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Möte med kennelklubbens nye ordförande
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Demokrati kostar

AD MENAS NU?, tänker nog många av er. Jag måste bara erkänna
att jag blev oroad och besviken när jag fick resultatet från årets val till

SVFs fullmäktige, vårt högsta beslutande organ. Endast 14 procent av
förbundets medlemmar hade valt att utnyttja sin demokratiska rättighet och
röstat. 

Vår demokrati kostar pengar, först valen i sig och sedan genom möten med
många som reser och får arvoden. Demokrati måste få kosta, men något fel
är det när valdeltagandet är så lågt. Är det fel på valprocessen? Man skulle
kunna anta att digitala val med inbjudan via mejl är effektiva, men det är
uppenbarligen inte hela lösningen. Finns det helt enkelt en allmän valtrött-
het? Om så är fallet tror jag inte för den sakens skull att förbundets medlem-
mar är ointresserade generellt, men valet kanske inte är tillräckligt engage-
rande i kombination med en tillit till organisationen och tron att just den
enskilda rösten inte gör någon skillnad? Oavsett orsak måste vi allvarligt över-
väga hur vi ökar valdeltagandet, med en så låg siffra som 14 procent är det
alarmerande. Jag skulle med tacksamhet ta emot åsikter från alla er som inte
röstat, mejla mig.

Möjligheten att påverka förbundet finns inte bara via rösträtten utan också
genom att uttrycka sina åsikter i Svensk Veterinärtidning eller direkt till 
styrelsen. Vi ska dessutom försöka hitta digitala plattformar för våra diskus-
sioner framöver. Personligen skulle jag varmt välkomna fler debatter. 

Under hösten 2015 var det dominerande debattämnet i tidningen inträdes-
rabatten för pensionärer till kongressen. Inte ett oviktigt ämne, men kanske
det finns andra områden av generell karaktär som skulle vara intressanta att
debattera med samma intensitet. Jag tänker t ex på yrkesetiska frågor kring
den högaktuella diskussionen om trubbnosar, den ökande efterfrågan på
alternativbehandlingar eller varför inte den heta frågan: Ska vi behandla/dia-
gnostisera bara för att vi kan? Det finns naturligtvis mängder av ämnen att
diskutera och det ska inte vara jag som väljer dem, men jag lyssnar gärna på
era åsikter för att se vad veterinärförbundet kan göra. 

Inom förbundet jobbas det nu intensivt för att se över hur organisations-
strukturen kan optimeras för att få ut så mycket som möjligt för medlems-
pengarna. Bredden i verksamheten är vår styrka som vi värnar och det är vik-
tigt att alla ska känna värde i sitt medlemskap. Vi har under en längre tid gått
med ekonomiskt negativt resultat, våra intäkter har minskat och vår belåning
ökat. Styrelsen har som målsättning att få rätsida på denna negativa trend för
att undvika utarmning av förbundets kapital. Men ekvationen är inte lätt
eftersom vi vill bibehålla verksamheten och hålla medlemsavgifterna så låga
som möjligt. Det handlar inte om snålhet utan om en önskan om ett fortsatt
starkt förbund för kommande generationer. Vi kommer 
därför under 2016 att jobba vidare på att hitta nya 
intäktskällor. 

God fortsättning på det nya veterinäråret!

MARJA TULLBERG

ordförande SVF
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Nu blir det mest ren-rasigt för Pekka.

REPORTAGE
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När Pekka Olson fick frågan om han
ville ta över ordförandeklubban i
Svenska Kennelklubben, SKK, tackade
han utan större tvekan ja. Uppdraget
innehåller nämligen några områden
som intresserar honom extra mycket:
organisation, kommunikation och
hundhälsa.

VETERINÄRTIDNINGEN träffade Pekka för en
pratstund på Agria som har varit hans huvud-
sakliga arbetsgivare sedan 1995. Under åren har
han haft flera olika positioner i företaget, allt
från chefveterinär till chef för internationella
affärer, ett uppdrag som bland annat innebar
tre års veckopendlande till England. Under en
annan period släppte han det veterinära helt
och arbetade som marknadschef. 

– Jag tycker det är roligt med masskommu-
nikation, kommenterar Pekka och avslöjar att
om han inte blivit veterinär, vilket han bestämde
tidigt i livet, kunde det nog ha blivit ett yrke
inom det området. 

MEN SÅ BLEV det inte. Pekka fick sin veteri-
närlegitimation 1975 och beskriver mycket
kortfattat sina första 20 yrkesverksamma år
som ”något år i obygden som distriktsveteri-
när”, sedan klinisk undervisning, forskning på
SLU och arbete med specialfoder för hundar på
fodermedelsföretaget Masterfood AB. 

Pekkas namn är också intimt förknippat med
kampen mot parvovirus. Ett arbete som han
utförde tillsammans med kollegerna Bernt
Klingeborn, Martin Wierup och Åke Hedham-
mar och som resulterade i ett vaccin.

Pekkas intresse för sjukdomsdata startade
tillsammans med just Åke Hedhammar tidigt
1990-tal då de båda började analysera Agrias
skadestatistik. Detta blev upptakten till en rad

epidemiologiska artiklar med Agriadata som
grund. 

– Vi körde ut långa lakan med sjukdoms data
som kunde bearbetas på olika sätt, berättar
Pekka.

SEDAN DESS har det hänt en hel del. Det är en
milsvid skillnad mellan de papperslakan man
arbetade med då och dagens möjligheter till
databehandling. Förutom att man genom 
otaliga forskningsprojekt vet mycket mer om
de sjukdomar som registreras finns det också
nya möjligheter att kommunicera ut resultaten. 

Med hjälp av Brenda Bonnett, epidemiolog
från Kanada, har SKK och Agria bland annat
tagit fram så kallade ”breed profiles” till ras -
klubbarna: ”det här är era problemområden
inom er ras”. Utifrån detta material kan ras -
klubbarna sedan arbeta med rasspecifika strate-
gier, RAS, som bland annat handlar om hund-

REPORTAGE

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Pekka Olson gillar
organisation, kommuni-
kation och renrasigt

KORT OM PEKKA

Namn: Per-Erik (Pekka) Olson.
Född: 1950 i Lidingö. 
Aktuell som: Nyvald ordförande 
i Svenska Kennelklubben.
Familj: Gift med veterinär Lena
Malmgren, tre barn, ”yrkesvalet
har inte gått i arv, alla tre är civil-
ingenjörer”. Tre barnbarn.
Fritidsintressen: Stugan i Roslagen,
veteranmoped, litteratur och 
träning.
Önskan: Att få äga en veteranbil – ”har inget garage ännu”. 
Mest stolt över: Att bli utnämnd till hedersdoktor vid Sveriges
lantbruksuniversitet, ”jag trodde först de ringt till fel person”. 
Tidigare förtroendeuppdrag inom Svenska Kennelklubben:
Ledamot i disciplinnämnden under 15 år, vice ordförande i 
centralstyrelsen i två år.
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hälsa i en vidare bemärkelse än enbart ärftligt
betingade sjukdomar och defekter.  

– Men de som tror att alla kortnosiga hun-
dar kommer att bli långnosiga nu när en veteri-
när blir ordförande i SKK kommer tyvärr att
bli lite besvikna, säger Pekka skämtsamt och
förklarar vidare:

– Avelsarbete tar tid och det värsta som kan
hända är att vi tappar förmågan att påverka
någonting alls. Jag vet att det finns kolleger som
tycker att SKK ska sluta registrera raser som har
stora hälsoproblem, men då är slaget förlorat. I
dagsläget är det t ex bara hälften av alla franska
bulldoggar som är registrerade i SKK. Vi kan
tycka och göra hur mycket som helst, men vi
måste kunna göra detta tillsammans med upp-
födarna. Hundavel är heller inte enbart en
svensk fråga, påminner Pekka. 

EN KUGGE i arbetet mot det som i folkmun
kallas extremavel och exteriöra överdrifter är
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD.
Dessa sätts i händerna på alla domare som
dömer på svenska hundutställningar. Tanken är
att domare, och uppfödare, ska vara väl för-
trogna med innehållet i dessa anvisningar.
Domarna ska även rapportera om de ser något
anmärkningsvärt i utställningsringarna.

– Göran Bodegård som är ordförande i kom-
mittén för SRD jobbar hårt med detta. Han tar
kontakt med domarna, speciellt de utländska,
och förklarar vad anvisningarna innebär, säger
Pekka och tillägger att livet vore så mycket enk-
lare om alla följde anvisningarna också. 

PEKKA UNDERSTRYKER att han som kennel -
klubbens ordförande inte kan gå in och detalj -
styra i t ex avelskommittén som är en av de
tunga när det gäller hundhälsa. Alla SKKs kom-
mittéer arbetar relativt självständigt inom sina
ansvarsområden. Denna del av SKK är väl orga-
niserad. Det gillar Pekka. 

– Jag är inte hunddomare och inte hund-
uppfödare, det är just intresset för hundhälsa
och organisation som är mina största meriter,
kommenterar han.  

Det intresset kommer han att ha stor nytta
av som ordförande de kommande två åren. Det
finns ett antal stora organisatoriska frågor att ta
tag i. Det kynologiska samarbetet mellan de
nordiska länderna fungerar mycket bra, men i
den internationella federationen är stämningen
inte lika harmonisk.

– Det finns en del att se över i vårt förhål-
lande till FCI, Federation Cynologique Inter-
nationale. Vi är sex europeiska kennelklubbar

REPORTAGE

Ett sätt att motarbeta extremavel är att se till att alla utställningsdomare tar del
av de särskilda rasspecifika domaranvisningar som kennelklubben tagit fram.
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REPORTAGE

som krävt att stadgarna ska ses över, inte minst
gällande avgifterna. Idag betalar Sverige och
Finland lika mycket som hela Asien. FCI har
visserligen tillsatt en arbetsgrupp, men vi har
ännu inte sett något resultat av deras arbete.
Det finns naturligtvis en risk att det inte får den
effekt som vi eftersträvar, säger Pekka. 

Som parentes kan nämnas att England som
är en tongivande hundnation alltid stått utan-
för FCI. 

ÄVEN PÅ HEMMAPLAN finns det inslag i orga-
nisationens uppbyggnad som ska ses över.
Svenska Kennelklubben består av ungefär 
1 000 klubbar med sammanlagt 300 000 med-
lemmar, eller rättare sagt medlemskap. 

– Uppdelningen i länsklubbar och special -
klubbar kan vara svår att förstå för enskilda
medlemmar. Medlemskapen har olika innehåll
och det förekommer dessutom dubbelanslut-
ning i länsklubb och rasklubb t ex. Dessutom
kräver ett tusental klubbar en stor mängd för-
troendevalda som inte alltid är så lätta att värva,
säger Pekka.

Vem som helst kan vara medlem i SKK, man
behöver inte äga en hund. Självklart är mycket
av den verksamhet som SKK bedriver inriktad

på rashundar även om det finns tävlingar och
prov som är öppna för alla. Pekka tillägger att
SKK lägger stora resurser på ren konsument-
upplysning. 

– Det dyker upp nya ”raser” på marknaden
med jämna mellanrum, nu är det t ex inne med
så kallade labradoodles, men vad vet man om
dem egentligen? Köper du en rashund vet du
vad du får, både när det gäller önskade egen-
skaper och eventuell sjukdomsproblematik,
säger han. 

PEKKA HAR BÅDE från sin position på Agria
och som förtroendevald inom SKK arbetat för
att kommunicera ut de framsteg som görs inom
hundforskningen där merparten av forsknings-
projekten avser just sjukdomsproblematik hos
vissa raser. Han har varit med och startat den
oberoende sammanslutningen International
Partnership For Dogs, IPFD, som är ett forum
för kunskapsutbyte främst på nätet genom 
DogWellNet.com men även genom återkom-
mande forskningsseminarier, International Dog
Health Workshop. Det första seminariet hölls i
Stockholm 2012, det andra i Dortmund 2015
och nästa är planerat till Paris 2017.

