke kender grænser. Hjemmet og arbejdspladsen er nu i Danmark, mens arbejdets 
indhold omfatter flere lande

TEKST ANNA PARKKARI / REDAKTØR, FINSK VETERINÆRTIDSSKRIFT (SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILEHTI)

ARBEJDE I NORDEN

drømmejobbet 
i Danmark

Interesse for zoonoser førte til 

-	Toxoplasma gondii	er	blevet	min	favo-
ritparasit,	fortæller	Pikka	Jokelainen,	
der	har	sin	ph.d.	inden	for	emnet.	

Afhandlingen	handlede	om	parasitten,	
som	kan	smitte	både	mennesker	og	dyr,	
og	dens	mange	værtsarter.	Specielt	de	
zoonotiske	parasitter	var	fascinerende	

for	Jokelainen	allerede	som	studerende,	
og	hendes	første	forskningsprojekt	var	
også	inden	for	parasitologi.	Det	hand-
lede	om	Echinococcus canadensis.		

Meningsfyldt arbejde
Nu	er	Jokelainen	adjungeret	professor	i	

zoonotisk	parasitologi,	og	hun	fortæller,	
at	hun	har	fundet	sit	drømmejob	i	det	
parasitologiske	laboratorium	på	Statens	
Serum	Institut	i	København.	Her	arbej-
der	hun	med	eksperter	inden	for	forskel-
lige	felter,	blandt	andre	mange	læger.	

-	Jeg	mener,	at	det	bedste	arbejds-
miljø	er	tværfagligt.	Jeg	føler,	at	mine	
bidrag	kan	bruges,	mine	kollegaer	er	
fantastiske,	og	der	er	en	atmosfære	af	
begejstring.	Jeg	ser	mange	interessante	
muligheder	for	at	udvikle	mig	selv	og	mit	
felt	og	gøre	verden	en	smule	bedre.	Jeg	
føler	også,	at	jeg	er	værdsat	som	medar-
bejder,	opsummerer	Jokelainen.	

En	af	hendes	arbejdsopgaver	er	at	del-
tage	i	opbygningen	af	one	health-bered-
skabet	i	Danmark.	

Jokelainen	forklarer,	at	arbejdskon-
trakterne	har	været	forståelige	og	fair	i	
Danmark.	Arbejdstiden	er	fleksibel,	37	
timer	om	ugen,	og	der	er	flere	fridage	
end	i	Finland	og	Estland.	Hun	føler,	at	
hun	passer	godt	ind.	

-	Mødet	omkring	kaffen	i	frokoststuen	
er	ligesom	i	Finland	vigtig.	I	Danmark	er	
det	sociale	mere	afslappet	end	i	Estland	
og	i	Finland.	Om	torsdagen	mødes	vi	

Pikka Jokelainen

•  Fra	Kajaani	i	Finland	
• Født	1979	
• Bosat	i	Danmark	siden	2015
• Uddannet	dyrlæge	2004,		Helsinki		
• Ph.d.	2013,	Helsinki
•  Adjungeret	professor	(zoonotisk	parasitologi),	

Helsinki	Universitet,	2016	
•  Akademisk	medarbejder	på	Statens	Serum	

Institut
•  Deltidsforsker	på	Estonian	University	of	Life	

Sciences
•  Vejleder	for	flere	ph.d.-studerende
•  Præsident	for	det	Skandinavisk-Baltisk	Selskab	

for	Parasi	tologi	og	første	vicepræsident	for	
World	Federation	of	Parasi	tologists

•  Danser	i	danseteaterproduk	tioner.
FOTO:	ANNA	PARKKARI.

Pikka Jokelainen arbejder i en pause under 
en konference i Finland i 2017. 

Drømmejob
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omkring	fælles	morgenbrød,	som	alle	
medbringer	på	tur,	og	vi	hygger	os.

Flere sprog bruges hver dag
-	Jeg	taler	dansk	uden	at	tøve.	Danskerne	
siger	ofte	til	hinanden:	»Undskyld, hvad 
siger du«,	hvilket	ville	lyde	uhøfligt	på	
finsk.	Jeg	bruger	ikke	denne	måde	at	tale	
så	rutineret	på	endnu.	I	stedet	siger	jeg	
»undskyld, nu forstår jeg dig ikke«.

Jokelainen	lærte	fire	sprog	i	skolen.	
Sidenhen	lærte	hun	sig	estisk	og	dansk	og	
er	nu	i	gang	med	at	lære	arabisk.	I	sin	
barndom	lærte	hun	latinske	navne	på	dyr	
og	planter.	Under	ph.d.’en	blev	engelsk	
det	daglige	arbejdssprog.	Nu	er	engelsk	
også	sproget,	der	tales	derhjemme,	fordi	
det	er	sproget,	som	Pikka	og	hendes	dan-
ske	ægtefælle	er	lige	stærke	i.

-	Kort	efter	jeg	flyttede	til	Danmark	i	

Pikka Jokelainen får over-
rakt World Federation of 
Parasitologists-flaget i 
Sydkorea. Det lykkedes 
Skandinavisk-Baltisk Sel-
skab for Parasitologi 
(SBSP) og Dansk Selskab 
for Parasitologi (DSP) at 
vinde konkurrencen om at 
være vært for den næste 
International Congress of 
Parasitology (ICOPA). 
»ICOPAnhagen« vil finde 
sted i Bella Center i Køben-
havn i august 2022. Det 
bliver dermed første gang, 
at et nordisk land er vært 
for ICOPA.

	FOTO:	RUSSELL	STOTHARD.

2015,	begyndte	jeg	på	en	sprogskole,	
hvor	det	bedste	var	de	andre	kursister	–	
jeg	fik	mange	nye	venner,	der	kom	alle	
mulige	steder	fra.	Dog	var	jeg	den	eneste	
kursist	fra	Norden	på	hele	skolen.	Der	var	
en	del	introduktion	til	det	danske	sam-
fund	og	den	danske	kultur	gemt	i	under-
visningen.	Noget	af	det	var	delvist	brug-
bart,	og	andet	var	sommetider	ufrivilligt	
komisk.

Hun	forklarer,	at	som	nordisk	statsbor-
ger	og	EU-statsborger	har	det	været	
nemt	at	flytte	til	Danmark.	

-	Jeg	ser	os	alle	som	verdensborgere.
-	Et	vendepunkt	i	brugen	af	sprog	var,	

da	jeg	var	studerende	på	et	engelsk	
sprogkursus.	Før	min	mundtlige	præsen-
tation	sagde	jeg	til	sproglæreren,	at	jeg	
var	dårlig	til	at	udtale	engelsk.	Efter	præ-
sentationen	sagde	læreren,	at	min	udtale	

var	klar,	og	at	det	er	ok,	at	man	kan	høre,	
at	engelsk	ikke	er	mit	modersmål.	Nu	
tænker	jeg,	at	en	accent	faktisk	fortæller,	
at	personen	kan	et	andet	sprog	endnu	
bedre!

Jokelainen	fortæller,	at	efter	hun	har	
lært	dansk,	har	hun	mistet	meget	af	evnen	
til	at	udtale	svensk.	

-	Jeg	er	mere	stille	på	dansk,	end	jeg	er	
på	finsk	–	når	man	lærer	et	nyt	sprog,	lyt-
ter	man	mere,	end	man	taler.	Og	selvfølge-
lig	opstår	der	frustrerende	øjeblikke,	når	
man	ikke	kan	udtrykke	sig	så	tydeligt	som	
på	sit	modersmål.	Sprog	er	udfordrende,	
levende,	svære,	brugbare	og	mulige	at	
lære.	

Snoede veje 
Efter	autorisation	som	dyrlæge	i	Finland	
arbejdede	Jokelainen	i	blandet	praksis	 >
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blandt	andet	i	Norra	Österbotten.	Dette	
fortsatte	hun	med	under	et	vikariat	som	
lektor	i	patologi	på	Helsinki	Universitet	og	
under	sin	ph.d.	

For	Jokelainen	var	arbejdet	som	prakti-
serende	dyrlæge	hovedindkomsten	i	over	
ti	år,	også	under	ph.d.’en,	men	da	arbejdet	
som	forsker	blev	mere	internationalt,	fik	
det	en	birolle.	Jokelainen	fortsætter:	

- Kortvarige kontrakter og nedskærin-
ger i forskningsmidler i Finland fik mig til 
at tænke på muligheder som forsker 
eller ekspert andre steder.

- I Estland var det meget anderledes 
end i de nordiske lande. Lønnen er 
meget lav, og man skal være påpasselig 
med kontrakter. De positive sider har 
været kollegaer.

-	Da	vi	besluttede	os	for	at	flytte	fra	Est-
land	til	Danmark,	havde	jeg	ikke	et	job,	der	
ventede	på	mig,	og	det	var	økonomisk	
meget	udfordrende.	Vi	flyttede	med	et	par	

sportstasker	under	armene	og	sov	på	en	
madras	på	gulvet.	Jeg	begyndte	på	et	
sprogkursus	med	andre	immigranter,	og	
jeg	havde	netværk,	hvor	jeg	kunne	spørge	
om	arbejdsmuligheder.	Jeg	vidste,	at	der	
kunne	være	en	efterspørgsel	efter	mine	
evner,	siger	Jokelainen.	

Jokelainen	havde	én	jobsamtale	og	var	i	
kontakt	med	kollegaer,	hun	allerede	
kendte.	Så	skrev	hun	til	hendes	nuvæ-
rende	chef	på	Statens	Serum	Institut:	»Hej,	
jeg	er	i	Danmark,	og	jeg	vil	være	en	god	til-
føjelse	til	dit	team«.	

-	Det	føltes	rigtigt.	Jeg	tænkte	modigt	
over,	hvad	jeg	kunne	tilbyde	mit	felt.	

Jokelainen	blev	hurtigt	involveret	i	et	
forskningsprojekt,	og	fra	januar	2018	blev	
hun	fastansat.	

-	Jeg	tror	også,	jeg	var	heldig	med	
timingen.

Tværfaglighed og internationale 
netværk
-	Det	mest	interessante	i	forskningsarbej-
det	generelt	er,	hvor	meget	og	hvor	lidt	vi	
ved.	Det	er	fascinerende	at	følge,	hvordan	
studerende	udvikler	sig,	og	det	bedste	er	
at	se	mine	studerende	skinne,	når	de	for-
tæller	om	deres	forskning.

Jokelainen	pointerer,	at	der	er	rimelig	
mange	forskelle	i	studie-	og	ph.d.-krav	
mellem	lande.	Dette	giver	udfordringer	for	
vejlederen,	som	ønsker	at	være	lige	kræ-
vende	og	lige	fair	i	alle	lande.	

Kollegaer	og	organisationer	konsulterer	
ofte	Jokelainen,	og	hun	holder	forelæs-
ninger	rundt	om	i	verdenen.	Hun	fortæller,	
at	hun	følger	med	i	faggruppediskussioner	
for	dyrlæger	på	de	sociale	medier	i	tre	
lande.	

-	Diskussionerne	er	gode	og	ligner	hin-
anden,	men	det	virker	som	om,	at	der	er	
mest	kollegial	støtte	til	hinanden	i	Finland.	

Forskningsarbejdet	inkluderer	mange	
internationale	konferencer,	møder	og	sam-
arbejdsprojekter.	

-	Hvor	arbejdet	udføres,	er	ofte	ikke	
relevant.	Jeg	skriver	min	del	her	i	Norden,	
og	en	kollega	fortsætter	med	teksten	fx	i	
Letland,	Nigeria	eller	Frankrig.

Ifølge	Jokelainen	er	dyrlægekollegaer	
og	andre	forskere	interessante	og	inspire-
rende	samarbejdspartnere	i	denne	type	
arbejde.	Det	er	motiverende	at	udvikle	sig	

selv,	at	overgå	sine	egne	forventninger,	at	
tackle	nye	udfordringer	og	at	kombinere	
sine	evner	på	nye	måder.	Derudover	er	det	
interessant	at	sammenligne	systemer	i	
flere	lande;	der	kunne	være	en	mere	for-
nuftig	måde	at	gøre	tingene	andre	steder.	
Det	internationale	netværk	er	værdifuldt,	
da	patogener	ikke	respekterer	landegræn-
ser.	Situationer	kan	ændre	sig	hurtigt.	

Hverdagens boble
-	Vi	bor	over	en	times	kørsel	fra	Køben-
havn.	Mange	mener,	at	det	er	langt		at	
køre,	og	området	er	måske	ikke	så	værd-
sat,	men	jeg	mener,	at	det	er	internationalt	
og	et	givende	sted	at	bo.	Det	er	min	egen	
boble.	De	fleste	af	mine	venner	er	også	
immigranter,	og	efter	arbejdet	kan	man	
ende	op	med	at	danse	dabke	(arabisk	
dans.-red.)	i	gågaden.	Jeg	kan	godt	lide,	at	
der	er	mange	sprog	og	kulturer	omkring	
mig.

I	fremtiden	tror	Jokelainen	på,	at	hun	
kommer	til	at	fortsætte	med	at	arbejde	
med	zoonoser.	Hun	har	ikke	overvejet	at	
tage	tilbage	til	Finland.

-	Jeg	værdsætter	mit	finske	pas,	jeg	er	
fra	Finland,	men	jeg	fremhæver	det	ikke	så	
meget	–	jeg	er	verdensborger	ligesom	alle	
andre.	

 

Oversat fra finsk af Pikka Jokelainen

ARBEJDE I NORDEN

Pikka Jokelainen bagerst th. og resten af ICOPAnhagen-komiteen på et møde i København.

At flytte til et 
andet land er 
en øjenåbnende 
oplevelse, som 
kan anbefales!

”
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For yderligere information:

 Telefon: E-mail: nordic@elanco.com Elanco Animal Health A/S 
 +45 45 26 60 60 www.elanco.dk Lyskær 3E, 2. tv., 2730 Herleve

Coliprotec F4/F18, lyofilisat til oral suspension, til svin. Vaccinen indeholder levende, ikke-patogene, usvækkede Escherichia coli, henholdsvis O8:K87 (F4ac) 1,3*108 - 9,0*108 kolonidannende 
enheder (CFU) og O141:K94* (F18ac) 2,8*108 - 3,0*109 CFU/dosis. Indikationer: Anvendes til aktiv immunisering af svin fra 18-dages alderen mod enterotoksigene F4-positive og F18-positive 
Escherichia coli med henblik på at mindske forekomsten af moderat til svær E. coli-fravænningsdiarré hos inficerede svin samt at mindske fækal udskillelse af enterotoksigene F4-positive og 
F18-positive E. coli fra inficerede svin. Immunitetens indtræden: 7 dage efter vaccination. Immunitetens varighed: 21 dage efter vaccination. Særlige advarlser: Det frarådes at vaccinere 
dyr, som er i immunundertrykkende behandling, og dyr, som er i antibakteriel behandling med virkning mod E. coli. Særlige forsigtighedsregler: Kun raske dyr må vaccineres. Vaccinerede 
smågrise kan udskille vaccinestammerne i mindst 14 dage efter vaccination. Vaccinestammerne kan let spredes til andre svin, der er i kontakt med vaccinerede svin. Uvaccinerede svin, 
der er i kontakt med de vaccinerede svin, vil bære og udskille vaccinestammerne ligesom vaccinerede svin. I denne periode bør svin, som har nedsat immunforsvar, undgå kontakt med 
vaccinerede svin. Ved håndtering af lægemidlet bør anvendes personlige værnemidler bestående af beskyttende engangshandsker og øjenværn. Ved uforsætlig indtagelse skal der straks 
søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. Ved spild på huden skal der straks skylles med vand, og der skal snarest muligt søges lægehjælp; indlægssedlen eller 
etiketten skal vises til lægen. Bivirkninger: ingen observerede. Anvendelse frarådes under drægtighed. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen 
sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt 
i det enkelte tilfælde. Dosering: Der indgives en enkelt dosis oralt fra 18-dages alderen. Alt udstyr, der anvendes til klargøring og administration af vaccinen, skal være frit for rester af 
antimikrobielle midler, rengøringsmidler og desinfektionsmiddel for at forhindre inaktivering. 50-dosispakning: Rekonstituer lyofilisatet ved at tilsætte 10 ml vand til hætteglasset. Omryst 
hætteglasset godt. Individuel vaccination med drench: Overfør det rekonstituerede lyofilisat til et måleglas, og tilsæt vand til et samlet volumen på 100 ml. Omryst blandingen godt og 
giv en enkelt dosis på 2 ml oralt. Opløsningen anvendes inden for 4 timer. Vaccination gennem drikkevandet: Gives i trug eller via doseringspumpe: Tilbagehold drikkevandstilførslen i 1 til 
2 timer før den planlagte vaccination. Det rekonstituerede lyofilisat opblandes i den mængde vand eller stamopløsning grisene forventes at drikke i løbet af 4 timer. Tilbageholdelsestid: 
0 dage. Udleveringstilladelse: BP. Pakning: Karton med fire hætteglas á 50 doser. Indehaver af markedsføringstilladelse: Prevtec Microbia GmbH, Tyskland. Distributør: Elanco Animal 
Health A/S. TEKSTEN ER OMSKREVET OG/ELLER FORKORTET I FORHOLD TIL DET GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ. PRODUKTRESUMÉET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA 
ELANCO: Elanco Animal Health, Herlev, tlf.nr. 45 26 60 60. Marts 2017. 

COLIPROTEC er et registreret varemærke tilhørende Prevtec Microbia Inc., anvendes på licens af Elanco, en division af Eli Lilly.

Ref. 1: Frydendahl 2002, Veterinary Microbiology 85(169-182).

Nye tider – nye rutiner!

● Oral vaccine imod fravænningsdiarré 
og colidiarré i klimastalden

● Vaccination fra 18-dages alderen

● Aktiv immunisering 7 dage efter vaccination

 

Omkring  
90% af alle
colidiarréer i 
klimastalden  

skyldes  
F4-ETEC og  
F18-ETEC1

Coliprotec F4/F18 
er den første vaccine 

til grise, som indeholder 
levende nonpatogene 

F4ac og F18ac 
E. coli stammer.

SIMPLY
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Dyrlægernes 
arbejdsmarked 
i de nordiske lande

ARBEJDE I NORDEN

En	stor	gruppe	af	de	danske	dyrlæger	er	offentligt	ansatte	og	arbejder	med	
veterinærkontrol	og	fødevaresikkerhed	i	Fødevarestyrelsen	-	andre	med	
forskning	og	undervisning	på	landets	universiteter.	

Godt	hver	anden	uddannede	dyrlæge	arbejder	med	familiedyr	og	husdyr	i	
klinisk	praksis.	Dertil	kommer	gruppen	af	privatansatte	dyrlæger,	der	arbej-
der	uden	for	praksis.	Og	det	gør	faktisk	hver	10.	dyrlæge.	Her	er	et	af	de	store	
ansættelsesområder	life	science.	Det	dækker	bredt	inden	for	bl.a.	biotekno-
logi,	pharma,	medico,	fødevarer	og	ingredienser	til	fødevarer.	Dyrlægers	
kæmpe	force	er,	at	de	har	en	basal	biologisk	forståelse	for	det	hele	dyr	–	og	
deres	store	faglige	viden	om	patologi,	mikrobiologi,	immunologi,	farmakologi	
og	toksikologi	gør,	at	de	er	oplagte	kandidater	til	en	lang	række	jobs	på	dette	
område.
	

Fakta om DDDs medlemmer
Pr.	1.	januar	2018	var	der	4.048	medlemmer	(67	%	kvinder	og	33	%	mænd)	-	
fordelt	på:	
•	 50	%	ansatte,	heraf	arbejder:
 o 30	%	i	klinisk	praksis	(familiedyr	og	husdyr)
 o 28	%	i	staten	(kontrol,	fødevaresikkerhed,	universiteter)
 o 15	%	som	privatansat	uden	for	klinisk	praksis	(bl.a.	life	science)
•	 25	%	studerende
•	 23	%	arbejdsgivere
•	 2	%	udland.

Der	er	2.486	erhvervsaktive	medlemmer	i	DDD	(opgjort	pr.	1.	januar	2018).

Efter	en	længere	periode	med	forholdsvis	høj	ledighed	omkring	5	%	er	ledighe-
den	blandt	dyrlæger	faldet	de	seneste	år	og	er	igen	nede	på	omkring	2-3	%.	
Det	på	trods	af,	at	flere	nyuddannede	dyrlæger	inden	for	de	seneste	par	år	har	
meldt	sig	på	arbejdsmarkedet,	fordi	optaget	af	studerende	er	steget.	De	nye	
kandidater	med	veterinæreksamen	er	rigtig	dygtige	til	at	finde	jobs.	Selvfølge-
lig	inden	for	det	traditionelle	kliniske	område,	men	også	inden	for	det	stærkt	
voksende	life	science-område.	

En	stor	gruppe	norske	veterinærer	er	ansatt	
i	Mattilsynet,	et	statlig	landsdekkende	for-
valtningsorgan,	som	skal	sørge	for	trygg	
mat	og	trygt	drikkevann	og	fremme	fiske-	
og	dyrehelse	og	forsvarlig	hold	av	fisk	og	
dyr.		Andre	offentlig	ansatte	veterinærer	er	
engasjert	i	undervisning	og	forskning.