Naturligtvis fanns Pekka även med när SKK

400 personer deltog på seminariet Forskning till
nytta för hund & katt. Här är det Hans Grönlund 
från Karolinska Institutet som föreläser om allergier.
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och Agrias forskningsfond i samarbete med
Thure F och Karin Forsbergs stiftelse samt
SVAs och SLUs egna forskningsstiftelser, i

november 2015 gjorde en jättesatsning riktad
mot hunduppfödare och andra intresserade.
Under en dag arrangerades seminariet Forsk-
ning till nytta för hund & katt. 

Ungefär 400 personer deltog och kunde välja
mellan åtta parallella miniseminarier kring
olika teman. Ett 50-tal forskare inom veterinär-
medicin och några representanter från när -
liggande områden, läkare och etologer t ex,
fanns på plats. De presenterade i enkla, korta
an föranden på 15 minuter sina tankar, nådda
resultat och pågående projekt. Det var högt
tempo och väldigt mycket information på kort
tid, men väl genomfört. Samtliga föreläsare del-
tog även med en poster som åhörarna kunde
studera i pauserna. När Pekka vid avslutningen
tackade alla som varit involverade beskrev 
han träffande upplägget som en forskar-speed-
dejting. 

Det märks att Pekka Olson gillar kommuni-
kation.  ■

REPORTAGE

Abstracts och filmer från Forskning till
nytta för hund & katt finns på
www.skk.se/Agria-SKK-forskningsfond

Fördelen med att köpa en
renrasig valp är att du vet
vad du får.

Sveriges Television söker äventyrlig veterinärfamilj
Våren 2015 sände Sveriges Television TV-
serien ”Familjer på äventyr”, där tittarna fick
följa fyra familjer som lämnat vardagen i Sve-
rige för att förverkliga sina drömmar i länder
långt från Norden. Familjerna hade lämnat
jobb, skolor, sålt huset och packat ihop allt för
att åka på sitt stora äventyr. 

Sveriges Television söker nu familjer med
föräldrar som är veterinärer och planerar sitt
stora äventyr under 2016. Veterinäryrket är
enligt TV-redaktionen högintressant  och man
tycker att det skulle vara berikande och spän-
nande att följa en veterinärfamilj som antingen
redan är ute på fältet eller som är på väg att
lämna Sverige för ett nytt uppdrag, eller
någon familj som är på väg hem efter en längre
tid utomlands. Alla förslag är välkomna, häl-
sar programredaktionen.

Den som själv har sådana planer eller kanske känner en
veterinärkollega som har det, kontakta ”Familjer på även-
tyr”-redaktionen via e-post: Josef.leksell@art89.se eller
ring Josef Leksell på 073-976 71 31.

Det går att söka mer information om TV-serien på
”Familjer på äventyr” på nätet, där man också kan se klipp
och hela episoder av programserien.

JOHAN BECK-FRIIS

En av familjerna som deltar i 2016 års säsong av ”Familjer på äventyr”
flyttade till Kenya. Nu söker produktionsbolaget en veterinärfamilj som
tänker flytta eller har flyttat långt bort från Sverige.
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Kutan lupus erythematosus är en
ovanlig immunmedierad dermatit
beskriven hos flera djurarter och
hos människa. Enligt författarens
kännedom finns ingen tidigare fall-
beskrivning av sjukdomen hos häst
publicerad. I denna fallbeskrivning
presenteras en 18 år gammal varm -
blodig travare diagnostiserad med
kutan lupus erythematosus, som
behandlades med kortiko steroider
med gott resultat. Vid uppföljning
tre och en halv månad efter att
behandlingen avslutats visade 
hästen inga symtom på sjukdom.

Artikeln utgör författarens skrift -
liga arbete för specialistkompetens 
i sjukdomar hos häst.

INLEDNING
Kutan lupus erythematosus är en ovan-
lig immunmedierad dermatit beskriven
hos flera djurarter och hos människa.
Det finns endast ett par fallrapporter där
lupus erythematosus beskrivs hos häst
och då i den systemiska formen (2, 3).
Kutan lupus erythematosus är en benign
sjukdom primärt lokaliserad till huden,
medan systemisk lupus erythematosus
har en sämre prognos då den involverar
multipla organsystem. I denna fallbe-
skrivning presenteras en häst med kutan
lupus erythematosus, vilken behandla-
des med kortikosteroider. 

FALLBESKRIVNING
Anamnes
En 18 år gammal varmblodig travar -
valack togs till Evidensia Specialisthäst-
sjukhuset Strömsholm den 1 december
2014, då den sedan tre till fyra veckor

lidit av hudproblem i form av krustor
och skorpor över hela kroppen. Hudför-
ändringar hade även setts kring mun-
nen. Djurägaren upplevde att hästen
hade ont vid beröring av hudförändring-
arna, men den visade inte några tecken
på klåda. Ett par dagar under den tid
hästen haft hudförändringarna hade den
enligt djurägaren även haft en lindrig
temperaturstegring, jämfört med dess
normala temperaturintervall. Samtidigt
hade djurägaren noterat svullna lymf -
knutor hos hästen.

Två veckor innan besöket på Eviden-
sia Specialisthästsjukhuset Strömsholm
undersöktes hästen av veterinär hemma
på gården. Veterinären tog inte några
prover men satte in allmänbehandling
med ett penicillinpreparat. Djurägaren
upplevde en liten förbättring av hudpro-
blemen efter behandlingen men hästen
visade fortfarande symtom.

Djurägaren hade ägt hästen i fem år

och hade ingen kännedom om att den
tidigare haft några hudproblem. Enligt
ägaren hade hästen aldrig visat tecken på
nedsatt aptit, avmagring, kolik, diarré
eller andningsbesvär. Under dagtid vista-
des den i hage men var inomhus under
nätterna. Som strömedel i boxen använ-
des torv och hästen utfodrades med hö,
müsli och mash. Inga förändringar hade
skett på sista tiden gällande vare sig
foder eller annat i hästens närmiljö. Den
hade inte behandlats med något läkeme-
del i nära anslutning till att hudproble-
men uppkom och ingen annan häst i
stallet hade visat några symtom på hud-
problem.

Undersökningsresultat
Vid klinisk undersökning visade hästen
gott allmäntillstånd och normalt hull.
Hjärtauskultation, hjärtfrekvens, slem-
hinnor och jugularvener bedömdes vara
inom normalvariation. Hästen hade hel-
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granskad artikel
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FIGUR 1. Hudförändringar vid övergången hals–bog hos fallbeskrivningens häst i samband
med första besöket i december.
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ler inga ventrala ödem. Vid auskultation
av lungorna hördes inget avvikande,
andningsfrekvensen var inom normal -
variation och hästen hade inget näsflöde.
Inga palperbara lymfknutor var försto -
rade och tarmljuden bedömdes som
normala. Vid inspektion av huden sågs
rikligt med vita flagor på bringan samt i
övergången mellan hals och bog på båda
sidor (Figur 1). Flagorna var flera centi-
meter i diameter och huden under fla-
gorna var lindrigt fuktande, röd, irrite-
rad och hade en lokal värmeökning. På
resterande delar av kroppen var huden
mjällig, framför allt över bogar och arm-
bågar. Inga förändringar kunde dock ses
i huden på huvudet, benen och kron-
ränderna. I manen, svansen och på slem-
hinnorna sågs inte heller några föränd-
ringar.

Blodprover togs och urea, kreatinin,
totalprotein, albumin, gammaglutamyl-
transferas, hematokrit och totalantal vita
blodkroppar analyserades. Samtliga vär-
den låg inom respektive referensområde.
Vid besöket togs impressionsutstryk för
cytologisk undersökning, prover för
mykologisk odling och två hudbiopsier
med hjälp av en sex millimeters hud-
stans – en från bringan och en från över-
gången hals–bog på höger sida.

Inledande behandling
I väntan på provsvar rekommenderades
schamponering av hästen. Den skulle
schamponeras två gånger i följd, där
schampot fick verka i fem minuter efter
den andra schamponeringen och detta
skulle göras två till tre gånger per vecka.
Schampot som användes innehöll salicyl-
syra, pyridoxin HCl och zinkglukonat
(Keratolux®, Virbac). I övrigt rekom-
menderades det att hästen skulle hållas
inomhus, i skydd från sol och regn, och
att täcken skulle undvikas.

De cytologiska proverna visade moget
skivepitel och lindrigt med extracellulära
bakterier, huvudsakligen kocker, medan
den mykologiska odlingen visade riklig
växt av en apatogen svamp i blandflora.
Proverna analyserades vid Laboratoriet
Evidensia Specialistdjursjukhuset Ströms-
 holm.

Biopsisvar
Två veckor efter besöket erhölls biopsi -
svar enligt följande: epidermis var lind-

rigt hyperplastisk med en kompakt
hyperkeratos som ställvis var parakerato-
tisk. Vidare fanns serocellulära krustor. I
epidermis fanns både apoptotiska celler
och vakuolärt degenererade celler. Före-
komsten av apoptotiska celler och de -
genererade celler sågs även i infundibuli-
väggarna. Dessutom fanns en kraftig ytlig
dermal inflammation med övergrepp i
stratum basale och en bandliknande in -
flammation i ytliga dermis, som bestod
av lymfocyter blandat med plas maceller.
Enstaka histocyter och eosinofiler före-
kom. Något djupare sågs infiltra tionen
även perivaskulärt i mild omfattning.
Inga förändringar kunde ses i hårfollik-
larna eller deras tillhörande körtlar och i
PAS-färgning sågs inga tecken på svamp
eller andra mikroorganismer.

Sammantaget visade biopsierna tecken
på en krustös ytlig dermal inflammation
med övergrepp i stratum basale och
bandliknande inflammation i ytliga der-
mis med apoptos och vakuolär degene-
ration i epidermis. Detta är förenligt
med kutan lupus erythematosus, vilket
även blev patologisk-anatomisk diagnos.
Laboratoriet som anlitades, BioVet AB,
hade ingen möjlighet att utföra immun-
histokemiska tester när detta efterfråga-
des.

Förändrad behandlingsregim
När provsvaren erhållits avslutades
behandlingen med schamponeringen
och prednisolon (Equisolon, Boehringer
Ingelheim Vetmedica, 33 mg/g, 2,2
mg/kg, en gång dagligen oralt) sattes in.
Hästen ordinerades linfröolja (2 dl, två
gånger dagligen, oralt), då oljan har ett
högt innehåll av fettsyrorna omega 3
och 6. Med tanke på hästens hudföränd-
ringar rekommenderades den fortsatt
boxvila för att undvika solljus, men den
kunde skrittmotioneras vid hand under
dygnets mindre soliga timmar. Dessa
rekommendationer skulle följas fram till
återbesök tre till fyra veckor senare.

Vid återbesök den 23 januari 2015
rapporterade ägaren att hästen svarat bra
på behandlingen och att områdena med
hudförändringar upplevdes ha minskat
mycket i storlek. Behandlingen hade vid
återbesöket pågått i cirka fyra veckor.
Den allmänna kliniska undersökningen
var inom normalvariation men vad gällde
huden kunde förändringar, i form av

måttligt med flagor, fortfarande ses på
båda sidors bogblad. Över armbågarna
sågs däremot inte längre några föränd-
ringar i huden. Prednisolondosen sänk-
tes (1,7 mg/kg, en gång dagligen per os),
men i övrigt fortsatte behandlingen
enligt tidigare rekommendationer och
skulle fortsätta så fram till återbesök
ytterligare åtta veckor senare.

Djurägaren skickade fotografier på
hästens hud i början av februari och 
pälsen, som delvis hade tappats efter
förra besöket (Figur 2), hade då börjat
komma tillbaka. Djurägaren upplevde
att hästen mådde mycket bättre i såväl
hud som allmäntillstånd.

Uppföljning
Den 20 mars kom hästen åter på besök
till Evidensia Specialisthästsjukhuset
Strömsholm. Den bedömdes vara vid
gott allmäntillstånd och den allmänna
kliniska undersökningen visade inga
avvikelser förutom hudförändringarna.
Pälsen på bringan hade börjat växa till-
baka och endast lindrigt med flagor
kunde ses (Figur 3). På ventrala delen av
bringan hade huden blivit hyperpig-
menterad och generellt var den torr,
men visade inga tecken på irritation.
Bilateralt på ryggen i kraniala sadelstads-
området kunde lindrigt med krustor och
noduli ses. Dessa noduli hade inte upp-
märksammats vid de tidigare besöken,
men framträdde i och med att de övriga
hudförändringarna hade minskat i
omfattning. Då dessa noduli enbart var
belägna i sadelstadsområdet bedömdes
de bero mer på att en illa tillpassad sadel
tidigare använts, än på att vara tecken på
fortskridande sjukdom. 

Vid besöket framkom det att djuräga-
ren missuppfattat doseringsanvisningen
och behandlat hästen med en lägre dos
prednisolon än vad som ordinerats. Djur -
ägaren hade givit prednisolon motsva-
rande 1,7 mg/kg, en gång dagligen, per
os fram till det första återbesöket cirka
fyra veckor efter behandlingens insät -
tande. Efter det första återbesöket den
23 januari 2015 hade djurägaren fortsatt
behandla med 1,7 mg/kg, en gång dag -
ligen per os i ytterligare fyra veckor, var-
efter dosen sänkts till 1,1 mg/kg i fyra
veckor. Hästen bedömdes ändå ha svarat
bra på behandlingen och dosen sänktes
ytterligare (0,6 mg/kg, en gång dagligen
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per os). Hästen fick åter motioneras,
med en successiv upptrappning av
motionsmängden, och den fick gå ut i
hage igen. Djurägaren rekommendera-
des dock att se över sadelns passform
innan eventuell ridning återupptogs.
Efter fyra veckor med den lägre dosen
skulle ägaren kontakta behandlande
veterinär för en avstämning innan
behandlingen sattes ut helt. Djurägaren
skulle under dessa fyra veckor följa upp
eventuell försämring till följd av den
sänkta prednisolondosen och den ökade
exponeringen för solljus.

Avslutande återkoppling
I början av juni kontaktades djurägaren
då denne inte hört av sig som planerat

fyra veckor efter
det senaste åter-
besöket. Ägaren
upplevde att häs -
tens allmäntill-
stånd var gott
och att huden nu

såg fin ut. Hästen hade dock haft ett
bakslag några dagar efter det sista be -
söket på hästsjukhuset. Försämringen
skedde i samband med att hästen haft
ett regntäcke på sig i några timmar.
Hudförändringar hade då åter blossat
upp på bogarna och bringan. Djuräga-
ren höjde på eget bevåg dosen predniso-
lon till 1,1 mg/kg, en gång dagligen
oralt under en veckas tid och återgick
sedan till 0,6 mg/kg, en gång dagligen i
fyra veckor innan behandlingen avsluta-
des helt. Ägaren trodde att hästen hade
haft samma täcke på sig i samband med
symtomdebuten. Vidare rapporterade
djurägaren att hästen, i samband med
fällningen av vinterpälsen i maj, tappat
allt hår på bålen och halsen, men att hår-

remmen vuxit ut och hade ett normalt
utseende igen.

Vid ytterligare en återkoppling per
telefon med djurägaren, omkring tre och
en halv månad efter att behandlingen
avslutats, var hästen utan symtom och
hade inte haft några fler återfall.

DISKUSSION
Lupus erythematosus innefattar ett
varierande spektrum av sjukdomspro-
cesser orsakade av immunologiska
abnormaliteter. Den finns beskriven i
systemisk form (systemisk lupus erythe-
matosus) och kutan form (kutan lupus
erythematosus), där den senare är av
mer benign typ och lokaliserad primärt
till huden, medan den förra har en
sämre prognos med flera olika organsys-
tem inblandade (13).

Multifaktoriell patogenes
Patogenesen för lupus erythematosus är
multifaktoriell. Genetiska faktorer och
miljöfaktorer har kunnat kopplas sam- ➤
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FIGUR 2. Hudförändringarna på hästens bog i februari. Pälsen, som
delvis tappats efter förra besöket, hade då börjat komma tillbaka.

FIGUR 3. Hudförändringarna på bringan i slutet av mars. Bara
lindrigt med flagor kunde ses.
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man med en ökad risk för sjukdoms -
utveckling (8, 10, 15). Hos hund och
människa har kutan lupus erythemato-
sus delats in i undergrupper. Hos män-
niska i akut, subakut och kronisk variant
(14) och hos hund i diskoid, vesikulär
och exfoliativ (1, 4, 6). Den vesikulära
och den exfoliativa formen ses endast
hos vissa raser och linjer och en stark
genetisk koppling har påvisats (1, 5, 6,
10, 15). Hos människor med lupus 
erythe matosus har det setts dysfunktio-
nellt svar hos regulatoriska T-celler, över-
aktivitet hos polyklonala B-celler med
produktion av autoantikroppar och av -
vikande cytokinuttryck, som också kan
vara kopplade till en genetisk kompo-
nent (8). Även hos häst finns en miss-
tanke om en genetisk komponent som
predisponerar för sjukdomsutveckling
(13). Vad gäller miljöfaktorer har det
påvisats att UV-ljus inducerar apoptos
hos keratocyter och frisättning av pro -
inflammatoriska cytokiner (Figur 4).
Detta tillsammans med en försenad
bortförsel av de apoptotiska cellerna

leder till utveckling av inflammatoriska
hudlesioner och ses i större utsträckning
hos personer med lupus erythematosus
jämfört med personer i kontrollgrupper
(8). Hos människor har det dock setts
att omkring 50 procent av fallen inte
visar någon negativ respons mot solljus
och att det kan finnas en flera veckor
lång latensperiod innan hudsymtom
uppstår efter exponering för solljus (8,
9). UV-ljus, extrema temperaturföränd-
ringar, stressande situationer och be -
handling med vissa läkemedel har disku-
terats som möjliga faktorer som kan
bidra till sjukdomsutveckling hos häst
(12, 13).

I vårt fall är etiologin okänd och det
faktum att lesionerna uppkom vintertid
gör att UV-ljus är en mindre sannolik
utlösande faktor. Inte heller hade några
förändringar i miljön, foder eller hante-
ring gjorts och hästen hade inte blivit
behandlad med något läkemedel i nära
anslutning till symtomdebuten. Att
hästens hudlesioner åter blossade upp i
samband med att ett särskilt täcke

använts gav misstanke om att detta täcke
var en möjlig bidragande orsak till sjuk-
domsutveckling. När hudlesionerna
återkom kom djurägaren ihåg att täcket
även använts i anslutning till att proble-
men började i december 2014. I litte -
raturen finns dock inte kontaktallergi
beskriven som orsak till lupus erythema-
tosus.

Vanliga symtom
Vid kutan lupus erythematosus hos häst
ses oftast hudlesioner på huvudet kring
näsborrar, ögon och läppar, men även på
andra delar av kroppen såsom öron, hals,
bogar, perineal- och perianalområde samt
kring könsorgan. Områdena med hud-
förändringar är ofta mer eller mindre
symmetriska och förändringarna omfat-
tar hudflagor, erytem och alopeci, men
även krustor, erosioner och leukoderma.
Klåda och smärta ses sällan, men i vissa
fall förekommer de i mild form. Likaså
är tecken på systemisk påverkan sällsynt.
Drabbade hästar är vanligen vuxna i
ålder och det har inte setts någon ras-
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FIGUR 4. Vad gäller miljöfaktorer har det påvisats att UV-ljus inducerar apoptos hos keratocyter och frisättning av pro -
inflammatoriska cytokiner hos individer med lupus erythematosus.
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eller könspredisponering (12, 13). Många
av de nämnda typiska symtomen kunde
ses hos hästen i fallbeskrivningen.

Diagnosställande och differential-
diagnoser
Diagnos ställs utifrån anamnes, klinisk
undersökning, histologisk undersökning
av hudbiopsier och immunhistokemiska
tester (12, 13). Differentialdiagnoslista
utifrån de kliniska symtomen, i fallet
som beskrivs här, innefattade dermatofi-
los, dermatofytos, pemphigus folliaceus,
sarkoidos, eosinofil dermatit, paraneo -
plastiskt syndrom, leversjukdom, över-
känslighetsreaktion mot läkemedel eller
foder samt zinkbrist. För att utesluta sys-
temisk påverkan togs blodprover, vilka
samtliga var inom respektive referens-
område.

Dermatofilos uteslöts då de typiska
bakterieformationerna, liknande järn-
vägsspår, inte kunde ses vid mikrosko-
pisk undersökning av impressionsut-
stryk. Utstryken togs från undersidan av
krustorna. Odling av bakterien är svår
och kräver specifika odlingsmedier.
Detta, tillsammans med de kliniska
symtomen och förändringarnas utbred-
ning, gjorde dermatofilos till en mindre
trolig diagnos, varför beslut fattades att
ingen bakteriologisk odling skulle genom-
 föras. Den mykologiska odlingen visade
växt av en apatogen svamp, men inga
tecken på dermatofytos. Inte heller 
PAS-färgning av biopsimaterialet visade
förekomst av svamp eller andra mikro -
organismer (7). Övriga sjukdomar i dif-
ferentialdiagnoslistan uteslöts när biopsi -
svaret kom. 

Vid histologisk undersökning av hud-
biopsier från hästar med kutan lupus
erythematosus ses de främsta föränd-
ringarna i övergången mellan epidermis
och dermis. Typiska förändringar är
vakuolär degeneration av basalcellslagret
med enstaka utspridda nekrotiska kera-
tinocyter, förtjockning av basalmembra-
net, pigmentär inkontinens samt depo-
sition av fibrinogent material i ytliga
dermis i området för basalmembran -
zonen och kring ytliga blodkärl. Lymfo-
cyter, plasmaceller och histocyter kan ses
ansamlade kring kärl i dermis (12, 13). I
vårt kliniska fall sågs en krustös ytlig
dermal inflammation med övergrepp 
i stratum basale och bandliknande in -

flammation i ytliga dermis samt vakuo-
lärt degenererade och apoptotiska celler,
vilket är förenligt med förändringarna
som ses vid kutan lupus erythematosus.

För definitiv diagnos används immun-
patologiska tester för påvisande av
immunglobuliner (IgG och/eller IgM)
samt komplement i basalmembranzonen
i den drabbade huden (12, 13). Vidare
immunhistokemiska tester kunde inte
ut föras i vårt fall, vilket är en begränsan-
de faktor i denna fallbeskrivning. Hos
människa föredrar man dock att använ-
da histopatologi framför immunpatolo-
giska tester för att ställa diagnos (14).

Behandlingsalternativ
Generellt för behandling av immunme-
dierade dermatoser rekommenderas glu-
kokortikoider i immunsuppressiva doser
– prednisolon 1,5–2,5 mg/kg, en gång
dagligen, alternativt dexametason 0,02–
0,1 mg/kg, en gång dagligen, i sju till tio
dagar. När symtomen börjar minska
trappas dosen glukokortikoider succes-
sivt ned (11). Mildare fall kan ibland
behandlas bara med skyddande åtgärder,
såsom undvikande av solljus och/eller
topikalt solskydd tillsammans med topi-
kala glukokortikoider (11, 12). Även
topikal takrolimus 0,1 procent kan an -
vändas (11). Fettsyrorna omega 3 och 6
kan ges som tillskott, då dessa fettsyror
visats kunna sänka dosbehovet av gluko-
kortikoider (11, 12). Dessvärre saknas
specifika behandlingsrekommendatio-
ner för kutan lupus erythematosus. 