Nærmere	halvparten	av	veterinærene	
arbeider	med	familiedyr,	fisk	og	husdyr	i	
klinisk	praksis.	Stadig	flere	veterinærer	
arbeider	utenfor	klinisk	praksis	på	områder	
som	bioteknologi,	farmakologi	og	matva-
rer.

Fakta om Den Norske 
Veterinærforenings medlemmer
Pr.	1.	januar	2018	var	det	3.287	medlemmer	
(70	%	kvinner	og	30	%	menn)	–	fordelt	på:
•	 	20	%	Stat	(Mattilsynet,	Veterinærinsti-

tuttet,	NMBU,	Folkehelseinstituttet)
•	 20,5	%	Privat	(dyreklinikker,	fiskehelse)
•	 28,5	%	Selvstendig	næringsdrivende
•	 21	%	Studenter
•	 7	%	Pensjonister
•	 3	%	Øvrige
	 (ikke	yrkesaktive,	utland,	annet).

	
Det	er	lav	ledighet	blant	veterinærer	til	
tross	for	at	stadig	flere	kommer	inn	på	
arbeidsmarkedet.	Antall	veterinærstuden-
ter	har	økt	de	siste	årene	og	det	virker	som	
de	nyutdannede	er	flinke	til	å	skaffe	seg	
arbeid.	

Danmark Norge

Arbejdsmarked
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Mange	finner	studerer	til	dyrlæge	i	Estland.	Cirka	84	%	af	dyrlæger,	der	
er	autoriseret	i	Finland,	er	medlemmer	i	Finlands	Veterinärförbund.	I	
begyndelsen	af	juni	2018	var	der	2.756	medlemmer	(inkl.	pensionister	
og	studerende).	Flere	end	1.930	af	medlemmer	er	aktive	på	arbejdsmar-
kedet.	I	alt	estimeres	det,	at	der	arbejder	flere	end	2.300	dyrlæger	i	Fin-
land.

•	 23	%	arbejder	i	den	kommunale	sektor	
•	 	23	%	arbejder	i	vikarstillinger	–	i	denne	gruppe	er	det	hovedsageligt	

unge	dyrlæger,	der	er	i	begyndelsen	af	deres	karriere	og	samler	
arbejdserfaring	fra	forskellige	dyrlægejobs.	

•	 Ca.	13	%	er	erhvervsdrivende
•	 20	%	er	lønmodtagere	i	privat	praksis	
•	 10	%	arbejder	i	staten	eller	EU	
•	 Ca.	5	%	arbejder	på	universitetet	
•	 	og	knap	4	%	er	lønmodtagere	i	den	private	sektor	indenfor	industri	

og	erhvervsliv.

Hvert	år	autoriseres	omkring	100	dyrlæger,	og	det	anslås,	at	omkring	16	
dyrlæger	pensioneres	i	den	offentlige	sektor.	I	den	private	sektor	er	der	
ingen	statistik	om	pensionerede	med	oplysning	om	profession.	De	
årgange,	der	går	på	pension	i	nær	fremtid,	er	fra	en	tid,	hvor	der	dimit-
terede	ca.	30-40	dyrlæger	per	år.	
 
Ledighed
Der	findes	kun	tal	om	ledige	dyrlæger	i	Läkarnas	Arbetslöshetskassa.	I	
denne	arbejdsløshedskasse	var	der	lidt	flere	end	1.300	dyrlæger	i	slut-
ningen	af	2017.	Man	kan	være	i	arbejdsløshedskassen	uden	at	være	
medlem	af	Finlands	Veterinärförbund.	I	marts	2018	var	der	ifølge	Läkar-
nas	Arbetslöshetskassa	1,8	%	ledige	dyrlæger.

I	2016	var	der	en	lille	stigning	i	ledigheden,	hvilket	tænkes	delvist	at	
kunne	skyldes	en	ændring	i	ejerskabsstrukturer	af	dyrlægeklinikker.	

Ændringer på arbejdsmarkedet
I	Finland	er	der	én	stor	kæde	af	dyrlægeklinikker,	Evidensia,	hvor	der	er	
ca.	220	dyrlæger	ansat,	og	en	mindre	kæde,	Omaeläinlääkärit,	med	ca.	
100	dyrlæger	ansat.	Antallet	af	erhvervsdrivende	medlemmer	var	243	i	
juni	2018	–	i	oktober	2016	var	tallet	231.

Overblikket	af	det	finske	arbejdsmarked	kan	vurderes	ud	fra	fordelin-
gen	af	medlemmer,	som	er	på	arbejdsmarkedet.	Andelen	af	dem,	som	
arbejdede	i	de	forskellige	sektorer,	var	i	slutning	af	2011	og	2017	som	
følger:

Den	største	ændring	på	arbejdsmarkedet	er	sandsynligvis	stigningen	i	
antal	af	lønmodtagere	i	privat	praksis.	Der	er	også	flere	nyopstartede	
virksomheder.

Oversat fra finsk af Pikka Jokelainen.

För	närvarande	är	arbetsmarknaden	för	nyute-
xaminerade	veterinärer	i	balans	med	ett	svagt	
underskott.	Vi	får	in	många	svenska	veterinärer	
som	tagit	sin	examen	i	andra	länder,	t	ex	
Ungern,	Polen	eller	Danmark.	I	Sverige	utexa-
mineras	ca	90	veterinärer	varje	år.	Prognosen	
framåt	är	att	det	nog	kommer	se	likadant	ut	om	
4-5	år.	Vad	gäller	erfarna	veterinärer	är	under-
skottet	kraftigare,	särskilt	inom	vissa	sektorer.	
Behovet	av	veterinärer	skiljer	sig	i	olika	delar	av	
landet	men	erfarna	veterinärer	har	inte	svårt	att	
få	jobb.

Totala	antalet	yrkesverksamma	legitimerade	
veterinärer	Sverige	idag	är	totalt	5.249	stycken	
varav	ca	3.400	är	med	i	Sveriges	Veterinärför-
bund	(65	%).	Av	dessa	medlemmar	är	2.554	
yrkesverksamma.	Vi	har	ca	780	svenska	vete-
rinärer	som	arbetar	utomlands	och	1.236	vete-
rinärer	som	är	utbildade	utomlands	men	arbetar	
i	Sverige.

Av	våra	yrkesverksamma	medlemmar	arbetar	ca	
35	%	i	den	privata	sektorn,	ca	24	%	i	den	stat-
liga	sektorn	och	nästan	alla	andra	är	egna	
företagare.	Några	arbetar	inom	kommun	och	
landsting.	I	juli	2018	var	endast	11	veterinärer	
arbetslösa	(0,6	%	av	de	yrkesverksamma).	Då	
en	stor	del	av	vår	distriksveterinärverksamhet	är	
statlig	räknas	de	370	veterinärer	som	jobbar	där	
in	i	statliga	sektorn.

Veterinärerna	i	Sverige	arbetar	huvudsakli-
gen	inom	djursjukvård	men	även	inom	förebyg-
gande	djurhälsovård	och	livsmedelshygien.	
Många	veterinärer	forskar,	utbildar,	arbetar	på	
laboratorier	eller	inom	läkemedelsindustrin.	I	
Sverige	är	även	många	veterinärer	anställda	på	
statliga	verk	och	regionala	myndigheter	och	
utför	där	olika	typer	av	myndighetsutövning.

I	Sverige	finns	olika	specialistutbildningar,	
kallade	Steg	I-specialisering.	Områden	med	
antal	specialister:
Hund	och	katt:	498		
Gris:	25
Häst:	117		 	
Folkhälsa:	24
Nötkreatur:	47

Man	kan	sedan	specialisera	sig	ytterligare	inom	
ett	ämne,	så	kallad	Steg	II-specialisering.

Specialiseringen	ökar	allt	mer	i	Sverige	inom	
djursjukvården	och	inom	produktionsdjuren	
satsas	mer	och	mer	på	stora	enheter	och	före-
byggande	djursjukvård	vilket	påverkar	vete-
rinärernas	sysselsättning	och	kraven	på	vida-
reutbildning	i	framtiden.

2011 2017

Staten,	EU,	Helsinki	Universitet 18	% 15	%

Erhvervsdrivende,	lønmodtagere	i	privatsektoren 34	% 34	%

Kommuner 26	% 23	%

Andet,	vikarer,	andre	nordiske	lande 22	% 28	%

Sverige Finland
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Vanligvis	er	Mathias	på	klinikkene	i	Sverige	
tre	dager	i	uken,	mens	han	tilbringer	et	par	
dager	i	uken	med	administrativt	arbeid	
hjemme	i	Oslo.	Veterinærparet	planlegger	
å	flytte	til	Mathias’	barndomsby	
Fredrikstad	om	kort	tid.	De	er	allerede	i	
gang	med	å	bygge	seg	et	nytt	hus	der.	

Mathias	har	hatt	Sverige	som	sitt	studie-	
og	arbeidssted	siden	1998.	Da	forlot	han	
hjembyen	i	Østfold	og	krysset	grensen	til	
Sverige	for	å	studere	veterinærmedisin	ved	
Sveriges	lantbruksuniversitet	(SLU)	i	Upp-
sala.	I	2004	var	han	ferdig	utdannet	veteri-
nær.

Etter	fullført	studium	fikk	Mathias	med	
en	gang	jobb	hos	Distriktsveterinærene	i	
Dingle,	et	tettsted	i	Munkedal	kommune	i	
Västra	Götaland	i	landskapet	Bohuslän.	
Her	fortsatte	han	å	jobbe	til	2014	da	en	ny	
riksdagsproposisjon	gjorde	det	mulig	å	
kjøpe	distriktveterinærkontoret	i	Dingle.	
Sammen	med	en	gruppe	kolleger	startet	
Mathias	Dingleveterinärerna	AB	og	åpnet	
smådyrklinikk	i	Dingle.	I	2015	opprettet	de	
en	smådyrklinikk	i	Strömstad	og	i	2017	var	
det	klart	for	å	åpne	en	hesteklinikk	i	
Dingle.	Mathias	Haraldsen	er	administre-
rende	direktør	for	selskapet	og	klinikksjef	i	
Strömstad.	Bedriften	har	20	medarbeidere,	
ti	veterinærer,	fem	dyrepleiere	og	fem	assi-
stenter/resepsjonister.		

Den norske veterinæren Mathias Haraldsen og den svenske veterinærstudenten Anna Haraldsen har 
vært gift i ni år. De bor sammen i Oslo. Mathias jobber som veterinær i Sverige, nærmere bestemt 
Strømstad og Dingle i Nord Bohuslän. Anna studerer veterinærmedisin på fjerde året ved NMBU Vete-
rinærhøgskolen i Oslo

TEKST STEINAR TESSEM / REDAKTØR, NORSK VETERINÆRTIDSSKRIFT

Jobber i Sverige,
bor i Norge

Reiser mellom Norge og Sverige
–	Det	fungerer	bra.	Jeg	kan	det	svenske	
systemet	godt.	Skattemessig	var	det	litt	
utfordrende	i	starten.	Det	går	greit	nå.	
Jeg	kjenner	bare	det	svenske	systemet	
og	opplever	det	som	ryddig.	Det	er	bra	å	
ha	en	kone	som	studerer	i	Norge,	sier	
Mathias.

Nordisk	samarbeid	om	veterinærut-
danningen	er	en	viktig	forklaring	på	at	
Mathias	forlot	Norge	for	å	studere	i	Sve-
rige.	Frem	til	1998-99	ble	det	tatt	inn	
en	kvote	på	fem	norske	veterinærstu-
denter	ved	SLU	i	Uppsala.	Nærheten	til	
Norge	og	hjemstedet	Fredrikstad	var	
trolig	en	annen	årsak	til	at	Uppsala	ble	
valgt.	Avstanden	på	knappe	50	mil	er	
overkommelig.	

Geografisk	nærhet	er	en	naturlig	grunn	til	
at	en	del	norske	veterinærer,	spesielt	de	
som	har	studert	i	Sverige,	velger	å	jobbe	i	
nabolandet	en	kortere	eller	lengre	peri-
ode.	Trolig	er	det	slik	med	andre	norske	
veterinærer	som	med	Mathias,	at	det	er	
lett	å	finne	seg	til	rette	og	trives	i	Sverige.	
Et	viktig	moment,	som	Mathias	påpeker,	
er	at	utdanningen	i	Sverige	er	bra,	spesielt	
innen	hestemedisin	og	smådyr.	

–	Jeg	trives	veldig	bra	som	norsk	vete-
rinær	i	Sverige,	fastslår	han.

Selv	om	det	er	snakk	om	to	ulike	land,	
virker	det	som	om	grensen	har	liten	
betydning	for	Mathias.	Når	huset	til	Anna	
og	Mathias	i	Fredrikstad	er	ferdig,	vil	det	
ta	rundt	40	minutter	å	kjøre	til	klinikken	i	
Strömstad.

For	norske	sisteårs-studenter	er	det	
populært	å	vikariere	i	Sverige.	Mathias	
forteller	at	Dingleveterinärerna	tar	inn	
norske	vikarer	hvert	år.	De	må	søke	om	
lisens	til	å	arbeide	som	veterinær	i	Sverige	
hos	Jordbruksverket,	den	svenske	regje-
ringens	ekspert-	og	forvaltningsmyn-
dighet	innen	jordbruk,	fiske	og	byg-
deutvikling.	I	tillegg	må	utenlandske	
veterinærer	og	veterinærstudenter	kon-
takte	Skatteverket,	den	svenske	skatte-
myndigheten,	for	å	avklare	skatte-
spørsmål.	

Svenske 
Distriktsveterinärerna

Distriktsveterinärerna	har	500	vete-
rinærer,	dyrepleiere	og	assistenter	
fordelt	på	80	steder	i	Sverige.	De	er	
en	del	av	Jordbruksverket.	I	2017	
utførte	Distriktsveterinärerna	
323	725	oppdrag.	

Kilde: Distriktsveterinärernas hjemmeside

Pendler
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Trenger flere veterinærer
Noen	av	veterinærene	som	kommer	til	Sverige	for	å	vikari-
ere	blir	værende.	En	av	de	norske	ansatte	har	vært	i	Dingle-
veterinärerna	i	tre	år.	En	ny,	norsk	veterinær	kom	1.	sep-
tember	i	år.	Blant	veterinærene	er	det	både	danske,	norske	
og	svenske.	En	av	de	danske,	som	slutter	nå,	har	vært	
ansatt	i	to	år.	

Mathias	Haraldsen	forteller	at	det	på	enkelte	områder	og	
steder	er	mangel	på	veterinærer	i	Sverige.	Derfor	trengs	det	
påfyll	av	nye	veterinærer.			

Hektisk sommer
Storparten	av	tiden	tilbringer	Mathias	på	klinikken	i	
Strömstad.	Av	og	til	er	han	på	klinikken	i	Dingle	på	grunn	av	
administrative	gjøremål	der.	Kundegrunnlaget	til	klinikkene	
er	i	hele	Nordre	Bohuslän.

–	Det	er	hardt	trykk	om	sommeren.	Mange	
turister	trenger	ormebehandling	til	dyrene	sine.	
Sist	sommer	hadde	vi	83	ormebehandlinger	på	en	
dag	ved	klinikken	i	Strömstad,	forteller	han.	

Den	unike	skjærgården	i	Bohuslän	n	gjør	Västra	
Götaland	til	et	av	Sveriges	viktigste	turistomårder,	
spesielt	i	sommermånedene.	I	tillegg	kommer	
grensehandelen.	Grensehandelen	på	dagsturer	til	
utlandet	økte	med	fire	prosent	fra	3.	kvartal	2017	
til	og	med	2.	kvartal	2018.	Nordmenn	handlet	for	
15,1	milliarder	kroner	–	571	millioner	mer	enn	i	
foregående	firekvartalsperiode,	viser	tall	fra	Sta-
tistisk	sentralbyrå.	Det	er	grunn	til	å	anta	at	en	
vesentlig	del	av	denne	handelen	skjer	i	Västra	
Götalands	län	der	Strømstad	i	Bohuslän	trolig	er	
på	topp.	

Lønns- og arbeidsbetingelser 
Når	det	gjelder	lønn,	forteller	Mathias	Haraldsen	at	
månedslønnen	ved	klinikken	er	rundt	40	000	–	45	000	
SEK	(tilsvarer	36	500	–	41	100	NOK).	I	tillegg	kommer	
vakttillegg	og	diverse	andre	ytelser.	Klinikken	følger	kol-
lektivavtalene	til	Sveriges	Veterinärförbund.	I	tillegg	tilbyr	
klinikken	30	dager	ferie	i	året,	det	vil	si	fem	dager	mer	enn	
de	25	dagene	som	er	fastsatt	i	kollektivavtalene.		

Markedsutvikling
Dingleveterinärerna	tilbyr	tjenester	rettet	mot	smådyr,	hest	
og	landbruksdyr.	Fordelingen	er	rundt	70	%	smådyr,	20	%	
hest	og	10	%	landbruksdyr.		

-	Produksjonsdyr	har	gått	kraftig	ned.	Jeg	ser	for	meg	at	
de	bøndene	som	er	igjen	kommer	til	å	fortsette	og	at	de	har	
bestemt	seg	for	å	satse.	En	melkebesetning	i	vårt	område	
teller	vanligvis	100	-	150	kyr,	forteller	Mathias.

Mye	tyder	på	at	Mathias	Haraldsen	vil	fortsette	å	bo	i	
Norge	og	jobbe	i	Sverige.	Når	Anna	er	ferdig	utdannet	
veterinær,	og	huset	i	Fredrikstad	er	klart	til	å	tas	i	bruk,	har	
det	svensk-norske	paret	et	perfekt	utgangspunkt	for	å	
fortsette	sine	veterinære	karrierer	og	samlivet	–	på	begge	
sider	av	grensen.	

På klinikken. Elliot (liggende) og Milton 
synes det er spennende å være med 
pappa Mathias på klinikken i Dingle. 

Norsk-svensk veterinærpar. For Anna og 
Mathias Haraldsen går det helt fint å bo, 

jobbe og studere i Sverige og Norge.

Tenner. Her er Mathias i gang med 
trekking og tannstenbehandling 
på klinikken i Strømstad. 

FOTOS:	PRIVAT
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Tag dit medlemskab
med dig i Norden

TEKST PIA RINDOM

Som	medlem	af	Den	Danske	Dyrlægefor-
ening	kan	du	gratis	opretholde	dit	medlem-
skab,	hvis	du	flytter	til	et	af	de	andre	nordi-
ske	lande.	Du	skal	blot	være	medlem	af	det	
pågældende	lands	veterinære	forening.	

Du	skal	ikke	betale	kontingent	i	to	lande	
–	kun	i	det	nordiske	land,	hvor	du	arbejder.	
På	den	måde	kan	du	fortsat	få	rådgivning	
om	fx	løn	og	ansættelse.	

Der	er	flere	fordele	ved	at	bevare	dit	
DDD-medlemskab,	hvis	du	i	en	periode	
har	et	udlandsophold.	Du	har	bl.a.	fort-
sat	adgang	til	den	lukkede	del	på	DDDs	
hjemmeside,	ligesom	du	modtager	
DDD-Nyhedsbrevet,	og	du	kan	være	til-
meldt	DDDs	Facebookgrupper.	Hvis	du	
som	udlandsmedlem	vil	fortsætte	med	at	
modtage	Dansk	Veterinærtidsskrift,	skal	
du	tegne	et	særligt	abonnement	til	
413,50	kr.	i	kvartalet.

Andre nyttige links

Nedenfor	er	angivet	en	række	nyt-
tige	links,	hvis	du	overvejer	at	flytte	
til	et	andet	nordisk	land.	
Hallo Norden:	Skal	du	flytte	til	et	
andet	nordisk	land	for	at	arbejde	
eller	studere?	Hallo	Norden,	Nordisk	
Ministerråds	informationstjeneste,	
hjælper	dig	på	vej!	norden.org/da/
hallo-norden
Øresunddirekt:	Øresunddirekt	er	
en	informationstjeneste,	som	siden	
år	2000	har	formidlet	offentlig	
information	fra	myndigheder	til	
svenske	og	danske	borgere	samt	
virksomheder	i	Øresundsregionen:	
oresunddirekt.com
Grænsetjenesten:	Hjælper	private	
og	virksomheder	i	Sverige	og	Norge,	
som	har	en	form	for	grænseoverskri-
dende	arbejde:	grensetjansten.com
Skatteregler:	Her	kan	du	læse	mere	
om	de	gældende	skatteregler	i	Sve-
rige/Norge/Danmark:	nordisketax.
net	
Kilde: Nordisk Jobstart nordiskjobstart.org

Ansøgningen om ændret 
medlemskab skal være skriftlig
Selv	om	du	bliver	medlem	i	veterinærfor-
eningen	i	det	nye	land,	hvor	du	har	fået	
arbejde,	skal	du	sørge	for	at	give	skriftlig	
besked	til	sekretariatet,	så	snart	du	har	
meldt	dig	ind	i	dyrlægeforeningen	i	et	af	
de	andre	nordiske	lande.	Husk	at	oplyse	
dit	nye	arbejdssted.	

Her	kan	du	læse	mere	om	det	nordiske	
veterinærforeninger:
•	 	Sveriges	Veterinärförbund:	svf.se
•	 		Den	Norske	Veterinærforening:	
	 vettnet.no	
•	 	Finlands	Veterinärförbund:	sell.fi	

Medlemmer	af	Den	Danske	
Dyrlægeforening

DDD	-	Ansatte	Dyrlægers	
	 Organisation	

DDD	-	Dyrlægevirksomhedernes		
	 Arbejdsgiverforening

Vær med i DDDs Facebookgrupper 
- kun for medlemmer

DDD	 Faggruppe	Svin

DDD	 Faggruppe	Familiedyr

DDD	 Faggruppe	Hest

DDD	 Faggruppe	Kvæg

DDD	 	Faggruppe	Dyresundhed	og	
Fødevaresikkerhed

DDD	 Mink/pelsdyr

Medlemskab



Vi er branchenørder, så er det sagt! Derfor deltager  
vi løbende på seminarer for dyrlæger og deltager  
på store messer rundt omkring i landet. Vi kan  
simpelthen ikke lade vær’. For jo bedre dialog vi  
har, desto bedre er vi til at rådgive og sparre  

med dig – og alle andre dyrlæger.  

Derfor skal du vælge os
Din branche er en af de få udvalgte, vi er specialister i.  
Du kan derfor altid regne med, at vi er helt opdaterede  
på din hverdag. Vi er også mobile og holder møder, hvor  
det passer dig. I en af vores filialer, hjemme hos dig eller  
på klinikken. 

Husk at vi også har en hel række ekstra gode fordele til  
dig som privatkunde, fordi du er medlem af Den danske  
Dyrlægeforening.

Ring: 3378 2388  
– og hør, hvad vi kan gøre for dig 

– eller gå på lsb.dk/erhverv   
og book møde

Vi er vilde med 
dyrlæger 
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Amerikaneren	James	P.	Allison	(født	1948)	
og	japaneren	Tasuku	Honjo	(født	1942)	
deler	prisen	for	deres	banebrydende	forsk-
ning	i	1990’erne,	der	førte	til	en	helt	ny	
type	behandling	af	cancer.	Det	er	forholds-
vist	sjældent,	at	cancerforskere	har	fået	
denne	fornemme	pris,	hvilket	muligvis	er	en	
konsekvens	af,	at	danskeren	Johannes	
Fibiger	(1867-1928)	i	1927	fik	tildelt	nobel-
prisen	for	sin	forskning,	der	viste,	at	endo-
parasitter	fører	til	cancer	hos	rotter.	En	
opdagelse,	der	som	bekendt	ikke	holdt	
vand,	og	som	derfor	blev	opgivet	i	løbet	af	
1930’erne.	

James	P.	Allison	og	Tasuku	Honjos	forsk-
ning	er	inden	for	den	gren	af	immuntera-
pien,	som	kaldes	for	»check	point	inhibi-
tors«,	hvor	man	fjerner	immunforsvarets	
egne	stopklodser,	så	det	bedre	kan	
bekæmpe	cancercellerne.	Det	er	en	teknik,	
der	er	anvendelig,	når	immunforsvaret	alle-
rede	bekæmper	canceren,	men	blot	ikke	
gør	det	tilpas	effektivt.	

At fjerne immunforsvarets 
bremser
James	P.	Allison	og	flere	andre	forskere	
studerede	i	1990’erne	et	kendt	protein,	der	

Nobelpris for immunterapi
på cancerbærende mus

TEKST AAGE KRISTIAN OLSEN ALSTRUP / DYRLÆGE, PH.D. OG FREELANCEJOURNALIST

I over hundrede år har forskere forsøgt at få immunforsvaret til selv at bekæmpe can-
cer, men først i de senere år er det for alvor lykkedes. Årets nobelpris i medicin bliver 
givet til to forskere, der stod bag opdagelsen af såkaldt immunterapi mod cancer

virker	som	en	bremse	på	immunforsvaret.	
Proteinet	kaldet	CTLA-4	kunne	være	et	
interessant	target	ved	autoimmune	syg-
domme,	hvor	det	hæmmer	T-cellernes	
funktion.	James	P.	Allison,	som	arbejdede	
på	University	of	California,	Berkeley	gik	
dog	sine	helt	egne	veje,	idet	han	tidligt	
erkendte,	at	ophævelse	af	proteinets	funk-
tion	potentielt	ville	kunne	få	immunforsva-
ret	til	at	dræbe	cancerceller.	Han	havde	
allerede	udviklet	et	antistof	mod	CTLA-4,	
som	han	i	1994	indgav	til	mus	med	cancer.	
Resultatet	var	meget	positivt,	idet	immun-
forsvaret	begyndte	at	bekæmpe	cancercel-
lerne.	

I	de	følgende	år	fulgte	han	og	flere	andre	
forskergrupper	op	på	de	lovende	resultater,	
og	det	viste	sig	blandt	andet,	at	behandlin-
gen	kunne	bruges	mod	melanomer	hos	
mennesker.	

Endnu en bremse blev fundet 
og fjernet
Et	par	år	før	James	P.	Allisons	succesfulde	
museforsøg,	havde	Tasuku	Honjo	fra	Kyoto	
Universitet	opdaget	et	helt	andet	protein	
af	betydning	for	T-cellernes	funktion.	Det	
var	PD-1,	der	ligesom	CTLA-4	virkede	på	

T-cellernes	overflade.	Tasuku	Honjo	kunne	
gennem	en	længere	og	ganske	elegant	for-
søgsrække	vise,	at	PD-1	ligesom	CTLA-4	
virker	som	en	bremse	på	immunforsvaret.	
Dog	var	virkningsmekanismen	helt	forskel-
lig.	Tasuku	Honjo	og	flere	andre	forskere	
kunne	nu	vise,	at	hæmning	af	PD-1	fik	
immunforsvaret	til	at	angribe	cancerceller	i	
mus.	Ja,	faktisk	viste	behandlingen	sig	så	
effektiv,	at	den	kunne	bruges	til	langtidsbe-
handling	af	patienter	med	metastaser.	Sta-
tus	i	dag	er,	at	blokering	af	PD-1	har	endnu	
flere	kliniske	anvendelser	end	CTLA-4.

Immunterapi i dag
I	dag	anvendes	immunterapi	klinisk,	og	
metoderne	har	revolutioneret	behandlingen	
af	flere	typer	cancer,	hvor	man	tidligere	
manglede	effektive	behandlinger	–	bl.a.	ved	
lungecancer,	melanomer	og	lymfomer.	Men	
som	med	strålebehandling,	kirurgi	og	kemo-
terapi	er	også	immunterapi	forbundet	med	
visse	bivirkninger,	særligt	i	form	af	autoim-
mune	reaktioner.	

Immunterapi	blev	afprøvet	i	forsøgsdyr	
(mus),	før	det	blev	testet	og	anvendt	i	men-
nesker.	I	de	senere	år	er	behandlingen	nu	på	
vej	tilbage	til	dyrene,	idet	det	også	ser	ud	til	
at	virke	i	eksempelvis	kliniske	hunde.	For-
uden	den	terapeutiske	landvinding	har	de	to	
forskeres	indsats	givet	en	helt	fundamental	
forståelse	af	immunforsvarets	indvirkning	
på	cancer.	Faktisk	er	det	historien	om,	hvor-
dan	grundforskning	kan	få	stor	praktisk	
betydning	for	mange	mennesker.	James	P.	
Allison	og	Tasuku	Honjo	deler	Nobelprisen	
på	Alfred	Nobels	(1833-1896)	dødsdag,	
den	10.	december	i	Stockholm.	

FOTO	MORTEN	BUSK/AARHUS	UNIVERSITET

VIDENSKAB
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Ny Viden i Resume

Undgå afhorning af 
helt unge kalve Skudt = død – eller?

Er	det	bedst	at	afhorne	kalve	hur-
tigst	muligt	efter	fødslen,	eller	er	
det	bedre	at	vente,	til	de	er	en	
måneds	tid	gamle?	Det	spørgsmål	
har	to	forskere	fra	University	of	
California,	USA,	forsøgt	at	besvare.

Forskerne	sammenlignede	sår-
heling	og	smertefølsomhed	hos	to	
grupper	af	kalve,	som	blev	afhor-
net	henholdsvis	3	og	35	dage	
gamle.	Kalvene	blev	lokalbedøvet	
med	lidokain	og	fik	umiddelbart	
efter	afhorningen	meloxicam.	I	
ugerne	efter	afhorningen	blev	kal-
venes	smertefølsomhed	målt	lokalt	
ved	såret.	Desuden	blev	kalvenes	
generelle	smertefølsomhed	målt	på	
låret.

Sårene	efter	afhorningen	var	
fuldstændigt	helede	efter	gen-
nemsnitligt	ca.	2	måneder	–	og	der	
var	ingen	forskel	på	de	to	grupper	
af	kalve.		Der	var	heller	ingen	for-
skel	i	kalvenes	smertefølsomhed	
målt	lokalt	ved	såret.	Til	gengæld	
havde	kalvene,	som	blev	afhornet	
3	dage	gamle,	en	højere	generel	
smertefølsomhed.	

Forskerne	konkluderer,	at	tidlig	
afhorning	kan	have	en	negativ	
effekt	på	kalvenes	smerteopfat-
telse	på	længere	sigt	og	anbefaler	
derfor,	at	man	ikke	afhorner	helt	
unge	kalve.	

Kilde: 
S.	J.	J.	Adcock	&	C.	B.	Tucker,	2018.	The	
effect	of	disbudding	age	on	healing	and	
pain	sensitivity	in	dairy	calves.	Journal	of	
Dairy	Science,	doi.org/10.3168/
jds.2018-14987

Resume: Peter T. Thomsen, Aarhus 
Universitet

Størstedelen	af	alle	aflivninger	i	
kvægbesætninger	foretages	ved	
hjælp	af	boltpistol	med	efterføl-
gende	afblødning.	Og	netop	
afblødningen	er	særdeles	central	
her.	Afblødning	efter	bedøvelse	
med	boltpistol	er	et	lovkrav;	og	det	
er	der	en	god	grund	til!

Amerikanske	forskere	har	netop	
offentliggjort	resultaterne	fra	en	
undersøgelse,	hvor	de	har	set	på,	
hvad	der	sker,	hvis	køer,	ungdyr	og	
kalve	skydes	med	boltpistol	og	
ikke	efterfølgende	afblødes.	For-
skerne	observerede	de	skudte	dyr	
og	registrerede	tegn	på,	at	dyrene	
var	ved	at	komme	til	bevidsthed	
igen.	

For	alle	aldersgrupper	af	dyr	
fandt	forskerne,	at	ca.	10	procent	
af	de	skudte	dyr	viste	tegn	på	en	
eller	anden	grad	af	opvågning.	Det	
hyppigste	tegn	på	begyndende	
opvågning	var	rytmisk	respiration.	
Desuden	fandt	forskerne,	at	hjer-
tet	i	gennemsnit	slog	7	minutter	
efter,	at	dyrene	var	blevet	skudt	–		
hos	enkelte	dyr	slog	hjertet	i	op	til	
1	time	efter	skuddet.	

Undersøgelsen	understreger	
vigtigheden	af	altid	at	huske	
afblødning	efter	skydning	med	
boltpistol	–	også	hos	små	kalve.

Kilde: 
J.	N.	Gilliam	et	al.,	2018.	Evaluation	of	
the	CASH	Dispatch	Kit	combined	with	
alternative	shot	placement	landmarks	as	
a	single-step	euthanasia	method	for	cat-
tle	of	various	ages.	Animal	Welfare,	doi.
org/10.7120/09627286.27.3.225

Resume: Peter T. Thomsen, Aarhus 
Universitet

Big data kan reducere 
antallet af forsøgsdyr 
til toksikologiske 
undersøgelser

På	verdensplan	bliver	der	årligt	
anvendt	cirka	3-4	mio.	forsøgsdyr	til	
risikotestning	af	nye	kemikalier	og	
lægemidler.	Dette	tal	kan	dog	for-
mentlig	komme	væsentligt	ned,	viser	
et	nyt	studium	publiceret	i	Toxicolocal	
Sciences.	

Forskerne	bag	studiet	har	vurderet	
muligheden	for	at	anvende	computer-
baserede	modeller	til	at	forudsige	
kemiske	stoffers	toksiske	effekter.	Det	
har	de	gjort	inden	for	ni	forskellige	
toksikologiske	områder,	der	tilsammen	
tegner	sig	for	knap	60	procent	af	de	
anvendte	forsøgsdyr.	Computer-mo-
dellerne	fodres	med	kendt	viden	om	
hundredetusindvis	af	kemiske	stoffers	
struktur	og	deres	tilsvarende	toksiko-
logiske	virkninger,	og	ud	fra	disse	
oplysninger	er	modellerne	i	stand	til	at	
forudsige	virkningen	af	nye	stoffer.	

Big	data	kan	således	bruges	som	et	
vigtigt	supplement	til	testning	på	
levende	forsøgsdyr,	men	de	er	næppe	
i	stand	til	fuldt	ud	at	erstatte	brugen	
af	forsøgsdyr	-	modellerne	er	simpelt-
hen	endnu	ikke	pålidelige	nok	til	det.	
En	væsentlig	begrænsning	i	compu-
termodellernes	anvendelse	er	også,	at	
myndighederne	i	verdens	lande	skal	
enes	om	at	acceptere,	at	de	i	visse	til-
fælde	kan	erstatte	levende	dyr,	og	
dette	kan	være	ret	så	omstændeligt	at	
få	ændret.

Kilde: 
	Luechtefeld	T,	D	Marsh,	CC	Rowlands	&	T	
Hartung:	Machine	Learning	of	Toxicological	
Big	Data	Enables	Read-Across	Structure	
Activity	Relationships	(RASAR)	Outperfor-
ming	Animal	Test	Reproducibility.	Toxicolo-
gical	Sciences,	2018,	kfy152,	doi.
org/10.1093/toxsci/kfy152

Resume: Aage Kristian Olsen Alstrup, 
Aarhus Universitet, PET-Centret
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TYPE 1

KIRURGISK KORREKTION 
af vækstdeformiteter 
hos hunde
CASE: Behandling af vækstdeformitet i forbenet hos en græsk gadehund 
ved osteotomi, visuel korrektion og ekstern fiksering
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1 Dyrlæge, ph.d.
2 Lektor, dyrlæge, ph.d.
1-2Universitetshospitalet for Familiedyr, Københavns Universitet, Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C

Case-præsentation
En	cirka	2	år	gammel	neutraliseret	blan-
dingstæve	importeret	fra	Grækenland	
blev	henvist	til	Universitetshospitalet	for	
Familiedyr	i	august	2017	med	en	anam-
nese	om	smerter	fra	venstre	forben.	
Smerterne	blev	forværret	ved	aktivitet,	
hvorfor	ejer	inden	besøget	havde	holdt	
hunden	i	ro	ved	at	begrænse	længden	af	
de	daglige	gåture.	Ejer	beskrev,	at	hunden	
ofte	løftede	venstre	forben,	bed	i	kløerne	
og	slikkede	sig	på	benet	som	tegn	på	
smerte.	Ejer	havde	observeret	disse	symp-
tomer	siden	hundens	ankomst	til	Dan-
mark,	men	syntes,	at	problemet	forværre-
des.	Ejer	havde	oplevet	bedring	ved	en	
kortvarig	behandling	med	carprofen	4	
mg/kg	peroralt	igangsat	af	henvisende	
dyrlæge.	Der	var	ingen	anamnese	om	
neurologiske	udfald.	

Ved	den	kliniske	undersøgelse	fandtes	
hunden	alment	upåvirket,	vågen	og	
opmærksom.	Hunden	var	afebril	og	cirku-
latorisk	og	respiratorisk	stabil.	Der	sås	let	
abduktion	af	venstre	albue	ved	møn-
string,	men	ingen	tydelig	halthed.	Deri-
mod	sås	en	tydelig	valgusdeformitet	og	
udadrotation	af	carpus	bilateralt.	Defor-

Summary
Based	on	a	case-report	of	a	dog	with	
angular	limb	deformity,	an	intuitive	
method	for	correction	of	growth	
related	limb	deformities	is	described.	
Good	results	can	be	expected	follow-
ing	surgery	without	advanced	techni-
cal	planning	before	surgery.	The	met-
hod	is	based	on	visual	correction	of	
the	deformities	and	can	be	used	in	
small	animal	clinical	practices	offe-
ring	orthopedic	surgery.

Sammendrag
Med	udgangspunkt	i	en	kasuistik	

beskrives	en	intuitiv	metode	til	kirur-

gisk	korrektion	af	vækstdeformiteter	

hos	hunde.	Der	kan	forventes	gode	

resultater	post-operativt	uden	avance-

ret	planlægning	præ-operativt.	Meto-

den	bygger	på	en	visuel	korrektion	af	

deformiteterne	og	er	direkte	anvende-

lig	i	kliniske	smådyrspraksis,	der	udfø-

rer	ortopædiske	operationer.

miteten	var	tydeligst	i	venstre	forben,	og	
ved	manipulation	af	venstre	albue	fandtes	
en	reproducerbar	»klik-lyd«.		

Røntgenbilleder	viste	forandringer	i	
begge	forben,	dog	mest	udtalt	i	det	ven-
stre	(Figur	1).	Der	sås	et	relativt	normalt	
udseende	af	radius	proximalt	samt	let	
øget	kraniokaudal	bøjning	(procurvatum)	
og	carpus	valgus	distalt.	Samtidig	sås	bila-
teral	torsion	af	antebrachium.	Torsionen	
var	mest	udtalt	i	venstre	antebrachium	og	
blev	her	estimeret	til	cirka	30	grader	
omkring	længdeaksen	af	radius:	Ved	kor-
rektion	for	rotationen	i	carpus,	sås	i	stedet	
rotation	i	albuen.	Der	sås	normal	kongru-
ens	i	begge	albueled	og	ingen	tegn	på	
knoglenydannelser	(Figur	1).

På	baggrund	af	anamnesen	og	den	kli-
niske	og	radiologiske	undersøgelse	var	der	
mistanke	om	en	vækstdeformitet	i	radius	
og	ulna	bilateralt	som	følge	af	en	præma-
tur	afbrydelse	af	væksten	i	ulna	efterfulgt	
af	fortsat	vækst	i	radius.	Trods	normal	
kongruens	i	albuen	på	røntgenbillederne	
var	der	mistanke	om	en	sekundær	subluk-
sation	i	venstre	albue	som	årsag	til	
»klik-lyden«.	Det	blev	besluttet,	at	defor-
miteterne	krævede	kirurgisk	korrektion,	



og	på	grund	af	sværhedsgraden	af	fun-
dene	blev	venstre	ben	behandlet	først.	

Hunden	blev	præmedicineret	med	met-
adon	(0,4	mg/kg),	acepromazin	(0,01	mg/
kg)	og	dexmedetomidin	(2	µg/kg)	og	
anæstesi	induceret	med	ketamin	(1,5	mg/
kg)	og	propofol	(4	mg/kg)	og	vedligeholdt	
ved	inhalation	af	sevofluran.	Perioperativ	
infektionsprofylakse	blev	givet	med	1.	
generations	cephalosporin	(20	mg/kg)	
intraoperativt	hver	2.	time.	

Vinklerne	i	carpus,	albue	og	skulder	blev	
løbende	vurderet	intraoperativt	ved	flek-
sion	og	ekstension	af	benet	med	henblik	
på	optimal	korrektion	mod	en	normalt	for-
løbende	benakse	(Figur	2).	Via	en	lille	inci-
sion	lateralt	blev	der	lavet	ostektomi	
distalt	på	ulna	sinister,	idet	periostiet	blev	
efterladt	intakt	for	at	stimulere	knoglehe-
lingen.	De	eksstirperede	knoglefragmen-
ter	blev	gemt	som	materiale	til	knog-
le-graft.	Herefter	blev	distale	radius	
blotlagt	via	en	kranial	incision.	Der	blev	
placeret	et	medialt	og	et	lateralt	søm	lige	

gang	til	ulna	blev	der	slutteligt	foretaget	
»bi-oblique«	dynamisk	osteotomi	af	ulna	
(BODPUO)	lige	proximalt	for	det	mest	
proximale	søm	(1).	Osteotomien	blev	fore-
taget	i	en	spids	vinkel	i	både	kaudokranial	
og	lateromedial	retning.	Subkutis	og	kutis	
blev	efterfølgende	sutureret	rutinemæs-
sigt.	

»Klik-lyden«	fra	albuen	kunne	ikke	
reproduceres	post-operativt.	Post-opera-
tive	røntgenbilleder	viste	tilfredsstillende	
alignment	af	knoglerne	og	placering	af	
implantaterne	(Figur	3A).	Den	post-opera-
tive	smertebehandling	bestod	af	ketami-
ninfusion	(6	µg/kg/t)	intravenøst	og	en	
buprenorfininjektion	(1	µg/kg)	intra-
muskulært.	Carprofen	(4mg/kg)	blev	ind-
givet	intravenøst	umiddelbart	efter	opera-
tionens	afslutning.	Dagen	efter	
operationen	var	patienten	vægtbærende	
på	benet	ved	mønstring.	Patienten	blev	
hjemsendt	på	fortsat	smertebehandling	i	
form	af	fentanyl	(3µg/kg/t)	transkutant	i	
3	dage	og	carprofen	(4	mg/kg)	peroralt	i	5	
dage.	Der	blev	påsat	forbinding	til	beskyt-
telse	af	den	eksterne	fiksering.	