I vårt kliniska fall valde vi att behandla
systemiskt, då förändringarna bedömdes
som för kraftiga och omfattande för att
kunna behandlas topikalt. De behand-
lingsrekommendationer som finns i litte-
raturen avseende immunmedierade der-
matoser låg till grund för den dos 
prednisolon som sattes in. Hudföränd-
ringarna följdes upp vid återbesöken 
och vartefter förbättring sågs trappades
dosen successivt ned. På grund av ett
missförstånd började ägaren behand-
lingen med en lägre dos prednisolon
(1,7 mg/kg, en gång dagligen) än re kom-
menderat (2,2 mg/kg, en gång dagli-
gen). Hästen behandlades således i cirka
åtta veckor med 1,7 mg/kg prednisolon,
följt av cirka fem veckor med 1,1 mg/kg
och slutligen 0,6 mg/kg i cirka fyra 
veckor. Missförståndet med doseringen

kan eventuellt ha resulterat i att det tog
längre tid för förändringarna att läka ut
än om den högre dosen använts från
start.

Vidare forskning
Det skulle ha varit intressant att göra
fortsatta immunpatologiska tester på
proverna från hästen i fallbeskrivningen.
De histopatologiska förändringarna talade
dock starkt för att hästen drabbats av
sjukdomen kutan lupus erythematosus.
Det finns, som nämnts, endast ett par
fall av systemisk lupus erythematosus
beskrivna för häst och inga fall avseende
kutan lupus erythematosus. Vidare
forskning kring lupus erythematosus
som sjukdomskomplex hos häst skulle
vara önskvärt för att ge en ökad kunskap
om sjukdomen och för att optimera
behandlingen av dessa hästar. Dessvärre
begränsas dessa möjligheter av att sjuk-
domen är mycket ovanlig. Det är därför
viktigt att så många fall som möjligt
fångas upp i det kliniska arbetet, då de
kan utgöra en god bas för vidare forsk-
ning kring sjukdomen.

SUMMARY
Cutaneous lupus erythematosus in
a horse – a case report
Cutaneous lupus erythematosus is an
unusual immune-mediated dermatitis
described in several different species, in -
cluding humans. There are only two case
reports presenting systemic lupus erythe-
matosus in horses, but none presenting
cutaneous lupus erythematosus. Cuta -
neous lupus erythematosus is a benign
disease primarily located in the skin, while
the systemic form is more malignant
involving multiple organ systems. This case
report presents a horse with cutaneous
lupus erythematosus, successfully treated
with corticosteroids. At follow up three
and a half months after end of treatment,
the horse showed no signs of disease.
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Löneenkäten – vi behöver din hjälp

Prestation, ansvar och kompetens ska löna sig. Det är en ut-
gångspunkt för oss i förhandlingar, i vår opinionsbildning och när vi 
ger dig råd som medlem.

Du tjänar på att SVF har bra lönestatistik så att vi kan ge dig god 
vägledning i lönefrågor. Det får vi genom att så många som möjligt 
svarar på vår årliga löneenkät. Jag hoppas därför att du vill ta dig 
tid att svara.

Vår lönestatistik är känd för att hålla hög kvalitet och ge en tro-
värdig bild över våra medlemmars löner. Ska vi behålla den kvalite-
ten är vi beroende av en hög svarsfrekvens på löneenkäten. Dina 

Stort tack för din medverkan. 

Jessica Berlin, jessica.berlin@svf.se
Arbetsrättsjurist, SVF

-

Vad kan du göra i Saco Lönesök?

år, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och regioner.

När har du nytta av Saco Lönesök?Sista chansen
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I samband med en översyn av 
salmonellakontrollen för svenska
nötbesättningar genomfördes så
kallade fokusgruppsamtal med
mjölkföretagare på Öland. Här 
sammanfattas dessa diskussioner
och vad de synpunkter och önske-
mål som framkom kan ha för bety-
delse för den nuvarande såväl som
den framtida salmonellakontrollen.

INLEDNING
Förekomsten av salmonella i svenska
nötbesättningar är låg, i en tankmjölk -
screening 2013 var tre procent av mjölk-
besättningarna seropositiva. Av dessa 
var en procent positiva för Salmonella
dublin, den vanligaste typen av salmo-
nella på nötkreatur i Sverige. Öland var
den region som hade högst förekomst av
S dublin med ca 15 procent seropositiva
besättningar, detta är dock tio procent -
enheter lägre än i en screening 2009
(11). Vid akuta utbrott orsakar S dublin
både sänkt mjölkproduktion (3) och kli-
nisk sjuklighet främst hos kalvar med
symtom som pneumoni, artrit och ökad
dödlighet (2, 3, 8). Livdjurskontakter
anses utgöra den viktigaste smittvägen
mellan besättningar, men även indirekt
spridning sker i viss omfattning (8, 9)
(Figur 1).

I Danmark finns ett nationellt över-
vakningsprogram för S dublin som byg-
ger på provtagning av tankmjölk och 
salmonellastatus baserat på antikropps-
nivå. Djurhållarna kan därmed vidta 
frivilliga åtgärder för att minska risken
för introduktion av smittan och för att
kontrollera smittspridningen i positiva
besättningar (10). Sedan programmet
startade 2007 har andelen positiva
mjölkbesättningar sjunkit från 26 pro-
cent till knappt sex procent och målet är

att endast ha enstaka positiva besätt-
ningar kvar 2016 (10).

Kostnadseffektiviteten i det svenska
kontrollprogrammet har ifrågasatts,
bland annat på grund av höga bekämp-
ningskostnader, och en revidering av 
de delar som berör nötkreatur har på -
börjats. I samband med detta ville man
inhämta djurägarnas synpunkter, bland
annat genom så kallade fokusgrupps -
diskussioner med mjölkföretagare på
Öland. Här ges en sammanfattning av
vad som sades i dessa diskussioner. Arbe-
tet med att analysera innehållet utfördes
ursprungligen som ett examensarbete på
Veterinärprogrammet (4).

MATERIAL OCH METODER
Fokusgruppsintervjuer används för att
lyfta fram människors tankar och argu-

mentationer rörande ett specifikt ämne
(14). Det är en metodik som tillämpats
främst inom sociologi och har i Sverige
använts för att t ex skapa mer förståelse
för människors riskuppfattning inom
trafiken (13).

Mötena ägde rum på fyra olika platser
under våren 2014. Inbjudningar skicka -
des ut av Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF), där samtliga öländska mjölkföre-
tagare inbjöds att delta i diskussioner
gällande S dublin-problematiken på
Öland. En moderator ledde varje grupp,
förde egna anteckningar samt ställde
följdfrågor. Moderatorer var My Sahl man
(LRF), Sofie Andersson (Växa Sverige),
Anita Jonasson (Gård och Djurhälsa)
och Estelle Ågren (SVA). Gruppsamta-
len dokumenterades med ljudinspel-
ningar som senare transkriberades och

ELIN DAHLLÖV, leg veterinär, 
ESTELLE ÅGREN, leg veterinär, veterinärepidemiolog och  

SUSANNA STERNBERG LEWERIN, leg veterinär, VMD, 
professor i epizootologi och smittskydd*

Salmonella i mjölkbesättningar 
– analys av fokusgruppsamtal
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FIGUR 1. Livdjurskontakter anses utgöra den viktigaste smittvägen mellan besättningar,
men dagens besättningar är större och mer automatiserade än förr vilket även påverkar
risken för salmonellaspridning inom besättningen. 

FO
TO

: S
LU

SVT 1 –16 fi:Layout 1  15-12-29  11.51  Sida 17



18 N U M M E R  1 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

analyserades. Totalt fanns material från
tolv gruppsamtal med 90 personer från
61 mjölkföretag, med fyra till nio perso-
ner per grupp.

Varje diskussion pågick i ungefär en
timme och deltagarna fick själva be -
stämma i vilken grupp de ville sitta.

Mötena inleddes med en enkät gäl-
lande Öland och S dublin, följt av en
kortare information om övervakning
med tankmjölksprov samt kostnader
orsakade av S dublin. Därpå inleddes
gruppdiskussionerna där fyra frågor dis-
kuterades: 

1) Tänk dig att din besättning har sal-
monella. Hur skulle du vilja att det han-
teras? 2) Tänk dig att din grannes besätt-
ning har salmonella. Hur skulle du vilja
att det hanteras? 3) Finns det intresse för
att göra gemensamma insatser för att få
bort S dublin från Öland? 4) Direkta
kontakter mellan djur från olika besätt-
ningar kan orsaka smittspridning. Hur
kan man minska sådana kontakter?

Varje ljudfil avlyssnades minst två
gånger och transkriberades ordagrant.
Av tidsskäl transkriberades dock endast
åtta av de tolv ljudfilerna, de övriga fyra
lyssnades av för att kontrollera att ingen
ny information fanns att inhämta. Där-
efter kategoriserades texterna i ett pro-
gram (TAMS Analyzer, SourceForge.net)
för att hitta trender och mönster i mate-
rialet varefter varje kategori analyse -
rades. De resultat som presenteras här
sammanfattar vad som framkom vid dis-
kussionerna. Detaljer och citat finns i
examensuppsatsen (4).

RESULTAT OCH DISKUSSION
Djurkontakter
Samtalen visade att deltagarna har vet-
skap om risken med inköp av djur men
att det ibland inte går att undvika.
Någon berättade att förr sålde de djur
till flera gårdar men nu säljs enbart till
en gård. Flera deltagare instämde i detta
resonemang. Egen ”karantän” vid djur -
inköp tillämpades inte av de deltagare
som diskuterade detta. På senare år har
djurägare blivit mer medvetna om smitt-
risken vilket leder till större försiktighet,
enligt en person. 

Medvetenhet om att en smitta före-
kommer kan förändra beteenden. Den
initiala nedgången av S dublin i Dan-
mark bedömdes bero på förändrade

handelsmönster som följde av en ökad
medvetenhet (5). Även minskningen 
av tankmjölkspositiva besättningar på
Öland mellan 2009 och 2013 (11) kan
vara ett resultat av en ökad medvetenhet
om smittrisker.

Risker med djurkontakter på bete dis-
kuterades också, man framförde att den
höga djurtätheten på Öland gör att djur
från olika besättningar går på angrän-
sande beten. Kontakter mellan djuren är
vanligt då de nosar på varandra eller
hoppar över stängslet. Med nya elstäng-
sel har dock denna typ av kontakter
minskat betydligt. 

På Öland är det vanligt med sambete,
i enkäten som delades ut i början av
mötena svarade 36 procent av deltagarna
att de har djur på sambeten. Detta ökar
risken för smittspridning mellan besätt-
ningarna, menade flera deltagare, andra
menade att det inte gör någon större
skillnad eftersom de ändå har kontakt
med andra besättningar över stängslet.
Det diskuterades också hur, och om,
man kan minska omfattningen av sam-
bete. Flera deltagare menade att det vore
bra om det ställdes krav på sambeten,
såsom provtagning av djuren innan de
släpps ut (Figur 2). Samtalen avspeglade

en medvetenhet om risken och flera djur-
ägare hade försökt hitta lösningar för att
minska sambetningen. Resonemangen
visar också att man kan ha svårt att gra-
dera risker utifrån typ av kontakt. Det
kan upplevas som meningslöst att göra
det ena om man inte gör det andra, 
vilket är olyckligt.

Besökare och andra kontakter
Djurägarna var medvetna om risken
med besökare. En person berättade att
de låter alla besökare byta om innan de
får vistas i ladugården. Några menade
att en del servicepersonal som besöker
gårdarna kan ha dålig kunskap om
smittspridning. Slaktbilen angavs också
som en potentiell smittkälla, men man
tyckte att bilen numera är ren när den
kommer till gården. Dessutom undviker
föraren att gå in i ladugården och djur -
ägaren undviker att beträda transporten.