Patienten	var	på	regelmæssige	besøg	
for	kontrol	af	forbinding,	sår	og	ekstern	
fiksering.	Der	sås	en	infektion	med	Stap-
hylococcus	pseudointermedius	omkring	
det	ene	søm	3,5	uger	efter	operationen.	
Infektionen	blev	behandlet	med	amoxicil-
lin	jævnfør	resistensbestemmelsen,	men	
forårsagede	alligevel	løsning	af	sømmet	
(Figur	3B),	som	derfor	blev	fjernet	6	uger	
efter	operationen.	Der	sås	en	mindre	tryk-
ning	i	huden	forårsaget	af	forbindingen	7	
uger	efter	operationen,	og	der	blev	heref-
ter	skiftet	til	en	mindre	forbinding.	Patien-
ten	blev	holdt	i	ro	undervejs	i	forløbet.	

Figur 1. Laterale og dorsale 
røntgenbilleder af henholdsvis 
højre (A-B) og venstre (C-D) 
forben viser tegn på vækstde-
formitet karakteriseret ved 
præmatur lukning af vækst-
linjen i ulna efterfulgt af fort-
sat vækst i radius. Forandrin-
gerne består af en markant 
lateral konveksitet af radius 
distalt, en rotation af radius 
og en lateral displacering af 
carpus. Forandringerne er til 
stede bilateralt, men er mest 
udtalte i venstre forben.    

Figur 2. Intraoperativt billede af benet under osteotomi, 
visuel korrektion og ekstern fiksering af vækstdeformitet. 
Vinklerne i carpus, albue og skulder blev løbende vurderet 
intraoperativt ved fleksion og ekstension af benet med hen-
blik på optimal korrektion mod en normalt forløbende 
benakse. Efter lateral ostektomi af ulna sinister blev distale 
radius blotlagt kranialt, og der blev placeret et medialt og et 
lateralt søm lige proximalt for carpalledet. Efter osteotomi af 
radius proximalt for de 2 søm blev der fjernet et kileformet 
knoglesegment for at korrigere for valgusdeformiteten og 
maksimere kontakten mellem frakturenderne. Knogleenderne 
blev korrigeret visuelt for at opnå optimal alignment. Seg-
menterne blev placeret således, at skulder, albue og carpus 
var på linje under fleksion og ekstension af benet samtidig 
med, at knogleenderne overlappede mindst 50 %. Enderne 
blev forbundet ved ekstern fiksering.

proximalt	for	carpalledet,	hvorefter	der	
blev	foretaget	osteotomi	af	radius	5-10	
mm	proximalt	for	de	2	søm.	Der	blev	heref-
ter	fjernet	et	kileformet	knoglesegment	
for	at	korrigere	for	valgusdeformiteten	og	
maksimere	kontakten	mellem	frakturen-
derne.	Der	blev	således	fjernet	en	trekan-
tet	kile	med	apex	lateralt.	Der	blev	isat	søm	
kraniomedialt	og	kraniolateralt	i	det	proxi-
male	segment	af	radius,	og	benet	blev	
justeret	for	at	korrigere	det	unormale	
alignment.	Segmenterne	blev	korrigeret	
således,	at	skulder,	albue	og	carpus	var	på	
linje	under	fleksion	og	ekstension	af	benet	
samtidig	med,	at	knogleenderne	overlap-
pede	mindst	50	%.	Knoglerne	blev	fikseret	
eksternt	med	henblik	på	at	opnå	en	normal	
fysiologisk	valgus	og	normal	rotation	i	car-
pus	(Figur	2).	Der	blev	isat	et	ekstra	søm	
medialt	for	yderligere	stabilisering.	Der	
blev	placeret	knogle-graft	fra	ulna	for	at	
stimulere	helingen	i	osteotomien	i	radius.	
Herefter	blev	fascie,	subkutis	og	kutis	
sutureret	rutinemæssigt.	Via	en	kaudal	til-

>
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Røntgenbilleder	viste	tilfredsstillende	
heling	11	uger	efter	operationen	(Figur	
3C),	og	den	eksterne	fiksering	blev	heref-
ter	fjernet,	hvorefter	der	blev	anlagt	en	
støtteforbinding	for	fortsat	at	minimere	
belastningen	af	benet.	Forbindingen	blev	
fjernet	12	uger	efter	operationen,	og	der	
sås	ingen	halthed	ved	mønstring	og	fand-
tes	ingen	tegn	på	smerte	ved	klinisk	
undersøgelse	på	dette	tidspunkt.	Defor-
miteten	i	venstre	forben	var	markant	redu-
ceret	efter	operationen,	hvilket	tydeligt	er	
illustreret	i	Figur	4,	hvor	benstillingen	før	
operationen	kan	sammenlignes	med	bens-
tillingen	10	måneder	efter	operationen.	10	
måneder	efter	operationen	oplever	ejer	
god	funktion	af	benet,	og	efter	et	forløb	
med	genoptræning	og	fysioterapi	er	hun-
den	nu	i	stand	til	at	løbe	frit	og	gå	længere	
ture.			

Diskussion
Radius	og	ulna	er	den	hyppigste	lokalisa-
tion	for	vækstdeformiteter	hos	hunde	og	
involverer	oftest	en	præmatur	lukning	af	
ulnas	distale	vækstlinje,	da	85	%	af	ulnas	
vækstpotentiale	stammer	fra	denne	(2).	Et	
trauma	på	vækstlinjen	er	den	hyppigste	
årsag,	men	problemet	kan	også	fremkaldes	
ved	fodring	med	en	ubalanceret	diæt	til	
hvalpe	i	vækst	(2-4).	Desuden	kan	proble-
met	være	arveligt	hos	chondrodystrofe	
racer	(2,4).	På	grund	af	den	tætte	associa-
tion	mellem	radius	og	ulna	kræves	synkron	
vækst	af	de	2	knogler	for	at	opnå	en	nor-
mal	længde	og	vinkling	i	forbenet	(3,5).	
Det	betyder,	at	en	præmatur	lukning	af	

Figur 4. Billeder af hunden taget før (A) 
og 10 måneder efter operationen (B). 
Bemærk den tydelige forskel i benaksen af 
venstre forben før og efter operationen. 
Billederne er taget af ejer, som har god-
kendt offentliggørelse.  

Figur 3. Røntgenbillede 
taget umiddelbart post-ope-
rativt for at sikre optimal 
korrektion af deformiteterne 
og optimal placering af 
implantaterne til ekstern fik-
sering (A). Røntgenbillede 
taget 6 uger efter operatio-
nen pga. klinisk mistanke 
om implantatløsning. Der 
ses osteolyse omkring det 
næstmest proxsimale søm, 
hvorfor dette blev fjernet 
(B). Røntgenbillede taget 11 
uger post-operativt for at 
verificere helingen inden 
fjernelse af den eksterne fik-
sering (C). 

vækstlinjen	i	den	ene	knogle	kan	medføre	
deformitet	i	benet,	såfremt	der	er	fortsat	
uforstyrret	vækst	i	den	anden	knogle	(5).	
Resultatet	kan	være	varierende	længde,	
vinkling	eller	rotation	mellem	knoglerne	
med	eller	uden	inkongruens	i	albueleddet	
til	følge.	Der	vil	på	sigt	være	risiko	for,	at	
der	udvikles	artrose	(5,6).	

Generelt	anbefales	kirurgisk	behandling	
af	patienter	med	abnorm	vinkling	–	kun	
såfremt	denne	har	funktionel	betydning	
(5,7).	Derfor	blev	der	i	den	beskrevne	
kasuistik	fokuseret	på	korrektion	af	ven-
stre	forben	på	trods	af	bilateral	deformitet,	
eftersom	ejer	kun	observerede	symptomer	
på	smerte	fra	dette	ben.	I	den	aktuelle	
kasuistik	blev	den	abnorme	vinkling	og	
rotation	i	benet	korrigeret	ved	visuel	align-
ment	af	knoglefragmenterne	efter	osteo-
tomi	uden	kompleks	og	tidskrævende	
præoperativ	bestemmelse	af	ledvinkler	og	
benakser.	

Den	beskrevne	metode	er	effektiv	og	
relativ	enkel	at	udføre	og	er	således	anven-
delig	i	kliniske	smådyrspraksis,	der	udfører	
ortopædi	(6).	Ved	denne	metode	priorite-
res	det	at	korrigere	valgusdeformiteten	
frem	for	den	distale	procurvatum.	Dette	
vurderes	i	de	fleste	tilfælde	at	være	til-
strækkeligt,	da	procurvatum	varierer	
meget	hos	helt	normale	hunde	(6).	

Hos	patienter	med	større	deformiteter	i	
kranial-kaudal	retning,	der	kræver	korrek-
tion,	eller	ved	behov	for	at	korrigere	større	
forskelle	i	længde	vil	det	dog	være	nød-
vendigt	at	tage	andre	metoder	i	brug	(5).	I	
sådanne	tilfælde	kan	der	eksempelvis	

TYPE 1
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gøres	brug	af	cirkulære	systemer	til	eks-
tern	fiksering,	som	tillader	trinvis	korrek-
tion	i	en	periode	efter	osteotomien,	så	
bløddelene	kan	nå	at	tilpasse	sig	ændrin-
gerne	gradvist	undervejs,	mens	deformite-
terne	korrigeres	(8).	Denne	metode	kræver	
dog	endnu	tættere	monitorering	af	
patienten	og	har	en	højere	komplikations-
rate	(8).	

Som	det	ses	af	Figur	3	er	det	ofte	ikke	
muligt	at	opnå	komplet	overlap	mellem	de	
2	sider	af	osteotomien.	Et	overlap	over	50	
%	af	knoglediameteren	vurderes	dog	at	
være	acceptabelt	(6).	Osteotomi	med	
efterfølgende	stabilisering	med	ekstern	
fiksering	er	effektivt	til	at	korrigere	selv	
svær	varus-valgusdeformitet	uafhængigt	
af	årsag,	alder,	vægt	og	køn	(5).		Det	lang-
sigtede	resultat	af	operationen	bør	således	
ikke	være	påvirket	af,	at	hunden	i	den	
aktuelle	kasuistik	sandsynligvis	var	fuldt	
udvokset.	

En	væsentlig	fordel	ved	den	beskrevne	
metode	er	som	nævnt,	at	den	ikke	kræver	
samme	grad	af	præoperativ	planlægning,	
som	de	mere	traditionelle	metoder	kræver	
(6).	Ved	brug	af	mere	traditionelle	meto-
der	kræves	således	grundige	opmålinger	af	
ledvinklerne	på	præoperative	røntgenbil-
leder	af	albue-	og	carpalled	med	henblik	
på	at	identificere	den	optimale	placering	af	
osteotomien	(9).	For	en	optimal	vurdering	
af	rotationer	og	torsioner	af	knoglerne	og	
eventuelle	vinklinger	i	det	transverse	plan	
kræves	yderligere	undersøgelser	fx	
CT-skanning	(3,7,10-12).	Generelt	er	plan-
lægningen	således	både	teknisk	krævende	
at	gennemføre,	vanskelig	at	overføre	til	
praktisk	anvendelse	intra-operativt	
(6,7,13)	eller	stiller	krav	om	specialudstyr	
(13,	14).	Metoden,	der	er	anvendt	i	denne	
kasuistik	er	derimod	mere	intuitiv,	stiller	
ikke	krav	til	specialudstyr	og	er	dermed	
enklere	at	anvende	i	kliniske	smådyrsprak-
sis,	der	udfører	ortopædiske	operationer.	
Samtidig	kan	der,	som	det	fremgår	af	Figur	
4,	forventes	et	meget	tilfredsstillende	
resultat.				

I	den	beskrevne	kasuistik	blev	osteoto-
mien	fikseret	eksternt,	idet	sømmene	blev	
placeret	i	områder	med	begrænsede	
mængder	af	bløddele	omkring	knoglen	
som	anbefalet	af	Marti	&	Miller	(1994)	
(15).	Anvendelse	af	ekstern	fiksering	til	
stabilisering	efter	osteotomi	har	flere	for-
dele	sammenlignet	med	fiksering	med	

plade.	Blandt	andet	er	det	lettere	at	opnå	
alignment	intraoperativt,	det	er	lettere	at	
placere	fikseringen,	og	der	kræves	mindre	
vævseksponering	end	ved	fiksering	med	
plade	(6).	Dertil	kommer,	at	det	er	muligt	
at	foretage	mindre	justeringer	i	varus-val-
gusdeformiteten	afhængigt	af	fund	på	de	
postoperative	røntgenbilleder,	uden	at	der	
er	behov	for	yderligere	operative	indgreb	
(5,6).	Ulempen	er	dog	en	større	risiko	for	
post-operative	infektioner	og	et	behov	for	
post-operative	kontrolbesøg	med	løbende	
eftersyn	af	fikseringen	(7),	hvilket	stiller	
visse	krav	til	en	god	klientcompliance.	
Desuden	er	det	vigtigt,	at	sømmene	til	den	
eksterne	fiksering	placeres	med	stor	præ-
cision	(15).

Korrigering	af	deformiteterne	i	radius	og	
ulna	blev	i	den	beskrevne	kasuistik	kombi-
neret	med	en	BODPUO	pga.	den	kliniske	
mistanke	om	subluksation	som	årsag	til	
»klik«-lyden	og	medfølgende	smerte	i	
albuen.	Formålet	er	at	tillade	det	proximale	
segment	af	ulna	at	flytte	sig	til	en	pas-
sende	position	bestemt	af	de	omkringlig-
gende	bløddele,	ledinteraktioner	og	de	
øvrige	kræfter,	der	påvirker	segmentet	(1).	
Der	er	vist	gode	resultater	ved	brug	af	
BODPUO	til	hunde	med	udviklingssyg-
domme	i	albuen,	og	det	har	tidligere	været	
foreslået	at	kombinere	denne	metode	med	
andre	indgreb	i	albuen	(1).	Osteotomiste-
det	vælges	ud	fra	anatomiske	strukturer,	
der	let	kan	identificeres	intraoperativt	
uden	krav	om	kompliceret	præoperativ	
planlægning	(1).	Denne	metode	er	således	
også	direkte	anvendelig	i	kliniske	smådyrs-
praksis,	der	udfører	ortopædi.	

Konklusion
Hunde	præsenteres	jævnligt	i	smådyrskli-
nikken	med	haltheder	relateret	til	vækst-
deformiteter	i	forbenene.	Varus-valgusde-
formiteter	og	rotationer	kan	med	et	meget	
tilfredsstillende	resultat	korrigeres	ved	
osteotomi	efterfulgt	af	visuel	alignment	af	
fragmenterne	og	ekstern	fiksering.	Meto-
den	kan	med	fordel	kombineres	med	en	
osteotomi	af	ulna,	såfremt	albueleddet	er	
påvirket	af	deformiteten.	Metoden	kan	
udføres	uden	teknisk	udfordrende	præo-
perativ	planlægning	og	er	således	direkte	
anvendelig	i	kliniske	smådyrspraksis,	der	
udfører	ortopædi.	
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på ViD-konferencen 2018
Videncenter for Dyrevelfærd satte ved årets konference, som er den ottende af slagsen, 
fokus på produktionsdyr. Temaerne var »egenkontrol« og »forebyggelse af halebid« samt 
præsentation af undervisningsmateriale om dyrevelfærd til Folkeskolen

Systematisk halekupering af nyfødte grise er ulovligt i EU, men al-
ligevel udbredt praksis, da det faktuelt reducerer forekomsten af 
halebid. Lovgivningen er imidlertid tvetydig, og ny politisk fokus 
på emnet i Danmark og resten af EU intensiverer indsatsen for, 
hvordan produktionen af svin med hele haler kan øges

TEKST ANETTE ECKHOLDT / FREELANCE JOURNALIST

Set og hørt

Både	forskere	og	landbrug	arbejder	med	at	
kortlægge,	hvorfor	nogle	grise	bider	haler,	
og	hvad	der	skal	til	for	at	forebygge	eller	i	
det	mindste	reducere,	når	lovgivningen	om	
halekupering	sandsynligvis	snart	stram-
mes.

-	Halebid	er	et	alvorligt	adfærdspro-
blem,	som	udløses	af	en	række	faktorer.	
Fx	har	grisenes	adgang	til	foder,	foder-
type,	dårligt	indeklima,	sygdomsforekomst	
og	adgang	til	rodemateriale	betydning	for	
risikoen	for	halebid.	Forekomsten	stiger	
med	stigende	belægninger.	Jo	mere	stress	
grisene	er	udsat	for,	desto	større	er	risi-
koen	for,	at	adfærden	udløses,	forklarer	
Lene	Pedersen	og	fortsætter:

Hele haler og 
risiko for halebid

-	Risikofaktorer	kan	enten	være	kronisk	til	
stede	i	form	af	mangel	på	plads,	adgang	til	
foder	og	vand	samt	beskæftigelsesmateri-
ale	eller	akut	opstået	stress	såsom	pludse-
lige	udsving	i	temperaturen,	defekter	på	
vand-	og	foderforsyning	eller	fodersam-
mensætningen.	Hvis	der	er	en	stor	kronisk	
belastning	i	stalden,	kan	selv	en	mindre	
akut	belastning	være	det,	der	udløser	et	
udbrud	af	halebid-skader.	Da	det	er	sum-
men	af	stressfaktorer,	som	er	afgørende,	
vil	samme	akutte	belastning	med	en	lavere	
baggrundsbelastning	sandsynligvis	ikke	
udløse	samme	effekt.	Det	kan	forklare,	
hvorfor	undersøgelser	om	risikofaktorer	
ikke	altid	giver	enslydende	svar.

Stress er en væsentlig faktor i, at adfærden med 
halebid udløses, forklarede Lene Pedersen, Aar-
hus Universitet. 

Hængende hale som indikator
Et	netop	afsluttet	projekt	ved	Aarhus	
Universitet	om	betydning	af	halekupering	
i	forhold	til	halm	og	plads	for	udbrud	af	
halebids-skader	i	slagtesvinestier	viser,	at	
tildelingen	af	150	g	halm	dagligt	pr.	gris	er	
et	virkefuldt	middel	til	at	nedbringe	fore-
komsten	af	stier	med	halebids-skader.	Til-
taget	kan	dog	ikke	stå	alene.	Undersøgel-
sen	viser,	at	en	kombination	af	tildeling	af	
halm	og	øget	plads	til	grise	med	hele	haler	
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modsvarer	effekten	af	halekupering	i	stier	
uden	halm	og	ekstra	plads.

-	Hvis	man	skeler	til	Sverige	og	Finland,	
hvor	der	ikke	længere	praktiseres	haleklip,	
er	svineproduktionen	her	blandt	andet	
kendetegnet	ved	tildeling	af	mere	halm	
kombineret	med	mere	plads	i	stierne	i	for-
hold	til	den	danske	produktion.	Højt	sund-
hedsniveau	og	lav	konkurrence	ved	foder-
truget	er	andre	tiltag,	som	nævnes	som	
vigtige	indsatsområder	i	disse	lande	for	at	
opnå	succes	med	at	producere	grise	med	
hele	haler,	fortæller	Lene	Pedersen.

Forsøgene	tyder	også	på,	at	hængende	
haler	hos	grisene	kan	være	en	god	indika-
tor	for,	at	dyret	er	stresset.	Det	er	for	land-
manden	nemt	at	aflæse,	og	hurtig	indgri-
ben	kan	finde	sted.	

Helle	Pelant	Lahrmann	fra	SEGES	har	
studeret	halebid	hos	smågrise,	og	hun	fin-
der	også,	at	hængende	haler	kan	bruges	
som	et	lovende	værktøj,	der	kan	sikre,	at	
halebidning	opdages	tidligt,	før	der	opstår	
et	decideret	halebidsudbrud.	Hendes	
resultater	tyder	også	på,	at	prævalensen	af	
halebidsudbrud	kan	reduceres	ved	tilde-
ling	af	ekstra	beskæftigelsesmaterialer,	når	
den	første	mindre	haleskade	observeres.

Hvor slemt står det til?
I	Danmark	bliver	data	fra	kødkontrollen	

brugt	til	at	sige	noget	om	forekomsten	af	
haleskader	i	forskellige	produktionsfor-
mer.	Der	er	stor	variation	mellem	leverin-
ger	til	slagteriet,	og	forskerne	finder,	at	
der	i	gennemsnit	bliver	fundet	20	gange	
flere	haleskader	ved	kliniske	observatio-
ner	sammenlignet	med	kødkontrollen.	
Nuværende	kødkontrol	giver	derfor	et	
dårligt	indblik	i	forekomsten	af	hale-
bids-skader.	Det	tyder	imidlertid	på,	at	
halens	længde	på	slagtekroppen	kan	bru-
ges	som	indikator,	og	Teknologisk	Institut	
er	faktisk	allerede	i	gang	med	at	finde	en	
metode	til	scanning	af	haler	på	slagte-
kroppen,	og	hvordan	de	mange	data	sam-
les	og	tolkes.	Det	kan	eventuelt	blive	et	
værktøj	i	kontrolarbejdet	med,	hvordan	
lovgivning	om	halekupering	tolkes	på	
staldgangen.