Några personer pratade om en studie
som visat att vildsvin kan bära på salmo-
nella. Det uttrycktes en oro att den egna
besättningen skulle kunna smittas av
vilda djur och man pratade om kråkfåg-
lar och rådjur som förflyttar sig mellan
besättningar och betesmarker. Under
gruppdiskussionerna framhöll modera-

➤
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FIGUR 2. På sambeten hålls ibland köttrasdjur. Flera deltagare menade att det vore bra om
det ställdes krav på sambeten, såsom provtagning av djuren innan de släpps ut. 
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torn i flera grupper att S dublin främst
sprids mellan nötkreatur och att om
smittan elimineras hos nötkreaturen så
försvinner den även i omgivningen.
Djurägarna pratade dock mycket om
salmonella generellt och tycktes ha
sämre kunskaper om vad som är speci-
fikt för S dublin. Kunskap är nödvändig
för att fokusera på rätt åtgärder och
behöver förmedlas kontinuerligt.

Rimliga mål och rättvisetänk
I grupperna diskuterades hur allmän -
heten utan att reflektera över risken att
drabbas av salmonella handlar importe-
rade varor, samtidigt som påvisad salmo-
nella i en svensk besättning kan leda till
en rädsla för att äta svenskt kött. Det
kan vara missvisande att sprida bilden av
att svenska besättningar är salmonella -
fria eftersom det ofta leder till stor upp-
märksamhet när en besättning spärras. 

I gruppdiskussionerna tillfrågades
deltagarna om möjligheten att utrota S
dublin. Åsikterna varierade från att det
är en utopi till att det vore önskvärt att
försöka. Salmonella och S dublin använ-
des dock om vartannat och det är oklart
vad som avsågs. En återkommande syn-
punkt var betydelsen av att alla måste
vara med om det blir någon form av nytt
bekämpningsprogram och några menade
att det kan behövas tvingande åtgärder
för att få med alla.  

Flera deltagare ansåg att myndig -
heterna är inkonsekventa och behandlar
besättningar olika. Det sågs som orätt-
vist när myndigheterna beslutar om
olika åtgärder på olika gårdar. Av SVAs
rekommendationer till utredande veteri-
när framgår att det är viktigt att utgå
från den enskilda besättningen när sane-
ringsplanen utarbetas. Då lantbrukare
upplever att hanteringen är orättvis är
det viktigt att de tidigt informeras om
att åtgärderna är individuellt anpassade
och att det därför blir olika i olika
besättningar.

Psykologiska aspekter
I grupperna diskuterades hur djurägare
påverkas känslomässigt av att besätt-
ningen drabbas av salmonella. Flera per-
soner menade att det är oerhört påfres-
tande att få beskedet och att de krav på
åtgärder som ställs under bekämpningen
kan kännas övermäktiga (Figur 3). Man

lyfte också att det är mycket viktigt att
de drabbade får stöd och inte beskylls
för att ha gjort fel. När myndigheterna
tar över och beslutar om alla åtgärder
leder det till en känsla av maktlöshet.
Man menade att det vore bättre om
myndigheter och djurägare tillsammans
arbetar fram en lämplig bekämpnings-
plan. Det framkom också att det är job-
bigt när saneringsplanen ändras under
pågående bekämpning, det gör att kraven
på åtgärder upplevs som godtyckliga. 

Myndigheternas intention är att be -
kämpningsplanen ska tas fram i samråd
med djurägaren och att djurägaren ska
förberedas på att bekämpningsstrate -
gierna kan ändras eftersom situationen
på gården kan ändras. Diskussionerna
visar dock att djurägarna inte uppfattar
det så. En orsak till djurägarnas upp -
levelser kan vara att man initialt är med
på myndigheternas rekommendationer,
men när nya kostnader och bakslag
dyker upp inträder en känsla av upp -
givenhet som överskuggar den initiala
känslan.

Många nämnde också att man vill få
bort ”stämpeln” som djurägare får när de
drabbas. Den gör att man är rädd att
undersöka sin besättning för salmonella
och att en del drabbade inte berättar om

spärren för grannar och besökare, vilket
ökar risken för smittspridning. Detta
ansågs ändå ha blivit bättre de senaste
åren. Några personer berättade om tidi-
gare fall där människor undvikit att 
gå nära den drabbade lantbrukaren i
affären, barnen på gården inte har fått
komma till dagis och andra lantbrukare
kört omvägar förbi en spärrad gård för
att inte få med sig smitta till sin egen
besättning. Sådant späder på känslan av
att det är något skamligt att ha en gård
som är spärrad. Detta visar på behovet
av lokal information i samband med att
salmonella påvisas i en besättning.

Offentlighet
Flera av deltagarna var positiva till att
provtagningar och aktuell status skulle
vara offentlig och lättillgänglig i Sverige,
så som det är i Danmark. Några perso-
ner tog upp att om det är offentligt kan
man med hjälp av detta besluta att köpa
och sälja djur till gårdar som har samma
salmonellastatus. 

I en grupp diskuterades huruvida
offentlighet skulle göra att lantbrukare i
övriga Sverige inte vågar köpa djur från
Öland om de ser att förekomsten är
högre där än i övriga Sverige. Någon
menade att detta redan är känt och att ➤
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FIGUR 3. Djurägare påverkas känslomässigt av att besättningen drabbas av salmonella. De
krav på åtgärder som ställs under bekämpningen kan kännas övermäktiga, menade flera
personer i fokusgrupperna.
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det istället skulle göra att köparna kan
välja att köpa djur från en gård med
samma status som den egna besättningen.

Under diskussionerna nämndes att
det är mycket prat bakom ryggen på
djurägaren vars gård drabbas av salmo-
nella. Flera personer menade att det vore
bättre om det blev offentligt, det skulle
underlätta för både grannar och perso-
ner som besöker gården. 

Spärrförklaringar är offentliga hand-
lingar som kan begäras ut från läns -
styrelsen, men de sprids inte aktivt av
myndigheterna. Djurägarnas egna orga-
nisationer skulle kunna stå för en sådan
informationsförmedling, det görs idag
exempelvis inom travsporten när det
gäller kvarka och hästinfluensa (12).

Kostnader och ersättning
Enligt flera personer är det ett stort eko-
nomiskt bakslag för den enskilda djur -
ägaren att få sin gård spärrförklarad. Det
diskuterades vem som bör ta ansvar för
kostnaderna. Många ansåg att myndig-
heterna borde ta ett större ansvar för
ekonomin, det är trots allt myndigheterna
som kräver åtgärder. Några deltagare
diskuterade möjligheten till schablon-
mässig ersättning baserad på olika krite-
rier. Man ansåg att det vore olämpligt
med en ersättning baserad på djurantal
eftersom djurutrymmenas utformning
påverkar saneringsarbetet och detta av -
gör hur stor kostnaden blir. En nyligen
publicerad undersökning (16) visar 

dock att saneringskostnaderna i svenska
mjölkbesättningar i stor utsträckning är
beroende av besättningens storlek och
spärrtidens längd.

Flera personer menade att ekonomisk
ersättning är motiverande och bidrar till
att arbetet utförs. Enligt zoonoslagstift-
ningen kan djurägarna få ersättning för
delar av bekämpningskostnaderna men
detta tycks inte upplevas som tillräckligt.

Bekämpning
Flera personer menade att kraven som
ställs vid konstaterad smitta är alldeles
för hårda. När många saker ska åtgärdas
finns det risk för att inte allt genomförs
och att djurägaren tappar motivationen.
Man tyckte fokus borde riktas in på färre
åtgärder för att det ska kännas grepp-
bart. Eftersom djur inte får föras till eller
från gården och man vill undvika att
avliva friska djur blir det trängre i ladu-
gården ju längre gården är spärrad, vilket
är kontraproduktivt för bekämpningen.
Utan restriktioner skulle saneringsarbe-
tet kunna få ta mer tid och fler djurägare
skulle vara benägna att undersöka och
provta sina djur för att få en friskare
besättning, menade några personer. 

Det framfördes att förr i tiden ansågs
salmonella läka ut på egen hand. Sådana
erfarenheter bidrar till att det känns
onödigt med allt arbete och sanering.
Det som inte togs upp i diskussionerna
var att dagens besättningar har betydligt
fler djur och dessa hålls oftast i lösdrifter

(7). I dessa besättningar riskerar fler 
djur att bli infekterade och bekämp-
ningen blir därför mer omfattande och
tar längre tid.

Under diskussionerna beskrevs rengö-
ringen som mycket arbetsam och kost-
sam. Några personer påpekade att det är
motsägelsefullt att myndigheter kräver
noggrann sanering men sedan kan dju-
ren tas in direkt, utan att några åtgärder
har vidtagits gällande dem (Figur 4).
Denna kritik får anses befogad, rengö-
ringen av stallarna har successivt blivit
allt mer omfattande. Åtminstone delvis
orsakas detta sannolikt av saneringsföre-
tagens inträde på marknaden och rengö-
ringsnivåer som hamnar på samma nivå
som i en fjäderfäbesättning, vilket inte
är relevant. 

Kalvar och kalvningar diskuterades
mycket. Kalvarna är känsligast för smitta
och för att få en frisk besättning bör
fokus läggas på kalvarna, menade flera
personer. I ett samtal berättades om hur
man ändrade rutinerna kring kalvarna
som en del av bekämpningen och att det
medförde bättre kalvhälsa. 

I flera grupper fördes samtal kring
kalvar som avlivas vid ett utbrott trots
att de är till synes friska, vilket känns fel
(Figur 5). Några framförde att det kan
vara befogat att avliva en del djur för att
kunna rädda andra. Viljan att rädda alla
gör att resurserna ibland blir felriktade,
menade en deltagare, det är bättre att
fokusera på hela gruppen än på enskilda
individer.

Rådgivning
Det är viktigt att djurägaren får hjälp av
experter när gården drabbats. Som djur -
ägare vill man vara delaktig och kunna
påverka men även ha hjälp. Flera djur -
ägare menade att det vore fördelaktigt
om besättningsveterinären var delaktig i
bekämpningsarbetet då denne har stor
kunskap om gården och är insatt i
besättningens sjukdomshistorik. Några
framförde att det kan vara svårt om
besättningsveterinären ska vara ansvarig
vid hantering av utbrott då varken djur -
ägaren eller besättningsveterinären vill
stöta sig med varandra. Andra ville att
den egna besättningsveterinären ska vara
delaktig men inte ha huvudansvaret.
Det fanns inte heller någon samstämmig
åsikt om vilken organisation eller myn-

➤

VETENSKAP

FIGUR 4. Djurägarna ifrågasatte detaljsanering i besättningen om inte djuren åtgärdas. 
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dighet som är bäst lämpad att bistå med
rådgivning.

Det framfördes att det vore värdefullt
att som salmonelladrabbad tala med
andra djurägare som själva drabbats.
Djurägare kan både stötta varandra och
lära av varandra och tillsammans komma
fram till praktiska lösningar. Då Dan-
mark beslutade sig för att bekämpa S
dublin gavs djurägarna möjlighet att
träffas i grupper flera gånger för att dela
med sig av egna erfarenheter och kun-
skaper (10). I framtiden kan det vara
lämpligt att skapa förutsättningar för
den här typen av kunskapsutbyten och
stöd mellan lantbrukare även i Sverige.

Provtagning och provresultat
Under samtalen uttrycktes en vilja att
provta tankmjölk för att undersöka för
antikroppar. Det rådde delade meningar
om provtagning innan försäljning. Det
finns en stor rädsla att drabbas av salmo-
nella och det borde vara självklart att
provta nya djur som ska in i besättningen.
Flera deltagare framförde dock att krav
på provtagning kan göra att säljaren drar
sig ur. 

En fråga som kom upp var huruvida
man kommer att kunna sälja sina tjur-
kalvar om besättningen blivit positiv i
tankmjölken. Någon tyckte att det inte

borde vara ett hinder medan andra
menade att då väljer köparen att handla
djur från gårdar som är antikroppsnega-
tiva istället. Detta visar på betydelsen 
av konsekvensanalyser innan förändrad
övervakning införs i ett framtida nytt
kontrollprogram.

Det talades en del om så kallade kro-
niker. Tidigare sågs kroniskt infekterade
djur som ett stort problem vid infektion
med S dublin, men det anses numera
tveksamt om kroniker driver infektio-
nen i en besättning då de flesta har en
låg intermittent utsöndring av bakterier
(3, 9). Dessutom är livslängden hos
dagens mjölkkor kort (1) och eventuella
kroniker slaktas troligen ut ganska snart.
Det finns inte något tillförlitligt sätt att
diagnostisera kroniker. Eftersom kroni-
ker är ett etablerat begrepp bland både
lantbrukare och veterinärer är det viktigt
att denna nya kunskap förmedlas till
dem som är berörda.

SLUTSATSER
Kommunikationen med djurägarna kan
förbättras och förtydligas. Djurägarna
behöver ha klart för sig vad som krävs av
dem för att förebygga och bekämpa sal-
monella. 

Det är viktigt att ett nytt system
utformas så att det upplevs som rättvist,

att alla omfattas och att det blir tydligt
varför det kan bli skillnader mellan går-
dar. Djurägarnas egen kunskap skulle
kunna tillvaratas i större utsträckning,
inte minst genom att de kan hjälpa
varandra till ökad förståelse och tillsam-
mans hitta problemlösningar. Lättill-
gänglig information om olika besätt-
ningars status och mer delaktighet i
bekämpningsarbetet var önskemål från
djurägarna vilket tycks stämma väl över-
ens med myndigheternas intentioner.
Även minskade konsekvenser av att en
besättning klassificeras som positiv efter-
frågas. Detta är en komplicerad fråga
som inte bara innefattar myndighets -
restriktioner. Ett flertal konsekvensana-
lyser behövs innan ett nytt kontrollpro-
gram för salmonella hos nötkreatur kan
sjösättas.

SUMMARY
Salmonella in dairy herds – analysis of
focus group discussions
The Swedish salmonella control for cattle
will be revised. As part of this revision,
focus group discussions were conducted
with dairy farmers on Öland, the region
with the highest prevalence of Salmonella
dublin infection in Sweden. This paper
summarises the main findings from
these group discussions. The discussions
revealed that the farmers have knowledge
as well as an interest in salmonella con-
trol but they confuse different salmonella
serotypes and this may lead to inadequate
uptake of advice and suboptimal preven-
tion. The communication with farmers
needs improvement. The farmers wan-
ted to be more involved in the develop-
ment of on-farm eradication plans,
which is already part of the authorities’
current strategy. Easily available infor-
mation about the salmonella status of all
cattle herds was another requirement
expressed by the farmers that is already
included in the discussions about a re -
vised control programme. Moreover, the
new programme must be transparent
and perceived as providing fair and
equal treatment of all herds. Farmers
may benefit from helping each other 
to find new solutions to practical pro-
blems, sharing experiences and provi-
ding support to each other. The conse-
quences of a positive salmonella sample
is perceived as too cumbersome, mainly ➤

VETENSKAP

FIGUR 5. Att avliva friska kalvar i smittade besättningar känns svårt men kan vara nödvän-
digt för att klara av bekämpningen. 
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due to the restrictions put on the farm
by the authorities. However, this is a
complex issue and other factors also
contribute to the negative experiences of
salmonella affected farmers.
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Endagskurser för veterinärer med allmänpraktik

Hjärtfel hos hund och katt, diagnostik 
och behandling 

Datum och platser: 4/3 Sundsvall, 13/8 Göteborg, 10/9 Knivsta, 29/10 Kolmården

Målsättning: Kursen börjar med ett avsnitt om enklare diagnostik av hjärtfel och 
fortsätter därefter med hur man medicinskt behandlar djur med hjärtsvikt och base-
rat på symtom och enkel klinisk undersökning bland annat beslutar om följande:
1. När avvakta/när sätta in medicinsk behandling?
2. När våga sedera/söva djur med hjärtfel?
3. När remittera för specialistundersökning?

Kostnad

Workshop för veterinärer med allmänpraktik

Bedömning av hjärtljud/blåsljud/arytmier 
hos smådjur och häst

Tid: Lördagen den 9 april 2015, kl 15.00-18.00

Plats: Åre, Hotell Fjällgården.

Kursbeskrivning
kongressen 2015. Workshopen är interaktiv och inleds med fysiologi/patofysiologi 
avseende hjärtljud och blåsljud följt av en interaktiv del där deltagarna får lyssna 

hjärtljud, blåsljud och arytmier före diskussion och diagnos.

Kostnad

Kursledare och föreläsare

Anmälan och frågor

respektive kursstart.

Målgrupp för kurser och workshop: Allmänpraktiserande veterinärer, ambule-
rande eller vid mindre kliniker/mottagningar, som i sin kliniska verksamhet hanterar 
djur med symptom eller kliniska tecken på hjärtfel. 

Begränsat antal deltagare beroende av lokala betingelser.
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En tolv veckor gammal cairnterrier-
valp togs till veterinär på grund av
nedsatt allmäntillstånd, uttorkning
och gastrointestinala symtom. Blod-
och urinprovsresultat indikerade
såväl njur- som leverpåverkan. Trots
understödjande behandling förvär-
rades hundens tillstånd så kraftigt
att avlivning blev nödvändig. Sero-
logisk undersökning i kombination
med obduktion kunde fastställa att
hunden med största sannolikhet
drabbats av leptospiros.

ANAMNES
En tolv veckor gammal intakt cairn -
terriertik togs till Södra Djursjukhuset
på grund av nedsatt allmäntillstånd.
Hunden vägde 3,4 kg och var vaccinerad
mot valpsjuka, smittsam leverinflamma-
tion, parvovirus och parainfluensavirus
vid åtta veckors ålder. Hon var född i
Sverige och hade aldrig varit utomlands.
Tikens mamma hade importerats från
Australien tre år tidigare och var aldrig
vaccinerad mot leptospiros.

Hunden hade två dagar tidigare varit
i ett häststall och därefter insjuknat med
kräkningar. En dag senare togs den till
en annan klinik där vätska gavs sub -
kutant och ägaren rekommenderades att
ge skonkost till hunden hemma. Allmän-
tillståndet förbättrades inte och dess -
utom tillstötte diarré.

KLINISKA FYND OCH PROV-
RESULTAT VID ANKOMST 
Vid ankomsten till djursjukhuset var
hundens allmäntillstånd lindrigt–mått-

ligt nedsatt, kroppstemperaturen var
38,4°C, hudturgorn var måttligt ned-
satt, slemhinnefärgen normal och palpa-
tion i främre buken utlöste lindrig
ömhet. 

Blodkoncentrationerna av kreatinin,
ALT och ALP var förhöjda medan vär-
dena för trombocyter, natrium och
hematokrit var sänkta. Övriga resultat
låg inom referensintervallet (Tabell 1).
Urindensiteten var 1,008. På urinstix
sågs 2+ protein och 2+ hemoglobin.
Undersökning av urinsediment påvisade
rikligt med leukocyter, sparsamt med

erytrocyter och sparsamt med kockoida
bakterier (Tabell 2).

Differentialdiagnoser dag ett
Förhöjt kreatinin i kombination med
isostenuri ger indikation om akut eller
kronisk njurskada. Riklig förekomst av
leukocyter i spontankastad urin kan tala
för inflammatorisk/infektiös bakgrund
men samtidigt kan juvenil vaginit vara
en orsak till detta fynd i urinen hos just
unga tikvalpar (1). Förhöjda leverenzy-
mer kan ses vid olika former av hepa -
titer, förgiftning, cirros, syrebrist och

ERIKA BRANDEKER, leg veterinär, specialistkompetens
i sjukdomar hos hund och katt och 

KARIN BERNODT, biträdande statsveterinär*

Fallrapport 

Sannolik leptospirossmitta hos 
tolvveckors valp 

från fältet

Tabell 1. BLODPROVRESULTAT DAG ETT.

Dag 1 Resultat Referensvärde Enhet

Kreatinin 221 27–106 µmol/l
Urea 20,3 2,5–10,4 mmol/l
Natrium 136 142–150 mmol/l
Kalium 3,7 3,0–4,2 mmol/l
ALAT 130 8–75 U/l
ALP 1 655 46–337 U/l
Glukos 4,45 4,28–8,34 mmol/l
Leukocyter 11,4 6,0–17,0 x 109/l
Granulocyter 8,7 3,5–12,0 x 109/l
Lymfocyter 1,5 1,2–5,0 x 109/l
Hematokrit 31,7 37–55 %
Trombocyter 51 200–500 x 109/l

Tabell 2. URINPROVSRESULTAT DAG ETT.

Dag 1 Resultat Referensvärde Enhet

U-pH 6,0
U-densitet 1,008 > 1,030
U-protein 2+ 0
U-glukos 0 0
U-ketoner 0 0
U-hemoglobin 2+ 0
U-sediment >100 leukocyter 0–3 celler/synfält 

3–5 erytrocyter 40 x förstoring
inga kristaller

enstaka kocker
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pankreatit (8). Samtidig förekomst av
njur- och leverskada ger misstanke om
leptospiros (4).

Differentialdiagnoser vid trombocyto -
peni är ökad konsumtion (inflammation,
infektion, immunmedierad nedbryt-
ning) eller minskad produktion (ben-
märgsdepression på grund av infektion,
förgiftning, läkemedel eller neoplasi) av
trombocyter. Hos hund är infektioner,
immunmedierad nedbrytning och neo -
plasier de vanligaste orsakerna till trom-
bocytopeni (7). Trombocytvärdet i det
aktuella fallet blev inte kontrollerat
manuellt. Falsk trombocytopeni kan
uppstå vid trombocytaggregat (7).

Den lindriga anemin bedömdes vara
normal för en tolv veckor gammal valp.
Angivna hematologiska referensvärden
gäller vuxna hundar.

SJUKDOMSUTVECKLING 
Hunden fick intravenöst dropp och
matades med skonkost. Kräkning och
diarré fortsatte.

Dag två var pulsfrekvensen cirka 120
slag/minut och ibland var puls- och
hjärtrytmen oregelbunden. Ett EKG
påvisade andra gradens AV-block. Diffe-
rentialdiagnoser vid andra gradens AV-
block är förhöjd vagustonus av olika
skäl, hyperkalemi och strukturella för-
ändringar i hjärtat som påverkar retled-
ningssystemet (3). 

En ultraljudsundersökning av buken
utfördes för att närmare undersöka nju-
rar, lever och gastrointestinalkanalen.
Njurvävnaden uppvisade en ökad eko-
genicitet tydande på akut process och
levern hade en normal till nedsatt eko-
genicitet. Grovtarmen var vätskefylld. I
buken fanns riklig mängd fri vätska. Ett
hjärtultraljud utfördes för att utesluta
högersidig hjärtsvikt. Hjärtat uppvisade
ett normalt morfologiskt utseende och
hade normal kontraktilitet. Dock sågs
intermittent rytmrubbning förenlig med
andra gradens AV-block. 

Laboratorieundersökning av bukväts-
kan indikerade transsudat utan tecken
på infektion (Tabell 3). Differentialdia-
gnoser vid transsudat i bukhålan är hypo-
 proteinemi, portahypertension, iatrogen
övervätskning och ruptur av urinvägar
(2). Kreatininhalten i bukvätskan analy-
serades för att utesluta att det rörde sig
om urin. Ett blodprov avseende total-

protein och albumin var normalt men
blodplasman var nu ikterisk (Tabell 3).
Hundens slemhinnor var inte synligt
ikteriska. Ikterus beror på ökad blod-
koncentration av bilirubin. Differential-
diagnoser vid hyperbilirubinemi är pre-
hepatiska (hemolys), hepatiska (primära
leversjukdomar) eller posthepatiska
(gall gångsobstruktion, pankreatit) orsa-
ker (8). Hepatisk ikterus bedömdes vara
den mest sannolika orsaken. Blodprover
för Leptospira-serologi skickades till SVA
för analys varefter behandling med
ampicillin 26 mg/kg intravenöst var
åttonde timme inleddes.