Erhvervet efterlyser test-
besætninger
-	Vi	drømmer	om	–	og	arbejder	hårdt	på	–	
at	det	en	dag	bliver	muligt	at	producere	

grise	med	hele	haler.	Men	som	alle	ved,	er	
det	en	kompleks	problemstilling.	For	hele	
haler	er	jo	kun	god	dyrevelfærd,	hvis	vi	kan	
undgå	de	alvorlige	halebid,	kunne	man	
høre	sektordirektør	i	SEGES	Svineproduk-
tion,	Christian	Fink,	udtale	ved	Svinekon-
gressen	i	Herning	få	dage	senere.			

	Erhvervet	har	brugt	rigtigt	mange	
penge	på	at	forske	i	hele	haler.	Lige	nu	
tester	de	hele	haler	i	helt	almindelige	pro-
duktionsbesætninger	uden	at	ændre	alt	for	
meget	i	den	daglige	drift	–	de	skal	finde	ud	
af,	hvor	langt	de	er	kommet.	SEGES	Svine-
produktion	mangler	flere	testbesætninger,	
og	anmoder	derfor	landmænd	og	dyrlæger	
om	at	henvende	sig.	

Ved	Svinekongressen	kunne	man	imid-
lertid	også	høre	flere	landmænd	efterlyse	
mere	fokus	på	halebidning	i	avlsarbejdet.	
De	mener,	at	forekomsten	er	racebestemt,	
og	at	det	netop	er	det,	der	kommer	til	
udtryk	i	de	gode	erfaringer	med	hele	haler	i	
Sverige	og	Finland,	hvor	man	bruger	andre	
krydsninger	end	i	Danmark.

FOTOS	ANETTE	ECKHOLDT

Hængende haler kan bruges som et 
lovende værktøj, der kan sikre, at hale-
bidning opdages tidligt, fortalte Helle 
Pelant Lahrmann fra SEGES.

>



38			 			DVT	13	2018

DYREVELFÆRD

Malkekøernes dyrevelfærd kan ifølge Arla og forskere fra Aarhus Universitet måles via en 
kombination af produktionsdata og landmandens scoringer af koens ve og vel. Men hvor 
gode er disse selvevalueringer, og hvad kan de bruges til? 

Børn lærer om dyrevelfærden i stalden

Arla laver dyrevelfærdsindeks

Tidligere	miljø-	og	fødevareminister	
Esben	Lunde	Larsen	satte	i	2016	Fødeva-
restyrelsens	Videncenter	for	Dyrevelfærd	
til	at	lave	et	undervisningsmateriale	om	
dyrevelfærd	hos	både	produktionsdyr	og	
kæledyr	til	eleverne	i	folkeskolen.	Første	
materiale	med	fokus	på	danske	produkti-

onsdyr	er	nu	klar.	Det	er	udarbejdet	af	for-
skere	på	Aarhus	Universitet	og	Køben-
havns	Universitet	og	har	fået	faglige	input	
fra	Dyrlægeforeningen,	Landbrug	&	
Fødevarer	og	dyreværnsorganisationerne.	

Materialet,	der	henvender	sig	til	4.-	6.	
klasser,	består	af	et	teksthæfte	og	en	

hjemmeside	med	15	små	film	om	hen-
holdsvis	køer,	svin	og	fjerkræ.	I	filmene	
tager	Sebastian	Klein	børnene	med	rundt	
i	stalden	og	viser	fx,	hvor	koen	sover,	
hvordan	koen	tygger	drøv,	hvordan	en	
børste	plejer	koens	pels,	og	hvordan	en	ko	
malkes	i	en	robot.	

Siden	1.	november	2017	har	det	været	
muligt	for	alle	Arlas	ejere	at	tilmelde	sig	
det	nye	Arlagården	Plus	–	en	overbygning	
på	kvalitetskonceptet	Arlagården	–	hvor	
man	fremover	registrerer	data	om	sin	
bedrift,	mælkeproduktion	og	sine	dyr	til	et	
index	for	dyrevelfærd.

Med	Arlagården	Plus	mener	Arla	at	have	
fået	et	redskab,	der	kan	bruges	til	at	
dokumentere	dyrevelfærd	og	give	mælken	
merværdi.	Øget	opmærksomhed	på	dyre-
velfærd	fra	detailhandlere,	interesseorga-
nisationer	og	forbrugere	betyder,	at	det	
ikke	længere	er	tilstrækkeligt	at	overholde	
national	lovgivning.	Mælkeproducenterne	
og	Arla	skal	bevise,	at	de	arbejder	aktivt	
med	at	forbedre	dyrevelfærd.	Ifølge	Peter	
Stamp	Enemark,	Arla	Foods,	er	det	netop	
et	forbrugerønske	–	ikke	et	landmandsøn-
ske	–	om	øget	dyrevelfærd	og	bæredyg-
tighed,	som	ligger	bag	det	nye	tiltag.				

Registreringer	koster	tid	i	stalden,	der-
for	honoreres	indsatsen	med	et	tillæg	på	
7,5	øre	pr.	kg	mælk.	I	dag	deltager	83	pro-
cent	af	Arlas	ejere	i	Arlagården	Plus,	og	
det	svarer	til	mere	end	90	procent	af	den	
indvejede	mælk,	men	det	er	også	vigtigt,	
at	registreringerne	skaber	værdi	for	andel-
shaverne	i	form	af	Arlas	markedsadgang	
og	bedre	beslutninger	omkring	dyrevel-
færd	på	staldgangen.

Dyrevelfærdsindeks - sådan  
Mens	Fødevarestyrelsen	gennem	adskillige	
år	forgæves	har	forsøgt	at	lave	et	indeks	
for	dyrevelfærd	for	produktionsdyr,	herun-
der	malkekøer,	har	Arla	sammen	med	for-
skere	fra	Aarhus	Universitet	selv	udviklet	
ét.	Selvom	Arla	endnu	ikke	er	nået	helt	i	
mål,	er	det	allerede	nu	muligt	at	beregne	
fuldt	indeks	for	mælken,	der	stammer	fra	
danske	og	svenske	køer	på	udviklingsbasis.	
Indekset	bruges	dog	ikke	i	markedsførin-
gen	endnu.

I	hovedtræk	går	Arlagården	Plus	ud	på,	
at	mælkeproducenten	registrerer	en	række	
data	om	bedriften.	Derudover	skal	han	
registrere	fire	parametre	på	samtlige	køer.	
Det	er:
•	 Bevægelse
•	 Renlighed
•	 Skadesfri
•	 Huld.

-	Det	er	samtlige	køer	i	besætningen,	som	
skal	vurderes	fire	gange	årligt.	Vi	opererer	
med	en	simpel	skala,	hvor	0	gives	til	nor-
male	dyr,	1	til	dyr	med	få	afvigelser	og	2	til	
dyr	med	store	afvigelser.	Landmanden	skal	
derefter	indberette	det	samlede	antal	dyr,	
antallet	af	dyr	med	score	1	samt	identifi-
cere	køer	med	score	værdi	2.	Det	giver	
mulighed	for,	at	landmanden	og	Arla	kan	

lave	opfølgning	på	køer	med	score	2	–	
opfølgning	er	dog	ikke	indført	endnu,	for-
klarer	forsker	Mogens	A.	Krogh,	Institut	for	
Husdyrvidenskab,	Aarhus	Universitet,	som	
arbejder	sammen	med	Arla	om	udviklingen	
af	egenkontrolprogrammet.

Summen	af	data	om	dødelighed,	livs-
længde,	alder	ved	1.	kælvning	og	tank-
mælkscelletal	samt	landmandens	egne	
observationer	i	stalden	giver	et	indeks	for	
dyrevelfærden	i	besætningen.

-	Selvom	vi	kan	beregne	et	fuldt	indeks	

»Lige nu ligger den største udfordring i at sikre 
kvaliteten og validiteten i registreringerne i stal-
den«, forklarede Mogens A. Krogh, Aarhus Uni-
versitet.
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Børn lærer om dyrevelfærden i stalden I	løbet	af	efteråret	forventes	materialet	
til	7.-9.	klasse	at	blive	færdigt,	og	i	for-
året	forventes	materialet	til	0.-3.	klasse	
at	ligge	klar.	Se	teksthæfte	og	film	på	
dyrevelfærdiskolen.dk,	og	tjek,	hvordan	
husdyrsproduktion	omtales	i	undervis-
ningsmaterialet.	

-	Materialet	er	gratis,	men	dyrevel-
færd	er	ikke	en	del	af	folkeskolens	pen-
sum,	og	vi	har	derfor	en	stor	udfordring	

for	Danmark	og	Sverige,	har	vi	kun	taget	
de	første	skridt,	og	der	er	en	række	
spørgsmål,	som	skal	afklares,	inden	syste-
met	fører	til	bedre	dyrevelfærd	hos	
køerne,	understreger	Mogens	A.	Krogh.

Rådgivning og undervisning er 
nødvendigt
En	af	udfordringerne	er	ifølge	forskeren	at	
undersøge,	hvor	ensartede	og	valide	land-
mændenes	registreringer	på	staldgangen	
er.	Der	er	udarbejdet	undervisningsmateri-
aler	og	film	til	at	guide	landmanden	i	sco-
ringen	af	dyrene.	En	sammenligning	af,	
hvordan	rådgivere	og	landmænd	scorer	
køerne,	røber,	at	der	er	store	forskelle.

-	Landmændene	underrapporterer	i	høj	
grad.	Vi	finder	den	bedste	sammenhæng	
mellem	rådgivernes	og	landmændenes	
registreringer	for	bevægelse	og	huld	–	
værst	for	renlighed.	Vi	ved	ikke,	om	det	
skyldes	manglende	træning	og	uddan-
nelse,	eller	om	der	er	tale	om	en	bevidst	
underrapportering	–	herunder,	om	land-
mændene	er	usikre	på,	hvordan	resulta-
terne	anvendes,	eller	om	der	hersker	
manglende	accept	af	metoden.	Det	er	
også	muligt,	at	de	synes,	det	er	for	
besværligt.	Vi	vurderer,	at	løsningen	ligger	
i	at	sikre,	at	der	bliver	lavet	et	godt	feed-
back	på	de	registreringer,	landmanden	
laver,	således	at	de	kan	anvendes	i	daglig	
management,	forklarer	Mogens	A.	Krogh.

Foreløbig	er	der	udviklet	et	benchmar-
kingværktøj,	hvor	mælkeproducenten	
enten	kan	sammenligne	sin	besætning	
med	alle	Arla-besætninger	eller	med	en	
gruppe	med	lignende	besætninger.	Der-
udover	er	det	muligt	at	følge	udviklingen	
over	tid.

-	Lige	nu	ligger	den	største	udfordring	i	at	
sikre	kvaliteten	og	validiteten	i	registrerin-
gerne	i	stalden.	Derudover	skal	Arla	over-
veje,	om	de	vil	arbejde	med	audit	eller	kon-
trol	og	i	særdeleshed	være	tydelige	
omkring	formål	og	eventuelle	konsekven-
ser.	Skal	kontrollanten	rådgive	eller	sankti-
onere?	En	anden	udfordring	er	at	fast-
holde	mælkeproducenternes	motivation	i	
projektet.	Det	her	er	en	rejse,	der	lige	er	
startet.	Registrering	af	dyrevelfærd	vil	
sprede	sig	i	landbruget,	og	jeg	er	sikker	på,	
at	det	er	vejen	frem,	fastslår	Mogens	A.	
Krogh.

Han	vurderer,	at	det	ikke	er	afgørende,	
om	det	er	landmanden	selv	eller	en	rådgi-
ver,	der	foretager	de	fire	årlige	registrerin-
ger	i	stalden.	Det	væsentlige	er,	at	land-
manden	får	sikker	information	omkring	
tilstanden	af	sine	dyr	og	forholder	sig	til	
denne	information.	

-	Hvis	landmanden	ikke	forholder	sig	til	
informationen,	er	det	ligegyldigt,	hvem	
der	har	lavet	registreringerne	–	oftest	vil	
det	være	nemmere	at	forholde	sig	til	infor-
mation,	man	selv	har	opsamlet,	lyder	vur-
deringen	fra	forskeren.	

Tyske erfaringer med egenkontrol
På	universitetet	i	Kassel	arbejder	Ute	
Knierim	også	med	egenkontrol	af	dyrevel-
færd	i	kvægbesætninger.	Den	tyske	lov-
givning	forlanger	siden	2014,	at	alle	hus-
dyrproducenter	udfører	egenkontrol	med	
deres	dyrs	velfærd.	Loven	indeholder	
imidlertid	ikke	nogen	vejledning	i,	hvor-
dan	det	skal	gøres	i	praksis,	og	det	har	
skabt	en	masse	debat	og	forskningspro-
jekter.		

Ute	Knierim	og	kollegaerne	er	i	øjeblik-

ket	i	gang	med	at	teste	et	program	på	20	
gårde	med	malkekvæg	og	20	med	kødkvæg.	
Egenkontrollen	bygger	dels	på	produktions-
data	fra	stalden	samt	landmandens	egne	
registreringer	af	dyrene	to	gange	årligt.	I	
modsætning	til	Arlagården	Plus	opererer	
tyskerne	med	stikprøver	i	stedet	for	registre-
ring	af	alle	dyr.	De	parametre,	som	land-
mændene	blandt	andet	skal	registrere	hos	
dyrene,	er	huld,	renhed,	klovsundhed,	lam-
hed,	brugen	af	båse,	evne	til	at	rejse	sig	og	
skyhed	over	for	mennesker.

Forud	for	registreringer	gennemgår	land-
mændene	enten	et	online-kursus	eller	et	
personligt	kursus.	Effekten	af	de	to	typer	
undervisning	er	også	en	del	af	forsknings-
projektet.

Egenkontrolprogrammer	for	svin	og	kyl-
linger	er	også	under	udarbejdelse.	I	den	
tyske	lovgivning	foreligger	der,	hverken	
intentioner	om	offentlig	kontrol	eller	
eventuelle	sanktioner	over	for	landmænd,	
der	ikke	foretager	egenkontrol	af	dyrevel-
færd.	

i	at	få	lærerne	til	at	benytte	materialet.	Da	
materialet	både	handler	om,	hvordan	man	
passer	produktionsdyr,	hvor	dyrene	stam-
mer	fra,	hvad	loven	siger,	og	hvordan	pro-
duktionsdyr	når	til	butikken	og	indkøbs-
vognen,	håber	vi,	at	lærerne	tager	godt	
imod	det	i	mange	forskellige	fag,	fortæller	
dyrlæge	Ida	Tingman	Møller,	Fødevare-
styrelsen,	som	er	tovholder	på	undervis-
ningsmaterialet.	

Ida Tingman Møller er tovholder på Fødevare-
styrelsens undervisningsmateriale om dyrevel-
færd.

På universitetet i Kassel arbejder Ute Knierim og 
kolleger også med egenkontrol af dyrevelfærd i 
kvægbesætninger.
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Stress deler vandene
Er det samfundets, arbejdspladsens eller den enkeltes ansvar, når en medarbejder 
går ned med stress? Og hvor stort et problem har vi overhovedet med stress i Dan-
mark i 2018? Eksperterne er uenige

TEKST THOMAS DAVIDSEN / FREELANCEJOURNALIST

For	nylig	kunne	man	læse	følgende	opslag	
på	stresseksperten	Thomas	Milsteds	Face-
bookside:	»Tror aldrig at jeg i min 20 årige 
karriere har været så forvirret. Og jeg 
mener forvirret grænsende til det lam-
mende. På den ene side går vores beskæf-
tigelsesminister Troels Lund Poulsen ud her 
til morgen og påpeger problemer med det 
psykiske arbejdsmiljø … stressen er på vej 
op og det skal stoppes. På den anden side 
har vi så Pernille Knudsen, viceadministre-
rende direktør i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening, der dokumenterer, at vi har verdens 
bedste arbejdsmiljø. Altså at stressen er på 
vej ned. I grove træk. Den tvivl jeg sidder 
tilbage med er, om vi overhovedet har et 
problem med stress på danske arbejds-
pladser, eller om vi har?«

Det,	som	Thomas	Milsted	reagerer	på,	
er	Pernille	Knudsens	debatindlæg	i	Altin-
get,	hvor	hun	prikker	hul	på	det	tabu,	hun	
selv	mener,	det	er	blevet,	at	italesætte	
arbejdsmiljøet	i	Danmark	positivt.	Hvorfor	
skal	det	ligefrem	være	en	provokation,	
spørger	hun:	»Hvis man drister sig til – 
endda med udgangspunkt i tal og under-
søgelser - at påpege, at Danmark har et 
arbejdsmiljø, som mange lande misunder 
os? Man bliver nærmest set på med mis-
tro«,	skriver	hun.	

Det	Nationale	Forskningscenter	for	
Arbejdsmiljø	(NFA)	har	senest	konklude-
ret,	at	danskerne	ligger	godt	på	parametre	
som	tillid,	indflydelse	på	arbejdet	og	sam-
arbejde.	Den	historie	skriver	medierne	kun	
sjældent,	mener	hun.

-	Jeg	opponerer	mod,	at	man	taler	om	
stress,	som	om	det	er	et	større	problem,	
end	det	er.	Og	hver	gang	fremstilles	det	
som	om,	det	skyldes	dårlige	arbejdsfor-
hold.	Det	er	for	ensidigt	at	se	det	på	den	
måde,	siger	Pernille	Knudsen.		

Stædige arbejdsgivere
Thomas	Milsted	oplever,	at	arbejdsgiverne	
for	tiden	er	ude	på	et	massivt	korstog,	hvor	
de	ikke	bare	betvivler	medarbejdernes	
oplevelser	af	at	være	overbelastede,	men	
også	underkender,	at	oplevelsen	af	stress	
kan	være	en	direkte	afspejling	af	arbejds-
miljøet.

-	Det	er	korrekt,	at	pressen	ind	i	mellem	
blæser	problemerne	med	stress	unødven-
digt	op.	Jeg	bryder	mig	fx	ikke	om,	at	man	
slynger	om	sig	med	et	ord	som	»folkesyg-
dom«.	Men	jeg	oplever	ikke,	at	fagfolk	gør	
problemet	større,	end	det	er.	Til	gengæld	
ser	jeg	en	stædighed	fra	arbejdsgiverne	i	
underkendelsen	af	de	sociale,	kulturelle	og	
organisatoriske	dimensioner	af	stresspro-
blematikken,	siger	Thomas	Milsted	og	til-
føjer:	

-	Arbejdsmiljøforskningens	konklusioner	
på,	hvad	der	for	alvor	forebygger	stress,	er	
klokkeklare.	De	går	i	al	sin	enkelhed	ud	på,	
at	jo	mere	indflydelse	og	kontrol,	medar-
bejderne	har	over	deres	egen	arbejdssitua-
tion,	jo	mindre	risiko	vil	der	være	for	udvik-
ling	af	sociale	og	sundhedsmæssige	
problemer.	Det	betyder,	at	vi	skal	ind	og	
sætte	spørgsmålstegn	ved	omfanget	af	
ledelsesretten,	hvis	vi	for	alvor	skal	sænke	
stressniveauet.	Medarbejdere	skal	selv	
kunne	påvirke	kompleksiteten	og	mæng-
den	af	krav.	

Også et samfundsproblem
Et	sted	mellem	20	og	25	%	af	den	arbej-
dende	befolkning	er	ramt	af	stress.	Det	er	
tal,	der	har	ligget	nogenlunde	stabilt,	siden	
NFA	i	2012	begyndte	med	at	måle	på	
arbejdsmiljøet	i	Danmark.

Spørgsmålet	er	så,	hvordan	man	fortol-
ker	tallene.	Som	udtryk	for,	at	det	går	
godt,	fordi	det	ikke	er	blevet	værre?	Eller	

som	dokumentation	på,	at	vi	ikke	har	fået	
knækket	stresskurven	siden	2012,	hvor	
Danmark	på	bagkanten	af	finanskrisen	
allerede	havde	udviklet	et	stort	problem	
med	stress?

Pernille	Knudsens	ærinde	er	hverken	at	
tale	stressproblemet	ned	eller	at	skubbe	
ansvaret	for	det	væk	fra	virksomhederne,	
pointerer	hun.	

-	Selvom	forskerne	konkluderer,	at	vi	i	
Danmark	har	et	godt	psykisk	arbejdsmiljø	
sammenlignet	med	andre	lande,	skal	vi	
selvfølgelig	ikke	underkende	de	proble-
mer,	der	er.	Og	uanset,	hvad	årsagen	til	
stress	er,	bærer	en	stressramt	sin	proble-
matik	med	ind	på	arbejdspladsen,	som	

»One size fits all« 
eksisterer ikke, 
når vi snakker 
stress.
Pernille Knudsen

”
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er	i	høj	grad	også	et	samfundsproblem.	
Den	udvikling	får	vi	ikke	vendt	ved	kun	at	
kigge	på	virksomhederne,	siger	Pernille	
Knudsen.	