Dag tre var hundens allmäntillstånd
sämre och urinproduktionen föreföll ha
upphört (anuri). Kreatininvärdet hade
stigit till 1 928 µmol/l och kaliumkon-
centrationen var 5,6 mmol/l (3,4–4,9
mmol/l). Kaliumstegringen bedömdes
bero på minskad utsöndring till följd 
av nedsatt urinproduktion. Plasman var

fortfarande ikterisk och hematokriten
var i princip oförändrad jämfört med
dag ett (Tabell 4). Då togs beslut om
avlivning eftersom prognosen ansågs
pessima och hunden mådde mycket
dåligt. Kroppen sändes till SVA för
obduktion. 

Den serologiska undersökningen på -
visade en titer på 1:400 mot L bratislava
och en titer på 1:800 mot L icterohae-
morrhagiae (Tabell 5).

PATOLOGISK-ANATOMISK UNDER-
SÖKNING
Vid den makroskopiska kroppsunder-
sökningen påvisades ett lindrigt nedsatt
hull och lindrig generell muskelatrofi.
Slemhinnor och kärlväggar var måttligt
gulfärgade. I bukhålan återfanns 40 ml
fibrinöst gulfärgat transsudat. I njurbar-
ken förelåg ett lindrigt ödem samt rikligt
med petekiella blödningar. Föränd -
ringarna var likartade i båda njurarna.

➤

Tabell 3. PROVRESULTAT DAG TVÅ.

Dag 2 Resultat Referensvärde Enhet

Totalprotein 50 48–72 g/l
Albumin 24 21–36 g/l
Kreatinin (plasma) 272 27–106 mmol/l
Kreatinin (bukvätska) 192 mmol/l
Protein (bukvätska) 0 g/l
Leukocyter (bukvätska) 0,2 x 109/l
Cytologi Cellfattigt
Bedömning bukvätska Transudat

Tabell 4. BLODPROVSRESULTAT DAG TRE.

Dag 3 Resultat Referensvärde Enhet

Kreatinin 1928 27–106 mmol/l
Natrium 134 142–150 mmol/l
Kalium 5,6 3,0–4.2 mmol/l
Hematokrit (i-stat) 29 35–50 %

Tabell 5. LEPTOSPIRASEROLOGI.

Serogrupp Titer (mikroagglutinationsteknik)

Leptospira bratislava 1:400
Leptospira canicola ej påvisad
Leptospira grippotyphosa ej påvisad
Leptospira icterohaemorrhagiae 1:800
Leptospira sejroe ej påvisad
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Levern var något mjuk och sönderfallande
i konsistensen samt gulaktigt missfär-
gad.

Vid histopatologisk vävnadsunder-
sökning av levern sågs höggradiga akuta
förändringar i form av single cell-nekro-
ser, fokala nekroser och blödningar
(Figur 1). Specialfärgning med Warthin-
Starry (silverfärgning) kunde påvisa
ställvis förekomst av filamentösa intra-
cellulära bakterieliknande fragment. I nju-
rarna sågs nekrotisering av tubuli epitelet
samt lindrig interstitiell mononukleär
inflammation (Figur 2). I meningerna
sågs fokala inflammatoriska infiltrat som
dominerades av neutrofila granulocyter.

De patologisk-anatomiska diagnoserna
var akut hepatocellulär nekros, akut
tubulär nekros och akut purulent
meningit.

DISKUSSION 
Hunden hade med största sannolikhet
drabbats av leptospiros. De kliniska
symtomen var initialt milda och ospeci-
fika men utvecklades till mycket allvarlig
njursvikt med upphörd urinproduktion.
Samtidig njur- och leversvikt är klassiska
fynd vid leptospiros. Hunden uppvisade
gastrointestinala symtom samt trombo-
cytopeni, vilket också beskrivs vid lepto-
spiros. Förändringarna i levern med
utbredda nekroser är typiska för lepto-
spiros och dessutom sågs filamentösa
bakterieliknande fragment, men dessa
kunde inte med säkerhet identifieras
som Leptospira. 

Aseptisk meningit förekommer vid
leptospiros hos människor och förmodas
även finnas hos hund även om det enligt
en aktuell review-artikel ännu inte är
bekräftat (5). Det här fallet kan således
utgöra en rapport som beskriver menin-
git vid leptospiros hos hund.

Serologisk undersökning används i
första hand för diagnostik, eftersom
bak terierna är mycket långsamväxande
och PCR-analys osäker (6). Mikroagglu-
tinationstekniken är den vanligaste sero-
logiska tekniken och bygger på att 
patien tens serum tillsätts suspensioner
av levande leptospirabakterier. Titrar över
1:800 anses diagnostiska. Det är vanligt
med korsreagens mellan olika serogrup-
per vilket bidrar till att tolkningen av
serologiska resultat kan vara svår (4, 6).  

Behandling med amoxicillin inleds

enligt gällande rekommendationer till
djur som är akut sjuka, har gastrointesti-
nala symtom och inte vill äta själva. Så
snart djuret äter självt rekommenderas
behandling med tetracykliner i 14 dagar
eftersom detta kan eliminera organis-
merna från kroppen (4, 5, 6).

Smittkällan är inte fastställd. Smitt -
spridning beskrivs vanligen ske via
infekterad jord eller vatten även om
direkt smittspridning också förekommer
(4). Leptospiros hos hund i Sverige är
inte vanligt förekommande men bör
vara en differentialdiagnos att beakta. ➤

FIGUR 1. Mikroskopisk bild av lever med generell hepatocytdegeneration och dissociation i
hepatocytbalkarna. HE-färgning.

FIGUR 2. Mikroskopisk bild av njure där man i tubuliepitelet ser nekroser och förkalkningar
(pilar). HE-färgning.
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SUMMARY 
Probable leptospirosis in a 12 weeks
old puppy
A 12 weeks old Cairnterrier female
puppy had gastrointestinal clinical signs
with acute onset. Biochemical analyses
of blood and urine revealed signs of both
kidney and liver damage. In spite of sup-
portive care and intravenous ampicillin,
the clinical status worsened and anuric
kidney failure developed. The dog was
euthanized. Post mortem examination
revealed acute hepatocellular necrosis,
acute renal tubular necrosis and acute
purulent meningitis. Warthin-Starry
staining detected intracellular filamen-
tous structures, which were possibly
Leptospira but could not be identified
with certainty. Serological investigation
showed a titer of 1:400 against L bratis-
lava and a titer of 1:800 against L ictero-
haemorrhagiae. Leptospirosis is an
uncommon infection among Swedish

dogs but should be considered in cases
of fever, kidney-, liver-, lung-, eye- or
meningeal disease.
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KARIN BERNODT, biträdande statsveterinär,
avdelningen för patologi och viltsjukdomar, 
Statens veterinärmedicinska anstalt, 
751 89 Uppsala.
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MUL- OCH KLÖVSJUKA I EUROPAS 
NÄROMRÅDE
FAOs europeiska kommission för kontroll av
mul- och klövsjuka, EuFMD, varnar Europas
chefveterinärer för den oroande utvecklingen
av mul- och klövsjuka i Europas närområde.
EuFMD lyfter fram tre händelser som illustre-
rar den komplexa situation som råder.

Mul- och klövsjuka förekommer i stora delar
av världen och kontrolleras i endemiska områ-
den genom vaccinationsprogram. Dock finns
det sju serotyper av mul- och klövsjukevirus
(O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 och SAT3), mel-
lan vilka skyddande korsimmunitet inte förelig-
ger, och dessutom ett stort antal undertyper
(topotyper), vilket komplicerar såväl vaccina-
tionsprogram som diagnostik. 

Mul- och klövsjuka förekommer inte i 
Eu ropa idag och förebyggande användning av 
vaccin är förbjuden. Det senaste stora utbrottet
inom EU var 2001. Då drabbades framför 
allt Storbritannien med totalt 2 030 smittade
besättningar och över fyra miljoner avlivade
djur. De direkta kostnaderna för det utbrottet
uppskattades till tre miljarder pund.

Under de senaste åren har mul- och klöv-
sjukeutvecklingen i Europas närområde (främst
Nordafrika och Turkiet) dock varit oroande,
med utbrott av flera olika topotyper och en inte
försumbar risk för spridning till södra Europa.
De tre händelser som nu lyfts fram av EuFMD
anses ytterligare ha förvärrat situationen.

1. Världsreferenslaboratoriet för mul- och
klövsjuka vid Pirbrightinstitutet i Storbritannien
bekräftade nyligen att det virus som sedan i
september 2015 orsakar utbrott i Saudiarabien
är av en topotyp som aldrig tidigare påvisats 
i regionen. Viruset är av serotyp A och nära
besläktat med virus som cirkulerar i Indien och
Pakistan, men genetiskt mycket skiljt från dem
som under senare år orsakat utbrott i Turkiet
och Mellanöstern. För ett par år sedan introdu-
cerades ett annat mul- och klövsjukevirus, av
serotyp O, från Sydasien till Saudiarabien med
omfattande spridning under 2013–2014 till
Libyen, Tunisien och Algeriet som följd. Det
finns en oro att även det nu aktuella viruset ska
lyckas etablera sig i regionen och få omfattande
spridning, eftersom de vaccin som rutinmässigt
används inte ger tillräckligt skydd.

2. Den 2 november 2015 rapporterades det
första utbrottet av mul- och klövsjuka i
Marocko på över 15 år. Sedan dess har ytterli-
gare fyra utbrott rapporterats, samtliga i centrala
delarna av Marocko, avlägset såväl i tid som i
avstånd från de senast rapporterade utbrotten 
i mars detta år i Algeriet. Spridningen har varit
väldigt snabb och situationen anges vara kri-
tisk. Enligt preliminära analyser har utbrotten
orsakats av virus av serotyp O, men till vilken
grad de är genetiskt besläktade med dem som
cirkulerar i Libyen, Tunisien och Algeriet är
ännu inte klart. Det är också oklart hur och
varifrån viruset introducerats till landet.

Årets första Epiztel fokuserar helt på det ökande

hotet att Europa drabbas av mul- och klövsjuka. 

Sjukdomen har nyligen dykt upp i Saudiarabien, Marocko och Egypten och den 

politiska oro som råder i dessa regioner försvårar läget ytterligare. Under hösten

2015 arrangerade Jordbruksverket en större övning som byggde på ett svenskt

utbrott av mul- och klövsjuka. Materialet är sammanställt av Mikael Propst, SVA.

MÅNADENS EPIZTEL

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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3. I dagsläget cirkulerar tre olika serotyper av
mul- och klövsjukevirus i Egypten (O, A och
SAT2) och tre serotyper i Turkiet (O, A, Asia
1). Tillsammans med det nya viruset i Saudi -
arabien cirkulerar således virus av fyra serotyper
(Figur 1) och sju topotyper samtidigt i Europas
närområde, vilket komplicerar såväl kontroll -
åtgärder som diagnostik och övervakning. Den
politiska oro som råder i dessa regioner, med
omfattande folkströmningar och djurförflytt-
ningar, är ytterligare en faktor som försvårar
läget.

SVAs bedömning
SVA bedömer i dagsläget inte att mul-och klöv-
sjuka utgör ett direkt hot för svenska nötkrea-
tur. Ingen livdjurshandel förekommer med de
drabbade områdena och andra spridningsvägar
förefaller, med tanke på avstånd, mindre sanno -
lika. Trots detta är det av högsta betydelse att
symtom hos klövbärande djur, som skulle
kunna tyda på mul- och klövsjuka, uppmärk-
sammas och omgående rapporteras.

ÖVNING MULE 2015
Under hösten 2015 arrangerade Jordbruks -
verket i två delar övning MULE 2015 med ett 
scenario som bygger på ett utbrott av mul- och
klövsjuka. Vid det första övningstillfället den
12–16 oktober övades den operativa lednings-
centralens (OLC) stab och vid det andra
övningstillfället 24–25 november övades den
nationella ledningscentralen (NLC) och SVA
(Figur 2).