Positiv psykologi
Man	skal	være	klar	over,	at	det	er	i	arbejds-
givernes	interesse	at	skyde	ansvaret		for	
stress	to	steder	hen,	pointerer	Thomas	Mil-
sted:	På	samfundet	og	på	den	individuelle	
medarbejder.

-	I	disse	år	ser	man,	hvordan	kommuner	i	
stor	stil	sender	medarbejdere	i	kognitiv	

terapi,	når	de	går	ned	med	stress.	Det	er	en	
terapiform,	hvor	man	lærer	at	fortolke	ens	
stressorer	på	en	anderledes	og	mindre	
stressende	måde.	Man	ændrer	oplevelsen	
af	arbejdsmiljøet	til	det	positive.	Man	lærer	
at	smile	og	føle	velvære	på	trods	af	bela-
stende	og	stressende	vilkår.	Det	er	en	
måde	at	sætte	en	overgrebsagtig	under-
kendelse	af	medarbejdernes	oplevelse	af	
stressende	arbejdsvilkår	i	system.	De	kom-
mer	i	koldt	vand,	når	de	går	på	arbejde,	
men	får	teknikker	til	at	opfatte	vandet	som	
varmt.	Det	er	desuden	spild	af	penge,	for	
naturligvis	virker	det	ikke,	hvis	man	
behandler	på	noget,	som	ikke	er	den	
egentlige	årsag,	siger	Thomas	Milsted.

Kognitiv	terapi	udspringer	af	positiv	psy-
kologi,	hvis	indtog	på	arbejdsmarkedet	–	
med	budskabet	»det,	du	fokuserer	på,	ska-
ber	du	mere	af«	-		har	været	hovedårsagen	
til,	at	ansvaret	for	det	psykiske	arbejdsmiljø	
er	endt	hos	den	enkelte	medarbejder,	vur-
derer	han.

-	Selvfølgelig	kan	der	være	personlige	
årsager	til,	at	mennesker	går	ned	med	
stress.	Men	også	her	er	forskningens	kon-
klusioner	klare:	Den	væsentligste	årsag	er	
psykologisk	og	fysisk	pres	på	arbejdet.	
Man	ser	ofte,	at	en	stressramt	tager	det	
sidste	stykke	ud	over	kanten	af	personlige	
grunde,	som	arbejdspladsen	ikke	er	en	del	
af.	Men	medarbejderen	vil	typisk	være	kørt	
hele	vejen	ud	til	kanten	på	grund	af	forhold	
på	arbejdspladsen.	Og	så	nytter	hverken	

kognitiv	terapi	eller	mindfulness	kurser	
noget,	siger	Thomas	Milsted,	som	et	langt	
stykke	ad	vejen	frikender	ledere	i	Danmark	
for	ikke	at	kunne	knække	stresskurven.	

-	Lederne	føler	sig	magtesløse.	Det	lyder	
som	en	kliché,	når	de	siger,	at	de	er	bundet	
på	hænder	og	fødder,	men	det	er	mit	ind-
tryk,	at	det	er	rigtigt.	I	de	store	organisati-
oner	er	man	i	høj	grad	bundet	op	på	vilkår,	
som	er	vedtaget	højere	oppe	i	systemet.	
Det	er	helt	oppe	i	toppen	af	samfundet,	at	
man	skal	beslutte	sig	for	at	skabe	et	
arbejdsmarked	på	medarbejdernes	præmis-
ser,	hvis	man	vil	gøre	noget,	som	virker,	
siger	Thomas	Milsted.		

Forskellige løsninger
Hvis	medarbejdere	bliver	presset	på	grund	
af	en	for	hård	arbejdsbelastning,	skal	man	
selvfølgelig	ikke	agere	som	om,	problemet	
er	oppe	i	deres	eget	hoved,	mener	Pernille	
Knudsen.	

-	Problemet	skal	korrigeres	der,	hvor	det	
er	opstået.	Også	derfor	er	det	så	vigtigt,	at	
vi	ikke	kigger	på	det	med	for	ensidige	bril-
ler.	Virksomhederne	har	en	objektiv	for-
pligtigelse	til	at	drage	omsorg	for,	at	med-
arbejderne	har	det	godt.	Men	som	
menneske	har	man	jo	også	et	ansvar	for	sig	
selv.	Hvis	vi	tabuiserer	det	personlige	
ansvar,	mister	vi	den	rigtige	sammenhæng.	
Den	enkelte	medarbejder	skal	af	egen	drift	
sørge	for	at	være	klar	til	sit	arbejde.	Det	
kan	være	helt	banale	ting	som	at	få	sovet	
nok,	få	restitueret,	få	slukket	for	de	sociale	
medier,	så	man	kan	koncentrere	sig.

-	Det	er	ikke	smart,	hvis	vi	får	en	kultur,	
der	parkerer	alt	ansvar	hos	andre,	siger	Per-
nille	Knudsen,	som	mener,	at	stress	er	et	
ekstremt	komplekst	problem,	man	må	
nærme	sig	med	stor	respekt.	

-	Jeg	er	selv	leder	og	ved,	hvor	forskel-
lige	problematikker	der	er	i	spil,	når	nogen	
får	psykiske	helbredsproblemer	på	arbej-
det.	Hvis	man	har	oplevet	dødsfald	i	fami-
lien,	er	det	ofte	en	håndholdt	løsning,	der	
skal	til.	Er	det	en	mere	generel	oplevelse	af	
at	være	for	presset,	kan	et	stressforebyg-
gende	kursus	eller	en	samtale	med	en	psy-
kolog	være	en	god	løsning.	Og	selvfølgelig	
skal	arbejdsgiveren	altid	være	klar	til	at	
kigge	arbejdsgangene	efter	i	sømmene.	
Men	»one	size	fits	all«	eksisterer	ikke,	når	vi	
snakker	stress.	For	det	er	en	kombination	
af	mange	typer	problemer,	der	skal	mødes	
med	forskellige	typer	løsninger,	siger	Per-
nille	Knudsen.	

 

derfor	skal	være	en	del	af	løsningen.	Hvis	
der	er	problemer,	som	arbejdsgiverne	ikke	
vil	se	i	øjnene,	går	det	i	øvrigt	ud	over	dem	
selv	i	form	af	nedkørte	medarbejdere,	der	
arbejder	ineffektivt.	Men	tallene	viser	
altså,	at	der	ikke	er	blevet	flere	psykisk	
overbelastede.

	Det	er	dog	rigtigt,	at	et	stort	antal	
beskæftigede	føler	sig	stressede,	men	et	
øget	stressniveau	har	i	en	årrække	været	
en	generel	udvikling	i	alle	grupper	i	sam-
fundet.	Stressfølelsen	blandt	beskæfti-
gede	er	faktisk	mindre	end	i	samfundet	
generelt.	De	unge	og	de	ledige	er	mere	
stressede	end	den	arbejdende	befolkning.

-	Så	ja,	vi	har	et	stressproblem,	men	det	

Det er helt oppe i toppen af 
samfundet, at man skal beslutte 
sig for at skabe et arbejdsmarked 
på medarbejdernes præmisser.
                    Thomas Milsted

”

FOTO	COLOURBOX
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INTERVIEW

Ordentlige	og	ordnede	ansættelsesforhold	
var	en	af	de	primære	årsager	til,	at	Steen	
Bo	Larsen	for	nu	12	år	siden	kastede	sig	
ind	i	det	politiske	bestyrelsesarbejde.	For	
det	var	helt	forkert,	den	måde,	det	foregik	
på,	syntes	han.	

-	Det	generer	mig	stadigvæk,	at	vi	har	
en	overenskomst,	men	folk	arbejder	helt	
anderledes.	Hvis	alle	arbejder	forkert,	er	
der	noget	galt	med	overenskomsten	–	så	
må	vi	få	lavet	en	overenskomst,	der	ligner	
de	faktiske	forhold,	siger	Steen	Bo	Larsen,	
og	det	er	tydeligt,	at	overenskomsten	har	
en	stor	plads	i	hans	hjerte.

-	Når	der	ikke	er	klare	regler,	ender	man	
med	at	blive	en	lille	smule	uvenner.	Det,	
synes	jeg,	er	træls.	Det	er	bedre	at	have	
klare	retningslinjer	for	alle.	

Udfordringer for DAs medlemmer
Hvis	der	er	opsving	i	verden,	skal	det	
afspejle	sig	i	praksis,	mener	Steen	Bo	Lar-
sen	og	tegner	en	kurve	i	luften.	Den	peger	
ikke	opad	og	viser,	at	virkeligheden	ser	
anderledes	ud	for	DAs	medlemmer.	Igen-
nem	de	seneste	10	år	er	cheflønnen	faldet	
med	30	%,	og	den	udvikling	vil	DAs	besty-
relse	have	ændret.

-	Vejen	ud	af	dårligskab	er	ikke,	at	vi	alle	
skal	arbejde	mange	flere	timer.	For	så	
arbejder	vi	os	ihjel.	Vi	skal	derhen,	hvor	
man	har	et	arbejdsliv,	der	hænger	sammen.	

Vi er her ikke bare 
FOR AT TJENE PENGE
Tidsoptimering har givet det holistiske arbejdsliv, som Dyrlægevirksomhedernes Ar-
bejdsgiverforenings nye formand, Steen Bo Larsen, har stræbt efter i mange år. Og han 
har en vision for lønningerne: De skal rykkes op til det dobbelte i løbet af de næste 10 år   

TEKST PIA RINDOM

”
Man	skal	have	tid	til	sine	børn,	familie	og	
fritid	og	stadig	tjene	penge.	

Og	det	er	ifølge	DA	formanden	gjort	med	
cirka	32	timer	om	ugen	og	en	8-skiftet	
vagt,	og	så	skal	man	kunne	tjene	en	løn,	der	
helst	skal	være	40+	som	nyuddannet	dyr-
læge.	Den	klare	besked	fra	den	nye	DA-for-
mand	lyder:	

-	Chefer:	Gør	nu	noget,	og	få	prisen	på	
ydelserne	op.

-	Vi	prøver	at	hjælpe	medlemmerne	med	
at	drive	en	sund	forretning	med	alle	de	kur-
ser,	vi	har	holdt.	Det	er	nødvendigt,	at	vi	
ikke	kun	er	dyrlæger,	men	også	har	fokus	
på	økonomistyring.	Hvis	man	som	ung	
hestedyrlæge	fx	vil	have	250-300	kr.	i	
timen,	jamen	så	skal	man	udfakturere	et	
sted	mellem	1.500	og	2.000	kr.	pr.	effektiv	
time,	der	skal	udfaktureres,	ellers	hænger	
det	ikke	sammen.	Der	er	masser	af	omkost-
ninger	ved	at	drive	virksomhed,	og	de	skal	
med	i	regnestykket,	når	priserne	på	ydelser	
skal	beregnes.	

–	Hvis	vi	kan	få	folk	til	at	fokusere	på,	
hvad	en	ydelse	skal	koste,	så	stiger	det	
hele.

Salg af virksomheder
En	anden	stor	udfordring	for	mange	af	DAs	
medlemmer	er	generationsskiftet	i	praksis.

-	Da	jeg	blev	uddannet,	var	virksomhe-
derne	ejet	af	to	chefer.	De	havde	en	assi-

stent,	og	på	sigt	blev	assistenten	chef,	og	
så	købte	de	den	gamle	dyrlæge	ud.	Men	
sådan	er	verden	ikke	mere.	Mange	af	de	
unge	dyrlæger	ønsker	ikke	at	være	virk-
somhedsejere.	Og	de,	der	vil,	skal	ned	i	
banken	og	låne	flere	millioner,	fordi	virk-
somhederne	er	blevet	store.	Det	er	svært	
at	købe	sig	ind.	Men	så	er	kapitalfondene	
kommet	på	banen,	og	det	har	været	posi-
tivt	for	de	store	virksomheder,	der	ellers	
har	haft	svært	ved	at	kunne	sælge.	-	Men	
de	små	klinikker	–	hvad	skal	de	så	gøre?	
Hvis	de	tror,	at	de	kan	sælge	deres	klinik-
ker	for	1-5	mio.	kr.,	kan	det	også	knibe	
med	at	finde	den	næste	til	at	købe.	De	
unge	har	ikke	lyst	til	det.	De	vil	have	job,	
de	vil	have	ordnede	arbejdsforhold,	de	vil	
hjem	til	tiden.	Vi	får	en	stor	udfordring	
med	generationsskiftet,	hvis	man	har	en	
lille	virksomhed	med	fx	tre	mand,	for	det	er	
meget	nemmere	og	billigere	for	en	ung	
dyrlæge	at	etablere	en	enmandspraksis.	

-	Det,	vi	skal	igennem	nu,	er,	hvordan	vi	
skal	gøre	den	lille	virksomhed	salgbar.	Men	
måske	er	løsningen	en	helt	anden	-	at	vi	
»drifter«	til	pensionsalderen.	

Han	forklarer:	
-	Der	ligger	ingen	pensionsopsparing	i	

virksomheden,	den	skal	man	spare	op	til	
ved	siden	af.	Man	har	en	virksomhed,	man	
ikke	kan	sælge,	men	den	giver	dig	dit	dag-
lige	brød,	indtil	du	stopper	med	at	arbejde.	
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Og	derfor	skal	der	være	en	god	indtjening	i	
de	20-30	år,	man	er	på	arbejdsmarkedet,	
sådan	at	der	også	er	penge	til,	at	man	kan	
lægge	til	side	til	pensionen,	siger	Steen	Bo	
Larsen	og	vender	tilbage	til	kapitalfon-
dene.

-	De	har	vist	os,	at	man	kan	tjene	penge	
ved	at	sætte	prisen	op.	Deres	fokus	på	at	
tjene	penge	kan	godt	være	misundelses-
værdigt	for	virksomhedsejeren,	men	det	
kan	også	være	hårdt	for	de	ansatte.	Nogle	
oplever	desværre,	at	de	bliver	presset	
mere,	end	de	bryder	sig	om.	Det	skal	gerne	
være	sådan,	at	priserne	og	lønningerne	
render	op	samme	vej,	og	vi	samtidig	kan	
bevare	den	gode	arbejdsplads.

Og så er der vagtproblema-
tikken? 
-	Alting	har	noget	med	kommunikation	og	
samarbejde	at	gøre.	Som	regel	er	der	en	
løsning.	I	det	her	område	er	vi	32	heste-
dyrlæger,	som	arbejder	sammen,	og	vi	
dækker	et	område	fra	nord	for	København	
til	Rødby	og	fra	Korsør	til	Møns	Klint.	Lige	
nu	har	vi	en	vagt	hver	måned	og	hver	16.	
weekend.	Det	er	til	at	overkomme	og	
nemt	i	forhold	til	overenskomsten	og	
køre-	og	hviletidsreglerne.

-	Men	jeg	ved	godt,	at	der	er	udfordrin-
ger	dér,	hvor	der	ikke	er	vagtbesøg	nok	til,	
at	man	kan	tjene	penge.	Klinikken	skal	jo	

ikke	have	en	vagt,	hvor	ingenting	sker.	Det	
driver	derhen,	at	man	ikke	har	vagt,	men	at	
man	henviser	til	andre	i	et	samarbejde.	
Betal	andre	for	at	gøre	det.	Der	er	som	
udgangspunkt	kun	et	sted	at	sende	reg-
ningen	hen,	og	det	er	til	kunden.	Det	
handler	om	udbud	og	efterspørgsel.	Vi	er	
nødt	til	at	italesætte,	at	vores	ydelser	
koster	penge.

I DAs støbeske
DA	går	en	retning,	hvor	der	er	endnu	mere	
fokus	på	bundlinje	og	drift.	

-	Det	er	DAs	opgave	i	DDD	at	tænke	
drift.	Vi	skal	sørge	for,	at	vi	kan	rykke	løn-
ningerne	op	til	det	dobbelte	i	løbet	af	10	år.

Og	det	skal	den	reviderede	praksisana-
lyse	være	med	til	at	løfte.	

-	Vi	har	kortet	analysen	ned	til	lidt	færre	
tal	-	færre	benchmarks.	Der	er	kun	5-10	
tal,	man	skal	fokusere	på,	siger	Steen	Bo	
Larsen	og	understreger,	at	det	ikke	er	
rocket	science.	

-	Hvad	omsætter	en	person	pr.	tidsen-
hed,	og	med	de	udgifter,	der	er	til	husleje,	
rengøring,	maskiner,	udstyr,	bogholderi,	
telefonpasning,	computere	og	alt	sammen	
-	hvad	skal	hver	eneste	dyrlæge	så	
omsætte	for,	for	at	det	giver	0	kroner.	
Fordi	det	er	jo	det,	der	giver	lønnen	til	
sidst.	

DA	planlægger	løbende	at	komme	med	

nogle	udlægninger	af	tal	fra	praksisanaly-
sen	og	med	hjælp	fra	analyseinstituttet	
finde	nogle	klinikker,	der	klarer	sig	godt	og	
få	deres	forklaringer	på,	hvad	de	har	gjort.	

-	Det	glæder	vi	os	til	i	bestyrelsen.	
Andres	erfaringer	er	en	anden	måde	at	få	
folk	til	at	have	fokus	på	egen	drift.

Tid til det hele liv  
Steen	Bo	Larsen	er	medejer	af	Højelse	
Hesteklinik	og	Højelse	Smådyrsklinik,	og	
derudover	driver	han	Hesteklinikkens	
Stutteri,	som	tager	1.500	arbejdstimer	om	
året.	Resten	af	de	2.000	timer,	han	bruger	
på	at	arbejde,	går	op	i	drift,	lidt	vagter	og	
lidt	hjælp	til	andre	dyrlæger.	Der	er	godt	
styr	på	tallene.	

-	Jeg	har	lavet	strukturen	i	klinikken	om	
mange	gange.	Jeg	har	været	eneejer,	med-
ejer,	delt	den	op	og	lige	nu	er	der	flere	eks-
perimenter	i	gang.	Det,	der	tænder	mig	er,	
hvordan	får	man	det	bedste	arbejdsliv.

-	Smådyrsklinikken	kører	med	veteri-
nærsygeplejerske,	to	dyrlæger	og	mig	som	
ejere,	og	derudover	er	der	to	dyrlæger	
ansat	og	2	VSP’er.	Det	er	en	lille	enhed,	
hvor	det	er	nemt	at	skabe	et	godt	arbejds-
klima,	og	de	har	indflydelse	på	deres	øko-
nomi.

Steen Bo Larsen

1991:	 	Udannet	dyrlæge	i	1991
2007-2012:	 	Formand	for	Sektion	

vedrørende	Heste
2013-2018:	 	Bestyrelsesmedlem	
	 i	DA
2018-	:	 	Formand	for	DA

Gift	og	far	til	tre	voksne	børn	på	22,	
24,	26	år.	

>
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	Der	blev	vedtaget	en	ny	ferielov	den	24.	maj	med	virkning	fra	den	1.	september	
2020.	Men	der	er	enkelte	dele,	som	allerede	træder	i	kraft	1.	januar	næste	år.

De	kendte	termer	fra	den	nuværende	ferielov	er	ændret	i	den	nye	ferielov.
Ferieåret,	som	i	øjeblikket	er	den	periode,	vi	afholder	ferie	i,	vil	fremover	være	

optjeningsperioden,	der	går	fra	1.	september	til	31.	august.
Ferieafholdelsesperioden	bliver	forlænget	med	4	måneder,	således	at	ferien	

kan	afholdes	fra	1.	september	til	31.	december	det	følgende	år.

Pr.	1.	januar	2019	sker	der	følgende:
Den	ferie,	du	optjener	i	perioden	fra	1.	januar	2019	til	31.	august	2019	samt	evt.	
overført	ferie	fra	tidligere	ferieår

•	 	kan	afholdes	i	perioden	1.	maj	2020	-	31.	august	2020.
•	 	kan	varsles	afholdt	inden	30.	september	efter	de	gamle	regler.
•	 	kan	overføres	til	det	første	ferieafholdelsesår	(1.	september	2020	-	31.	decem-

ber	2021)	og	afholdes	efter	de	nye	regler.
•	 	optjent	betalt	ferie	ud	over	4	uger	kan	du	anmode	om	at	få	udbetalt	1.	sep-

tember	2020.

Læs	mere	om	ændringerne	i	den	nye	ferielov	på	DDD.dk	>	Ansatte	Dyrlægers	
Organisation	>	Ferie,	barsel	mv.

Samtidsferie  - nyt ord i ny ferielov

Det	mere	end	20	år	gamle	direktiv	om	udstationering	er	nu	blevet	ændret.	
Direktivet	regulerer	vilkår,	som	arbejdsgivere	skal	overholde,	når	de	udstatione-
rer	medarbejdere	til	en	anden	medlemsstat.
1.	 	Mindsteløn	ændres	til	aflønning,	hvilket	skal	sikre,	at	alle	obligatoriske	løn-

dele	i	den	medlemsstat,	hvor	medarbejderen	er	udstationeret,	også	medreg-
nes	i	den	direktivsikrede	aflønning.

2.	 	Kost	og	logi	bliver	godtgørelse	af	udgifter	til	rejse	-	kost	og	logi	er	omfattet	
af	de	vilkår,	som	arbejdsgiveren	skal	overholde.

3.	 	Ved	udstationering	i	mere	end	12	måneder	bliver	medarbejderen	omfattet	af	
alle	relevante	arbejds-	og	ansættelsesvilkår	i	værtsstaten,	som	er	alment	gæl-
dende	i	lov	eller	overenskomster.

Især	punkt	3	kan	have	stor	betydning	for	din	længerevarende	udstationering.	Du	vil	

altid	kunne	aftale	dig	til	bedre	vilkår	end	det	aftaleniveau,	der	er	gældende	i	værts-

staten,	men	denne	ændring	kan	også	betyde,	at	du	får	bedre	vilkår,	hvis	værtssta-

ten	fx	har	lovgivning	om	længere	opsigelsesvarsler	eller	flere	feriedage.	Eller	en	

overenskomst	kan	indeholde	lønninger,	som	er	højere	end	din.	Det	er	derfor	en	god	

ide	at	undersøge	værtsstatens	vilkår	ved	længerevarende	udstationeringsaftaler.

Loven	skal	senest	være	implementeret	i	dansk	lovgivning	den	30.	juli	2020.

Nye regler om udstationering

NYT FRA SEKRETARIATET OM LØN, ANSÆTTELSE OG KARRIERE

INTERVIEW

-	De	kører	på	den	laveste	fællesnævner	i	
forhold	til	overenskomsten	og	får	bonus	
efter	overskuddet.	Alle	arbejder	for	hinan-
den	og	deler	kagen	til	sidst.

I	forhold	til	hesteklinikken	er	ejerkon-
stellationen	en	anden.	Her	er	der	flere	dyr-
læger	tilknyttet	med	eget	cvr-nummer.	

-	Det	er	en	anden	praksisstruktur,	hvor	
den	enkelte	dyrlæge	har	sig	selv	og	selv	
bestemmer	over	sin	tid,	men	køber	sig	til	
administration,	bogholderi	og	telefonpas-
ning	–	dvs.	alt	backoffice	-	i	en	virksom-
hed,	der	er	ejet	af	tre	dyrlæger.	Alle	andre	
kommer	med	et	fee	for	at	være	med.	
Backoffice	drives	af	de	tre	ejerdyrlæger,	
der	udover	sig	selv	har	en	ansat	manager,	
bogholder,	VSP’er	og	staldpersonale.

Og	et	helt	tomt	kontor	fortæller,	at	det	
er	en	virksomhed,	hvor	driften	er	superop-
timeret.	

-	Bogholderen	bor	i	Holbæk,	telefon-
passeren	i	Odense,	og	dyrlægerne	bor	
spredt	på	hele	Sjælland.	Vi	er	her	aldrig	–	
kun	en	time	hver	tirsdag,	hvor	vi	alle	
mødes	til	faglig	sparring.	Vi	har	taget	det	
positive	fra	en	enmandspraksis,	og	tele-
fondamen	booker	ind	til	lige	nøjagtig	de	
timer,	man	ønsker	at	arbejde,	og	så	får	vi	
puslespillet	til	at	gå	op.	

-	Det	er	et	alternativ	til	fonden.	Det	fun-
gerer	rigtig	godt.	Det	er	helt	op	til	den	
enkelte,	hvor	meget	man	vil	yde.	Jeg	har	
lavet	en	virksomhed,	hvor	man	ikke	skal	
brænde	sig	selv	ihjel.	Der	er	også	tid	til	at	
ro	i	kajakken,	gå	på	jagt	tage	på	ferie	og	
alle	de	ting,	jeg	gerne	vil.	Det	giver	masser	
af	livskvalitet.	

Antallet	af	arbejdstimer	for	Steen	Bo	
Larsen	hed	før	3.000	timer	om	året.

-	Og	jeg	er	gået	100.000	kr.	ned	i	løn	
ved	kun	at	arbejde	2.000	timer	om	året.	De	
sidste	timer	giver	ingenting,	siger	han	og	
slår	ud	med	armene.	

-	Vi	er	her	ikke	bare	for	at	tjene	penge.	
Der	er	ingen	dyrlæger,	der	tænder	på	ind-
tjening	pr.	time.	Hvis	man	kan	bygge	det	
holistiske	ind	i	forretningerne,	så	spiller	
det.		
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DET VI TÆNKER

PalsHof

Onsdagsklubben er stadig aktiv
Hans	Henrik	Smedegaard	har	efter	at	have	arrangeret	400	foredrag	for	pensione-
rede	dyrlæger	og	andre	med	tilknytning	til	KVL	(nu	KU/Frederiksberg	Campus)	for	
et	års	tid	siden	ment	at	kunne	tillade	sig	at	slippe	tøjlerne.	Blandt	deltagerne	har	
der	imidlertid	været	interesse	for	at	fortsætte	og	en	mindre	idegruppe	har	arran-
geret	møderne	i	det	forløbne	år.

Møderne	holdes	hver	anden	onsdag	i	et	forårs-	og	efterårssemester	i	Festaudi-
toriet	kl.	10.30	til	ca.	11.30,	og	der	er	før	møderne	kaffe	mv.	på	Veterinærhistorisk	
museum,	ligesom	flere	efterfølgende	spiser	frokost	sammen.	Møderne	er	helt	
uformelle,	og	der	er	ikke	krav	om	kontingent	eller	tilmelding.	Man	møder	bare	op.	
Man	kan	få	programmet	tilsendt	pr.	e-mail	ved	henvendelse	til	Thøger	Flagstad,	40	
25	78	88	eller	flagstad@mail.tele.dk.

Resultat af ADO- 
urafstemninger 
Resultatet	af	urafstemningerne	i	Ansatte	
Dyrlægers	Organisation	(ADO)	gav	valg	
til	Malene	Kari	Falkenberg,	der	dermed	er	
valgt	som	nyt	bestyrelsesmedlem	i	valg-
gruppen	Privatansatte	i	øvrigt	-	både	i	
ADO	og	i	Støtteforeningen	for	Ansatte	
Dyrlægers	Organisation.

Mere kontrol i svinebesæt-
ninger
Fra	2019	kommer	der	flere	kontroller	af	
svinebesætninger.	Det	bebuder	Miljø-	og	
fødevareministeriet	som	en	reaktion	på,	
at	tal	i	den	nye	dyrevelfærdsrapport	viser,	
at	40	pct.	af	de	hidtidige	kontrollerede	
svineproducenter	ikke	overholder	reg-
lerne.	Det	er	en	stigning	i	forhold	til	2016,	
hvor	der	var	33	pct.,	der	ikke	overholdt	
reglerne.	

De	områder,	som	har	givet	anledning	til	
det	højeste	antal	sanktioner	hos	svin,	er:	
1.		Syge/tilskadekomne	dyr	får	ikke	fornø-

den	pleje/behandling.
2.		Dyr	har	ikke	permanent	og	tilstrække-

lig	adgang	til	beskæftigelses-	og/eller	
rodemateriale.

3.		Manglende	eller	mangelfulde	opteg-
nelser	over	medicinsk	behandling.

Ifølge	Miljø-	og	fødevareministeriet	vil	
ekstraomkostningerne	til	kontrollen	blive	
holdt	inden	for	Fødevarestyrelsen	budget.		

Rapporten Dyrevelfærd i Danmark 2018 
kan hentes på fvst.dk

LeksiVet
Distorsio	genus	dexter:	se	
under	højresidig	løbedrejning

ReFlux
Hvad	er	det	for	et	stik,	som	alle	
patienter	bør	udsættes	for?	
Diagno-stik!

Det var en fejl
I	det	seneste	nummer	af	DVT	skrev	
vi,	at	Lisa	Pontoppidan	er	ansat	i	Vir-
bac.	Der	skulle	have	stået	CEVA	Ani-
mal	Health	Nordic,	da	vi	citerede	
hende	i	en	artikel	om	DDDs	års-
møde.	Vi	beklager	fejlen.	
–Red.

Høringssvar: Genovervej 
afskaffelsen af uddannelses-
kravet 
Med	Veterinærforlig	3	lægger	Fødeva-
restyrelsen	op	til	at	ændre	reglerne	om	
uddannelseskrav	for	personer,	der	er	
beskæftiget	i	minkfarme.	-	Det	er	fru-
strerende,	at	uddannelse	af	medhjæl-
pere	i	husdyrbesætninger	ikke	priorite-
res	højere,	mener	Den	Danske	
Dyrlægeforening.	

I	et	høringssvar	understreger	DDD,	at	
det	er	ærgerligt,	at	man	for	at	ensrette	
uddannelseskrav	mellem	dyrearter	væl-
ger	laveste	fællesnævner.	Ikke	mindst	
fordi	det	er	de	ansatte,	der	passer	
dyrene	i	det	daglige,	hvorfor	det	er	rele-
vant	at	stille	minimumskrav	til	de	ansat-
tes	viden	og	kompetencer.	DDD	lægger	
også	vægt	på,	at	afskaffelse	af	uddan-
nelseskravet	betyder,	at	medhjælperne	
får	ringere	kendskab	til	medicinanven-
delse,	håndtering	og	vurdering	af	syge	
og	tilskadekomne	dyr.	DDD	finder	det	
tvivlsomt,	at	afskaffelse	af	uddannel-
seskravet	for	medhjælpere	vil	under-
støtte	nedbringelsen	af	antibiotikafor-
bruget	hos	mink,	snarere	tværtimod.
Læs	hele	høringssvaret	på	ddd.dk

FOTO	PIA	RINDOM

Medicintildyr.dk kun på web og 
som app i 2019 
Fra	og	med	2019	vil	ViNordic	ikke	længere	
udgive	det	trykte	katalog	Medicintildyr.
dk.	Information	om	veterinærmedicinske	
produkter	kan	enten	hentes	på	hjemmesi-
den	Medicintildyr.dk	eller	i	app’en	Medi-
cinTilDyr.	Både	hjemmeside	og	app	er	gra-
tis	at	benytte.	Både	hjemmeside	og	app	
opdateres	løbende	–	og	den	nyeste	pro-
duktinformation	vil	derfor	altid	kunne	fin-
des	her.	2018-udgaven	kan	stadig	købes	
via	hjemmesiden	medicintildyr.dk
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NYT FRA VETERINÆRINSTITUTTET

Dansk	Yversundhedscenter	er	et	nyt	samarbejdsnetværk	mellem	
repræsentanter	fra	DTU	Center	for	Diagnostik,	KU	SUND	og	
SEGES.	Formålet	med	Yversundhedscentret	er	at	samle	kompe-
tencerne	indenfor	mastitis	i	Danmark.	Ved	at	etablere	et	fast	
samarbejde	i	centret	er	det	ønsket	at	skabe	strategisk	og	koordi-
neret	forskning,	samt	at	sikre	en	bedre	kobling	mellem	alle	inte-
ressenter	i	mælkeproduktionen.	Dansk	Yversundhedscenter	
fokuserer	derfor	på	en	holistisk	tilgang	til	mastitisdiagnostik-	og	
kontrol.	Forskningen	skal	være	anvendelsesorienteret,	resulta-
terne	skal	nå	ud	til	slutbrugerne,	de	store	danske	dataregistre	
skal	udnyttes,	mastitisdiagnostik	skal	optimeres,	og	projekterne	
skal	have	international	topklasse.		

Til	januar	2019	iværksættes	et	projekt,	der	skal	kortlægge	
mastitispatogenerne	i	Danmark.	Projektet	gennemføres	med	
støtte	fra	Mælkeafgiftsfonden	og	bliver	det	første	store	projekt	
under	Yversundhedscentret.	Der	er	tale	om	et	omfattende	
prævalensstudie,	som	er	planlagt	i	nært	samarbejde	med	et	
panel	af	internationale	mastitiseksperter.	Projektet	vil	således	
understøtte	dansk	mastitismikrobiologi	og	sætte	Danmark	på	
verdenskortet	som	et	af	de	bedst	karakteriserede	lande	inden	
for	mastitis.	

Center	for	Diagnostik	DTU	bliver	rammen	om	den	mikrobiolo-
giske	diagnostik	og	forskning,	der	skal	udføres	i	projektet.	Ved	
Center	for	Diagnostik	er	Lærke	Boye	Astrup	medstifter	af	Yver-
sundhedscentret	og	den	daglige	leder	af	forskningsprojekter	
relateret	til	mastitisdiagnostik.	I	relation	til	igangværende	forsk-
ningsprojekter	og	det	bevilligede	prævalensstudie	i	2019	etab-
leres	der	på	Center	for	Diagnostik	bl.a.	en	national	mastitis-fry-
sedatabase.	Databasen	samler	bakterieisolater	samt	genotypisk,	
fænotypisk	og	klinisk	information	om	disse.	Dermed	vil	databa-
sen	i	fremtiden	udgøre	en	solid	platform	for	yderligere	forskning	
og	rådgivning,	samt	sikre	den	nødvendige	mikrobiologiske	
historik	for	bl.a.	overvågning	af	resistensdynamik.	

På	Center	for	Diagnostik	DTU	glæder	man	sig	over	Yversund-
hedscentrets	succes	og	ser	frem	til	de	mange	samarbejdsmulig-
heder,	det	åbner	op	for.	Herunder	er	der	allerede	planer	om	flere	
mastitisprojekter	i	Yversundhedscentret	både	med	andre	
DTU-institutter	og	med	internationale	eliteforskere.	Vigtigst	af	
alt	forbliver	dog	samarbejdet	inden	for	selve	Yversundhedscen-
tret	–	et	samarbejde,	der	med	Mælkeafgiftsfondens	bevilling	er	
konsolideret	mellem	KU	SUND,	SEGES	og	Center	for	Diagnostik	
DTU.

Bevilling fra 
Mælkeafgiftsfonden 
sikrer pionerprojekt i 
Dansk Yversundhedscenter

Bevilling fra Mælkeafgiftsfonden sikrer pioner-
projekt i Dansk Yversundhedscenter

International Academy of  
Veterinary Chiropractic  

ESSENTIAL  
VETERINARY  

CHIROPRACTIC 
FOR EQUINE 
AND COMPA-

NION ANIMALS
Practice-oriented intensive training  

presented in 5 modules over a period  
of 6 month with (210 contact hours of  
practical and theoretical instruction),  

with experienced international faculty from  
Canada, England, Denmark and Germany

 

UPCOMING COURSE  
START DATES:

SITTENSEN/NORTHERN  
GERMANY

APRIL 3RD, 2019
OCTOBER, 23RD, 2019

BOURNEMOUTH, UK,
AECC UNIVERSITY COLLEGE

APRIL 10TH, 2019

 

Further information and module dates:  
WWW.I-A-V-C.COM

International Academy of  
Veterinary Chiropractic  

Dr. Donald Moffatt (MRCVS), Dorfstr. 17,  
27419 Freetz, Germany.  
Tel: +49 4282 590099,  

E-mail: info@i-a-v-c.com



DVT	13	2018			 			47	

Nye værktøjer til karriere- og 
kompetence afklaring

Klik ind på www.karrierenavigation.dk
Gratis for medlemmer af DDD

Læs mere om kurserne og tilmeld på 
www.ddd.dk under »DDD Kursus«

Scan QR-koden og læs mere om tilmelding, 
kursuspriser og mulighed for reduceret pris.  

 KURSER EFTERUDDANNELSE KONFERENCER LÆRING ÅRSMØDER KARRIERE

TILBUD TIL LEDERE

Mødefacilitering

Hvordan	får	man	møder,	der	er	værdiskabende,	effektive,	involverende,	muntre,	
korte	og	fåtallige?	Det	gør	man	ved	at	facilitere	dem.	På	dette	Morgenmøde	for	
ledere	bliver	du	introduceret	til	redskaber	til	mødefacilitering.	Oplægsholder	Ib	Ravn,	
Ph.d.,	lektor,	mødeforsker	og	faciliteringstræner,	DPU,	Aarhus	Universitet	vil	fortælle	
om	facilitering:	at	lægge	en	fast	og	venlig	hånd	om	mødet,	håndtering	af	de	største	
udfordringer	på	jeres	møder,	inkluderende	processer	i	møder	og	facilitatorrollen	–	
proaktiv	styring	og	resultatskabelse.	Der	bliver	også	mulighed	for	at	afprøve	redska-
berne	i	mindre,	faciliterede	grupper.
Tid og sted: Torsdag	den	29.	november	2018	kl.	9.00	–	11.00	i	Dansk	Journalistfor-
bund,	Gammel	Strand	50,	København.

Tag ejerskab over dit lederskab – Ny dato!

Denne	workshop	for	nye	ledere	handler	om	dit	personlige	lederskab.	Når	du	træder	ind	
i	lederrollen,	ser	verden	anderledes	ud.	Workshoppen	giver	dig	mulighed	for	at	reflek-
tere	og	sparre	med	andre,	som	er	nye	i	lederjobbet,	og	høre	erfaringer	fra	to	erfarne	
ledere.
Tid og sted:	Torsdag	den	4.	april	2019	kl.	16.30	–	20.00	hos	Kommunikation	og	Sprog,	
Hauser	Plads	20	2.	sal,	København.

TILBUD TIL 
VETERINÆRSYGE-
PLEJERSKER

Fagveterinærsygeplejerske-
uddannelse i rehabilitering 
– Ny dato!

Den	Danske	Dyrlægeforening,	Veteri-
nærsygeplejerskernes	Fagforening	og	
Universitetshospitalet	for	Familiedyr/
KU	SUND	udbyder	i	samarbejde	en	
fagveterinærsygeplejerskeuddannelse	
i	rehabilitering.	Uddannelsen	forløber	
over	1	år	og	består	af	fem	moduler	af	
2-3	dage	(i	alt	12	dage).	Modul	1-4	er	
teoretisk	undervisning	samt	praktiske	
øvelser.	Modul	5	er	eksamen	samt	
præsentation	af	»case	reports«.	Her-
udover	indgår	2	dages	praktikophold	
på	rehabiliteringsklinikken	på	Univer-
sitetshospitalet	for	Familiedyr.	Formå-
let	med	uddannelsen	er	at	give	veteri-
nærsygeplejersken	kompetencer	til	
selvstændigt	at	kunne	tilrettelægge	
og	gennemføre	rehabiliteringspro-
grammer	i	samråd	med	dyrlægen.	
Uddannelsen	ledes	af	dyrlæge	Anne	
Vitger	(cert.	fysioterapeut	for	smådyr,	
cert.	veterinær	kiropraktik),	KU	
SUND.
Tid:	Første	kursusmodul	afholdes	13.-
15.	juni	2019
Sted:	Universitetshospitalet	for	Fami-
liedyr,	Dyrlægevej	16,	Frederiksberg.
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KURSER

DDD	Faggruppe	Kvæg	udbyder	sammen	med	Københavns	
Universitet	og	Viking	Danmark	et	reproduktionskursus	med	
opstart	primo	2019.	

Der	er	tale	om	et	kursusforløb	bestående	
af	4	kursussamlinger,	i	alt	9	kursusdage	
med	praktiske	øvelser	og	hjemmeopgaver.
	
Følgende	elementer	med	flere	vil	indgå:	
•	 Reproduktionsanatomi/fysiologi	
•	 Scanning	og	transrektal	palpation
•	 Fodring	i	relation	til	reproduktion
•	 Patologi
•	 Medicinsk	behandling	af	reprolidelser
•	 Samarbejde	med	andre	aktører	inden	
	 for	reproduktion
•	 Reproduktionsdata
•	 Reproduktionsstyring/strategier.

Reproduktionskursus 
for kvægdyrlæger

Nyt kursusforløb for kvægdyrlæger, der råd-
giver om reproduktion i kvægbesætninger

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Kurset	henvender	sig	til	praktiserende	kvægdyrlæger.	
Der	er	plads	til	20	deltagere.

Tid og sted
Første	kursussamling	afholdes	den	23.-25.	januar	
Nordjyllands	Landbrugsskole,	Halkærvej	3,	9240	Nibe.

Kursusledelse
Kursusledelsen	varetages	af	dyrlæge,	Line	Fruer-
gård-Roed	og	professor	Jørgen	Agerholm,	Institut	
for	klinisk	Veterinærmedicin,	Sektion	for	reproduk-
tion	og	obstetrik,	KU

Pris
34.450	kr.	+	moms.	Prisen	omfatter	undervisning,	
kursusmaterialer,	kursusforplejning	og	overnatning.

Tilmelding
Senest	den	21.	december	2018	via	ddd.dk	under	»Til-
melding	til	arrangementer«.
Du	er	velkommen	til	at	ringe	til	Line	Fruergård-Roed	
på	40405872	og	høre	nærmere	om	uddannelsesforlø-
bet	og	dine	muligheder.

 

       

 

Hvordan kommer I videre efter fyringer, 
flytninger og svære forandringer?
Når	arbejdspladsen	rammes	af	fyringsrunder,	flytninger,	
fusioner	eller	andre	svære	forandringer,	er	der	flere	grup-
per	af	kolleger,	du	som	tillidsvalgt	skal	tage	hånd	om.	
Dem,	der	siger	farvel,	dem	der	bliver,	dem	der	flyttes	
rundt.	

Vi	reagerer	forskelligt	på	forandringer,	og	har	ikke	alle	
brug	for	at	komme	videre	på	samme	måde.	Derfor	vil	vi	
gerne	gøre	dig	klogere	på	forandringsprocesser	og	reakti-
onsmønstre,	så	du	bedre	kan	tage	hånd	om	kollegerne	og	
dig	selv.	Ledelsesmæssigt	fokus	på	processerne	og	tiden	
efter	omorganiseringer,	nedskæringer	og	afskedigelser	er	
helt	afgørende,	og	her	har	TR	og	AMR	et	stort	ansvar.	

Hanne	V.	Moltke	fortæller	om	viden,	forskning	og	kloge	
greb	i	tider	med	omlægninger,	flytninger,	nedskæringer	
og	fyringer	�	med	blik	for,	hvad	der	kan	øge	jeres	handle-
kraft	og	arbejdsglæde	og	forebygge	stress.	Kom	og	få	
morgenkaffe	og	konkret	viden,	der	gør,	at	du	som	TR	og	
AMR	kan	pege	på	vigtige	indsatsområder	i	din	organisa-
tion,	når	I	skal	godt	videre	på	din	arbejdsplads.

OPLÆGSHOLDER
Hanne	V.	Moltke,	cand.mag.	og	partner	i	konsulentvirksomheden	
New	Stories.	New	Stories	arbejder	med	ledelse,	godt	samarbejde,	
arbejdsfællesskaber	og	med	at	understøtte	organisationer,	der	
gennemgår	store	forandringer,	med	henblik	på	at	øge	trivsel	og	
handlekraft.	

TID OG STED Tirsdag	den	4.	december	2018,	kl.	08:30-10:30	
Tårnet,	Lindevangs	Allé	2,	lokale	3-1.	sal	
2000	Frederiksberg	

DELTAGERE Tillidsrepræsentanter	i	FAOD,	ATO,	DM,	BF,	
DP,	DDD	og	JA	

TILMELDING 30.	november	2018
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KURSER/STILLINGER

Har	du	en	drøm	om	dyrlægearbejdet	i	det	jyske	med	alle	
typer	opgaver	i	en	veletableret	hestepraksis	med	moderne	
tankegang,	udvikling	og	godt	arbejde	-	så	SE	HER!
HorseVet	Thy	er	en	moderne,	udkørende	praksis,	der	
beskæftiger	sig	med	alle	typer	opgaver	i	hestepraksis,	
hvor	der	lægges	vægt	på	klienternes	tryghed,	faglighed	
og	service.	
Praksis	søger	en	barselsvikar	fra	foråret	2019	og	3	måne-
der	frem	–	muligvis	med	forlængelse.		
Erfaring	med	heste,	inden	for	halthedsdiagnostik,	repro-
duktionsscanninger	m.m.	og	gerne	et	par	år	på	bagen	i	
praksis	er	at	foretrække.	Dog	vil	dit	væsen	og	gå-på-mod	
også	vægte	stort!
Løn	efter	overenskomst	og	uden	vagtforpligtigelse.
Praksis	stiller	bil	til	rådighed.	
Vækker	annoncen	din	interesse,	eller	har	du	spørgsmål,	er	
du	velkommen	til	at	kontakte	praksis	via	mail@horsevet-
thy.dk
Jeg	ser	frem	til	at	høre	fra	dig!

Mvh.	HorseVet	Thy
v.	Dyrlæge	Camilla	Hensgen
Skråvej	3	Næstrup,	7700	Thisted,	
Tlf.	81	720	720	

Hestedyrlæge søges!

Start	d.	01.01.2019.	Ansøgningsfrist	01-12-2018
Dyrlægen	i	Trige	fungerer	pt.	som	hospital	med	alsidige	medi-
cinske	samt	kirurgiske	opgaver	med	indlæggelser	samt	akut-
modtagelser	+	fødsler.	Vi	har	åben	konsultation	hver	efter-
middag	og	har	formentlig	derfor	ikke	mange	udkald	i	vagten.
Klinikken	har	et	godt	ry	og	er	velbesøgt	af	over	7000	generelt	
meget	loyale	kunder.	Vi	vil	hellere	reparere	end	aflive,	hvis	
dette	giver	mening	for	patient	og	klient.	Vi	beregner	kundens	
betaling	ud	fra	den	tid	+	udstyr	+	medicin,	der	er	brugt.
Så,	hvis	du	er	skarp,	har	hænderne	skruet	rigtigt	på,	og	hjer-
tet	banker	for	både	dyr	og	deres	mennesker,	så	ring	eller	mail	
om	flere	detaljer.
Du	får	en	levende,	engageret,	fagligt	pirrende,	normalt	løn-
net	arbejdsplads,	hvor	der	økonomisk	er	plads	til	at	gøre	en	
forskel	for	dyr	og	deres	mennesker.
Vi	er	oftest	2	dyrlæger	(pt.	1	dyrlæge),	1	klinikassistent,	
1	sygeplejerske,	1	VSPE,	1	sekretær	og	1	administrator.

Kontakt:	Hanne	Hallsson	
Dyrlægen	i	Trige,	Smedebroen	9	
8380	Trige,	Tlf.	2461	9766	

dyrlaegenitrige@gmail.com	
	

Erfaren dyrlæge søges til 
ca. 30 timers stilling ved 
smådyrsklinik i Trige/Aarhus

Hvor og hvornår	
Onsdag	den	28.	november	2018	kl.	09.00–11.00	
Akademikerhuset,	Åboulevarden	23,	2.	sal,	8000	Aarhus	C

Hvordan løser man et ledelsesmæssigt problem, som 
tilsyneladende virker uløseligt? Bliv præsenteret for en 
enkel og innovativ metode til problemløsning, baseret 
på den nyeste kognitive forskning.

Kernen	i	metoden	er	at	arbejde	med	den	måde,	man	som	leder	
ubevidst	strukturerer	sin	opfattelse	af	en	problemstilling	-	ved	
at	se	problemerne	som	analoge	til	fysiske	oplevelser	som	fx	at	
flytte	noget,	der	giver	modstand,	at	bære	noget	eller	at	få	
noget	til	at	bevæge	sig	i	en	bestemt	retning.
Metoden	præsenteres	gennem	en	række	konkrete	eksempler	

At løse det uløselige problem
MORGENMØDE FOR LEDERE 

Møderækken »Inspiration og værktøjer til dig, som er leder« er et samarbejde mellem:

på,	hvordan	ledere	fik	løst	problemer,	som	
de	i	flere	år	havde	ansat	for	at	være	uløse-
lige.	Du	får	også	mulighed	for	at	afprøve	
metoden	på	en	egen	og	helt	konkret	pro-
blemstilling,	som	du	ikke	ved,	hvordan	du	
skal	tackle,	og	der	bliver	plads	til	diskussion	af	metoden	og	til	
videndeling	omkring	ledelsesmæssige	problemstillinger.
Oplægsholder	er	Claus	Springborg,	ph.d.	fra	Cranfield	School	of	
Management	og	ekstern	lektor	ved	CBS.	
Vi	åbner	dørene	kl.	8.30	og	serverer	kaffe/te	og	en	croissant,	
inden	vi	starter	morgenmødet	kl.	9.00.		
Tilmeld	dig	via	ddd.dk	under	»Tilmelding	arrangementer«.	Det	er	
gratis	for	medlemmer	af	ADO	at	deltage.	Medlemmer	af	DA	er	
velkomne	til	at	deltage	mod	en	egenbetaling	på	200	kr.	+	moms.	
Arrangementet	er	forbeholdt	medlemmer	med	ledelsesansvar.



FAGLIGE ANNONCER

Vet-Allergy
Heska® ALLERCEPT® test

Hest: 
•  Screening panel (husstøvmider, 

lagermider, skimmelsvampe, 
   insekter, pollen grp 1 og grp 2)
• Hestepanel (24 allergener) 
• Helårspanel til hest (12 allergener) 
• Pollen (12 allergener) 
• Udvidet pollen (23 allergener) 
• Insekt panel (6 allergener)

Hund og Kat:
•  Screening panel (indendørs, græspollen, 

ukrudtspollen og træpollen)
•  Indendørs paneltest (12 allergener incl. 

Malassezia)
•  Skandinavisk paneltest (24 allergener)
•  Pollen panel (12 allergener)
•  Pollen-Indendørs panel (24 allergener)
•  Malassezia specifi k IgE test
•  Foder Reaktions Test (FRT) til Hund. Redskab 

til sammensætning af eliminationsdiæt

Præcis IgE test ved atopisk dermatitis og atopisk luftvejslidelse.
Benytter høj affi nitets Fc Receptor med specifi k binding til IgE.

NB!! KUN 1 ML SERUM
Inden test for pollen testes for kulhydrat krydsreaktion - 

hvis positiv blokeres denne ved paneltesten

Svar med tolkning af resultat og individuel vejledning vedrørende terapi under danske forhold

Prøveglas og svarkuverter • Klientbrochurer til hund og kat • 
Løbende kvalitetskontrol fra HESKA i Schweiz • 

Dermatologisk rådgivning for kollegaer 

www.vet-allergy.com • info@vet-allergy.com • tlf: 7027 2535
Skalcentret • Skalhuse 13 • 9240 Nibe 

+pligt

PRODUKTINFORMATION

Sileo® Dexmedetomidin - mundhulegel til hunde.

Indikation: Hund: Til dæmpning af akut angst og frygt fremkaldt af 
lyde. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde med alvorlige 
hjertekarsygdomme. Må ikke an vendes til hunde med alvorlig syste-
misk sygdom (klassificeret som ASA III-IV), f.eks. nyre- eller leversvigt 
i sidste fase. Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed 
over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 
Må ikke anvendes til hunde, der tydeligt stadig er sederet af tidligere 
doser. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: 
Mundhulegelen mister virkningen, hvis den synkes. Derfor bør hunden 
ikke fodres eller gives godbidder de første 15 minutter efter brug af 
gelen. Hvis gelen sluges, kan hunden gives en ny dosis 2 timer efter den 
fore gående dosis, hvis der er behov for det. Niveauerne af endogene 
katecholaminer er ofte høje i meget nervøse, ophidsede eller urolige 
dyr. Den farmakologiske reaktion, der fremkaldes af alpha-2-agonister 
(herunder dexmedetomidin), kan være nedsat i sådanne dyr. Sikker-
heden ved dexmedetomidin-behandling af hvalpe under 16 uger eller 
hunde over 17 år er ikke undersøgt. Særlige forsigtighedsregler 
for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: I tilfælde af ind-
tagelse eller længerevarende kontakt med slimhinder ved hændeligt 
uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten 
bør vises til lægen. Undlad kørsel, da der kan forekomme sedation og 
ændring af blodtrykket. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. 
Benyt uigennemtrængelige engangshandsker ved håndtering af vete-
rinærlægemidlet. Ved kontakt med huden vaskes den eksponerede 
hud øjeblikkeligt efter eksponeringen med store mængder vand, og 
kontamineret tøj fjernes. Ved kontakt med øjne eller slimhinder, skylles 
med rigelige mængder ferskvand. Kontakt en læge, hvis der forekom-
mer symptomer. Personer med kendt overfølsomhed over for dex-
medetomidin eller over for et eller flere af hjælpestofferne bør undgå 
kontakt med veterinærlægemidlet. Gravide kvinder bør undgå kontakt 
med produktet. Der kan forekomme sammentrækninger af livmoderen 
og mindsket blodtryk hos fosteret efter systemisk optagelse af dex-
medetomidin. Til lægen: Dexmedetomidin, den aktive ingrediens i 
Sileo, er en alpha-2 adrenoceptor-agonist. Symptomer efter absor-
bering kan omfatte kliniske effekter såsom dosisafhængig sedation, 
åndenød, bradykardi, hypotension, tørhed i munden og hyperglykæmi. 
Ventrikulær arytmi er også set. Da virkningerne er dosisafhængige, 
er de mere udtalte hos små børn end hos voksne. Respiratoriske og 
hæmo dynamiske symptomer bør behandles symptomatisk. Den speci-
fikke alpha-2 adrenoceptor-antagonist, atipamezol, der er godkendt 
til brug til dyr, har været brugt til mennesker, men kun eksperimentelt 
til at modvirke dexmedetomidinfremkaldte virkninger. Bivirkninger: 
På grund af perifer karforsnævring kan slimhinderne omkring det be-
handlede sted kortvarigt blive blege. Andre almindeligt observerede 
bivirkninger ved kliniske forsøg har været sedation, opkastning ger 
og urininkontinens. Ualmindelige bivirkninger ved kliniske forsøg har 
været angst, periorbital væskeansamling, døsighed og tegn på gastro-
enteritis. Drægtighed og laktation: Frarådes da sikkerheden ikke er 
fastslået. Interaktioner: Brug af midler, der virker på centralnerve-
systemet, forventes at forstærke virkningen af dexmedetomidin, og 
derfor bør dosis justeres i henhold til dette. Dosering: Anvendes i 
mundhulen, produktet placeres mellem kinden og gummerne med en 
dosis på 125 mikrogram/m2 jf. doseringstabellen i indlægssedlen. Den 
første dosis bør gives, så snart hunden viser de første tegn på angst, 
eller når ejeren registrerer en typisk stimulus (f.eks. lyden af fyrværkeri 
eller torden), der kan fremkalde angst eller frygt hos den pågældende 
hund. Typiske tegn på angst og frygt er, når hunden gisper, ryster, går 
frem og tilbage (flytter sig hyppigt, løber rundt eller er rastløs), søger 
hen til mennesker (“klæber”, gemmer sig bag, berører med poterne, 
følger efter), gemmer sig (under/bag møbler, i mørke rum), forsøger 
at løbe væk, fryser (ingen bevægelser), ikke vil spise foder eller god-
bidder, tisser eller har afføring på uhensigtsmæs sige steder, savler osv. 
Hvis den angstfremkaldende stimulus fortsætter, og hunden igen viser 
tegn på angst og frygt, kan der gendoseres, når der er gået 2 timer efter 
den foregående dosis. Produktet kan doseres op til 5 gange under 
hver hændelse. Dosering bør foretages af en voksen. For klargøring af 
mundsprøjte læs indlægsseddel. Opbevaringstid efter første åbning 
af den indre emballage (hætten tages af) er 4 uger. Overdosering: 
Der kan forekomme tegn på sedation, når dosis overskrides. Graden 
og varigheden af sedationen er dosisafhængig. Hvis der forekom-
mer sedation, skal hunden holdes varm. Der kan forekomme nedsat 
hjerte frekvens, hvis der indgives Sileo-gel i mængder, der ligger over 
det anbefalede. Blodtrykket falder til lidt under det normale niveau. 
Respirations frekvensen kan undertiden falde. Sileo-gel i doser, der lig-
ger over det anbefalede, kan også fremkalde en række øvrige alpha-2 
adrenoceptor-formidlede virkninger, herunder pupiludvidelse, hæm-
ning af mave-tarm-kanalens motoriske og sekretoriske funktioner, mid-
lertidige AV-blokeringer, diurese og hyper glykæmi. Der kan obser veres 
et let fald i kropstemperaturen. Virkningerne af dexmede tomidin kan 
elimineres med en specifik antidote, atipamezol (alpha-2 adreno-
ceptor-antagonist). I tilfælde af overdosis vil den passende dosis 
atipamezol beregnet i mikrogram være 3 gange (3X) den dosis dex-
medetomidin hydrochlorid i Sileo-gel, der blev indgivet. Atipamezol-
dosis (ved en koncentra tion af 5 mg/ml) i milliliter er en sekstende-
del (1/16) dosisstørrelsen for Sileo-gelen. Pakning og pris: 
Mund hulesprøjte 3 ml. Se aktuel dagspris på www.medicinpriser.dk 
Udleveringsgruppe: B. 

Der er yderligere oplysninger I produktresuméet, der kan findes på 
www.orionvet.dk 

Markedsføringstilladelsen indehaves af Orion Corporation.

 Ekkogruppen
 
  Hjælp til diagnosticering af hjertelidelser eller andre lidelser, der  

kræver viden om og udstyr til ultralyds-scanning, tilbydes af følgende 
dyrlæger:

 Christian Mogensen, Varde Dyrehospital, Varde 8844 4222
 Gustaf Valentiner-Branth, Bygholm Dyrehospital, Horsens 7561 1444
 Jakob Willesen, KU SUND 4022 3993
 Jørgen Koch, KU SUND 4022 3714
 Mette Rønn Landbo, Aalborg Dyrehospital, Ålborg 9818 1911
 Peter Knold, Årslev Dyreklinik, Årslev 6599 1211
 Stig Majlandt, Dyrehospitalet Gråsten, Gråsten 7443 7000
 Ulrik Westrup, Helsingør 2030 5070
 Mette Kallesen, Dyrlægehuset Kolding, Kolding 7554 1712

Vi kan også tilbyde 48 timers Holtermonitorering (EKG) af hunde med 
arytmier eller mistanke herom.
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DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING

Peter	Bangs	Vej	30,	2000	Frederiksberg
Telefon	38	71	08	88		
E-mail	ddd@ddd.dk,	www.ddd.dk

Sekretariatets	åbningstider	
Mandag-torsdag:	Kl.	8.30-16.00.	
Fredag:	Kl.	8.30-15.00

Sekretariatet
Direktør	Børge	Jørgensen

Medlemsadministration, Økonomi & It
Afdelingsleder	Ulrich	Koch	Mortensen

Løn og regnskab
Bogholder	Mette	Vork	Guldager
Hunde- og katteregister
Kontorfuldmægtig	Linda	Dyppel

Fakturahåndtering og bogholderi
Kontorassistent	Laila	Mortensen,
kontorassistent	Lotte	Dalgaard
Medlemsregister og kontingent
Kontorfuldmægtig	Alice	Gottschalck
Puljesalg
Kontorfuldmægtig	Susanne	Vilbrand
It
Kommunikationskonsulent	Laurs	Møller,
it-konsulent	Erik	Andersen

Medlemsbetjening - Forhandling & Arbejdsmarked
Konst.	afdelingschef	Flemming	Bo	Petersen

Hovedbestyrelse	
Chefsekretær	Cecilie	Pramming
Statsansatte og undervisning
Forhandlingskonsulent	Lone	Rente	Hansen,	

forhandlingskonsulent	Jane	Marianne	Ravn,	
kontorfuldmægtig	Inge	Laustsen
Kommuner
Kontorfuldmægtig	Bente	Vestergaard
Ansatte i klinisk praksis og øvrige 
privatansatte	
Forhandlingskonsulent	Peter	Krag	
(vikar	for	Camilla	Sander),
kontorfuldmægtig	Solveig	Hansen
Liberalt erhverv 
Forhandlingskonsulent	Anette	V.	Pedersen,
Forhandlingskonsulent	Mikkel	Grøn
Professionsforhold 
Fagpolitisk	konsulent	Vibe	Pedersen	Lund,
fagpolitisk	konsulent	Karin	Melsen

Medlemsaktiviteter & Kommunikation
Direktør,	kommunikations-	&
uddannelseschef	Børge	Jørgensen

Presse og DDD Nyhedsbrev
Kommunikationskonsulent	Susanne	
Kragholm
Dansk Veterinærtidsskrift og 
hjemmeside	
Redaktør	Pia	Rindom,
redaktionssekretær	Katja	Ambech
DDD Kursus	
Chefkonsulent	Gert	Aagaard	van	
Hauen,
kursussekretær	Anita	Christensen
Kompetenceudvikling
Karriere-	og	kompetencekonsulent	
Hanne	Jensen

Diverse

Exotics
Spec.	fugle,	kaniner,	krybdyr.
Dyrlæge	Bjarne	Ø.	Rasmussen
Hårlev	Dyreklinik,	56	28	61	68

Billeddiagnostik
Klinisk,	billeddiagnostisk	vurdering	af	
røntgen-	CT-	og	MR-optagelser	udføres.
Jens	Arnbjerg,	specialdyrlæge,	
Europæisk	specialist	(DipECVDI)
Tlf.	43	96	71	26,	jarn@image.dk	-	
www.nordicvetimaging.dk

Smådyrsklinik til salg på Fyn
 
Klinikken er beliggende i lejede lokaler centralt i at-
traktiv by i vækst, direkte ud til hovedvej med gode 
muligheder for skiltning, i naturskønne omgivelser 
og med egen stor parkeringsplads, der i dag også 
anvendes til hundetræning.

Der er god plads i klinikken, som råder over 173 m2, 
fordelt på en stor velassorteret Pet-shop/butik, 
venteværelse, 2 konsultationer, operation, labora-
torie, burrum, kontor og toilet samt lager. Der er 
mulighed for ændring af rumfordelingen og for ud-
videlse af klinikarealet.

For nærmere information, kontakt:
Klinikmægler Ken Kürstein

DC-Dyrlæge v/ Dental Consult
Mail: kk@dentalconsult.dk

Tlf. 20 20 92 12
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Orion Pharma Animal Health II Ørestads Boulevard 73 II 2300 København S
Tlf. 86 14 00 00 II orionvet@orionpharma.com II www.orionvet.dk

Jul og nytår nærmer sig - 
mange hunde har brug 

for din hjælp!

Sileo® dexmedetomidin dæmper akut angst og frygt fremkaldt af lyde.
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