Övning MULE 2015 genomfördes inom
ramen för projektet ”Epizootiutbrott samver-
kan, beslutsstöd och övningar, 2013–2015".
Övningen syftade till att utveckla Jordbruks -
verkets förmåga att kunna hantera utbrott av
smittsamma djursjukdomar i Sverige. För att
uppnå detta syfte krävs en väl utvecklad för -
måga till samverkan och koordination, bland
annat mellan Jordbruksverket och SVA.

MULE 2015 genomfördes i form av en
lärande simuleringsövning med motspel. Om -
världen, som t ex andra myndigheter, privat-
personer eller organisationer, simulerades i
olika typer av inspel till de övande för att se hur
de hanterade dessa. Övningen var ett led i att

MÅNADENS EPIZTEL

FIGUR 1. Serotyper och topotyper av mul- och
klövsjuka som cirkulerat i Mellanöstern och Nord-
afrika från 2012 –2015. Delfigur a) = serotyp A, 
b) = serotyp O, c) = serotyp Asia 1 och d) = sero-
typ SAT2. Grafik: Världsreferenslaboratoriet för
mul- och klövsjuka.

a)

b)

c)

d)
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upprätthålla Sveriges samordnande och opera-
tiva förmåga. ”Övningar är vårt bästa verktyg
för att upprätthålla viktiga funktioner och 
ger värdefull erfarenhet för framtiden”, säger
Catrin Molander, stabschef för Jordbruksver-
kets krisorganisation. 

Efter övningen pågår ett omfattande arbete
med att utvärdera de spelade momenten.
Utvärderingsrapporten kommer att var klar i
februari 2016 och därefter tar ett utvecklings -
arbete vid, utifrån vad som framkommit i rap-
porten.  ■

MÅNADENS EPIZTEL
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FIGUR 2. Fokuserad krisledning under MULE, delövning nationell ledningscentral, NLC.

Kritiska avskedsord från
patologiprofessor
❘❙❚ Den 30 november förra året höll 
Wilhelm Engström, professor i veterinär-
medicinsk patologi, en avskedsföreläsning
vid SLU inför sin pensionering. Förutom en
sammanfattning av sitt vetenskapliga värv
gav Wilhelm Engström åhörarna en vass
reflektion över utvecklingen av universitet
och högskolor i Sverige.

”Inget byggande av skrytbyggen med
utrustning i industriell skala eller undervis-
ningssjukhus i ohanterligt stora format bör

ens för ett ögonblick undanskymma det
faktum att vetenskaplig forskning är en
intellektuell process och att forskarhjärnan
är det viktigaste instrumentet”, framhöll
Engström. ”Det borde vara institutionerna,
små eller stora (helst inte för stora), som
utgör den vetenskapliga brygdens jäskar.
Varje försök att förbättra högskolan borde
tagit sin utgångspunkt här – inte i över-
byggnaderna ... Bara inom SLU lär det 
finnas över 50 olika styrdokument i form
av policybeslut, strategier, riktlinjer och
handlingsplaner – alla med olika slags krav
som åläggs forskare och lärare och vars
hörsamhet kontrolleras och övervakas av
ansiktslösa mellanchefer som städslats 
för verksamheten”, var några av patologi-
professorns kritiska avskedsord. ■

❘ ❙❚ noterat

Wilhelm Engström var i sin avskedsföre -
läsning kritisk mot de ökande ”överbygg-
naderna” i universitetsvärlden.

SVT 1 –16 fi:Layout 1  15-12-29  11.52  Sida 29



30 N U M M E R  1 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Vilken är din diagnos? – Idisslare

Veterinärtidningens serie av kliniska självtester
utökas från detta nummer med frågor rörande
idisslarsjukdomar. Fallbeskrivningarna i ämnet 
sammanställs och tolkas av veterinärer vid
Avdelningen för idisslarmedicin och epide-
miologi, SLU.  

En vinglig kviga som inte svarat på
behandling i fält remitterades in till idiss-
larkliniken, SLU, för vidare undersökning.
Fallet är beskrivet och tolkat av Gustav
Averhed och Lina Lindström, Avdelningen
för idisslarmedicin och epidemiologi (IME),
Kliniska Vetenskaper, SLU.  

Kviga, SRB, 13 månader
ANAMNES: En 13 månader gammal SRB-kviga
har visat symtom på tilltagande vinglighet och
stelhet i båda bakbenen de senaste veckorna.
Kvigan vill helst ligga ner, men står stundtals
stilla i ett hörn med bakbenen under sig. Man
har observerat att hon vid några tillfällen blivit
hundsittande. Kvigan har idisslat mindre de
senaste dagarna och har en sämre tillväxt än

övriga djur i samma ålder. Djuren går i gruppbox på djup-
ströbädd och utfodras med ensilage, saltsten, mineraler
och krossat spannmål. Inga andra djur i besättningen har
liknande symtom. 

FIGUR 1. Kroppshållning hos fallbeskrivningens kviga vid undersök-
nings tillfället. Lägg märke till den krumma ryggen, den sträckta halsen
och den gasutspända hungergropen. Rörelsestörningar har gjort att
kvigan legat mycket och fått tryckskador på hasorna.

FIV tycks öka i Sverige
❘❙❚ Felint immunosuppressivt virus (FIV)
förekommer över hela världen och infekte-
rar tama och vilda katter. Viruset beskrevs
första gången 1987 i USA. FIV tillhör
familjen retrovirus och sorteras i gruppen
lentivirus. Till lentivirus hör också t ex HIV
(human immunodeficiency virus). FIV delar
många egenskaper med HIV och kallas
ibland för kattens aids. Infektioner i övre
luftvägarna och i munnen, svårläkta sår
samt lunginflammation men också feber-
toppar, avmagring, förstorade lymfknutor
och olika tumörer hör till de symtom som
är vanliga hos katter med FIV. Det kan
dock ta flera år innan katten insjuknar i
slutfasen av sjukdomen. Under den period

då viruset sprider sig i kroppen kan katten
vara symtomfri.

Tio år före 2013 diagnostiserade SVA
mellan fyra och tolv FIV-positiva katter årli-
gen. 2014 diagnostiserades 23 FIV-positiva
katter. Fram till i oktober 2015 hade 15
katter påvisats positiva för FIV. SVA ser det
som en ökande trend.

– Från 2013 och framåt ses en ökning
av antalet diagnostiserade fall, framför allt
i Skåne och södra Sverige, säger bitr stats-
veterinär Louise Treiberg Berndtsson, SVA.

Viruset finns framför allt i saliv och blod
hos den infekterade katten. Den vanligaste
smittvägen är sannolikt via slagsmål och
bett. Detta skulle kunna förklara varför det
främst är lite äldre, utegående hankatter
som smittas.

Källa: pressmeddelande från SVA den 
30 november 2015.  ■

❘ ❙❚ noterat
Från 2013 och framåt ses en 
ökning av antalet diagnostiserade
FIV-fall, enligt SVAs 
statistik. Det är 
främst äldre, ute -
gående hankatter 
som smittas. 
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Vid undersökning i fält är kvigans allmäntillstånd gott,
auskultation av hjärta och lungor är utan anmärkning,
våmfrekvensen och våmljudens kvalitet är inom normal-
variation. Inga smärtreaktioner kan provoceras fram vid
palpation av rygg eller bäcken, ingen ökad digitalpuls kan
heller palperas. Kvigan får injektioner av selen och vitamin
A, D, E och ketoprofen, svarar inte på behandling och
remitteras till IME.

KLINISK BILD/SYMTOM: Allmäntillståndet är lindrigt ned-
satt och kvigan är dehydrerad med insjunkna ögon. 
Rektaltemperaturen är normal, hullet är under medelgott,
palperbara lymfknutor utan anmärkning. Kvigan har
takypné (50/minut) med normala andningsljud och står
med sträckt hals (Figur 1). Hon har måttlig takykardi (90
slag/minut) med fyllda jugularvener, ett negativt venstas/
venpulstest samt svaga hjärtljud på vänster sida. Avföringen
är lös och lindrigt slemmig och innehåller mycket odige-
rerade foderpartiklar. Våmmen är kraftigt tympanisk med
nio onormalt tydliga, böljande kontraktioner med lös/mjuk
konsistens på fem minuter. Ructus sker onormalt ofta och
kvigan idisslar inte.

Vid sondning till förmagarna noteras en viss svårighet
att föra ner sonden, endast en sparsam mängd gas avgår.
Efter motion sker omfattande gasavgång och våmmen blir
mindre spänd. Vid rektalisering kommer man endast in
med underarmen, dorsala våmsäcken känns gasig, den
ventrala våmsäcken kan inte utvärderas. 

Ryggen är krum (Figur 1) och kvigan uppvisar ett onor-

malt resnings- och läggningsbeteende. Hon förlorar kon-
trollen över vänster bakben och lägger sig hastigt och
okontrollerat. Ibland blir hon hundsittande och behöver
då assistans för att komma upp.

I rörelse är kvigan vinglig och har en medial bakbens-
cirkumduktion som är så kraftig att klöven slår emot mot-
stående metatarsalben. Svansens rörelser är normala, kvi-
gan kan stå i urineringsposition och har känsel perinealt.
Positionsreaktionerna på båda bakbenen är långsamma,
mest uttalat på vänster sida. När man breddar bakbenen
viker sig vänster knä och hon trillar åt sidan när hon ska
korrigera. Panniculus-reflexen saknas bilateralt från länd-
ryggen och bakåt men kvigan har normala smärtreflexer i
bakbenen.  

Blodprover visar lågt kaliumvärde samt normala mag-
nesium- och kalciumnivåer. CK är lindrigt förhöjt och
ASAT är normalt. Hematokriten är 29 procent. Glutavac
är negativt. Hematologi är inte analyserat. Cerebrospinal-
vätska tas under sedering och inga tecken på infektion
eller inflammation kan påvisas.   

Kvigan avlivas av djurskyddsskäl.

FRÅGA: Vilken diagnos misstänker du?

SVAR SE SIDAN 46
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Besiktning av häst
Den första svenska besiktningsmanualen för häst har tillkommit som ett initiativärende inom
Hästsektionen vid Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Innehållet är skrivet av erfarna
hästveterinärer som delar med sig av sina kunskaper och personliga erfarenheter i ämnet
besiktning. Boken gör inte anspråk på att beskriva det enda sättet att utföra en besiktning
av häst, utan vill snarare fästa uppmärksamheten på alla de frågor som kan uppstå i en 
besiktningssituation.

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

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

Boken kostar 275 kronor inklusive moms och exklusive porto. Beställ den via office@svf.se
eller på telefon 08-545 558 20.
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n tvådagars workshop inom
bindvävsforskning arrangera-
des på Krusenbergs herrgård
utanför Uppsala den 19–20
oktober förra året. De sex

forskare som träffades arbetar både inom
humanmedicin och veterinärmedicin
och kom från Sahlgrenska Akademin,
Göteborg, från SLU, Uppsala, och från
Norges Veterinärhögskola, Oslo. 

Alla sex är på olika sätt involverade 
i forskning kring de tidiga bindvävs -
förändringarna som ses vid två av de
vanligaste ortopediska sjukdomarna,
osteo artrit (artros) och ostekondros (lösa
benbitar), hos våra husdjur. Båda sjuk-
domarna drabbar även människa: osteo-
kondros ses hos unga individer och osteo -
artrit är ett betydande problem i den
åldrande humanpopulationen.

NÄTVERK FÖR BINDVÄVS-
FORSKNING
Målet med workshopen var att bilda ett
nätverk för bindvävsforskning där fors-
karna möts en till två gånger per år för
att utveckla idéer om hur de tidiga sjuk-
domsmekanismerna kan studeras och
kartläggas vid bindvävsskador samt att
etablera samarbeten kring nya metoder.
Mer specifikt kan forskningen ses inne-
fatta inflammation, degeneration och
reparation av bindvävsmatrix i olika
delar av kroppen. När tidiga sjukdoms-
mekanismer har klarlagts kan även läke-
medel testas i syfte att bota och påverka
sjukdomens kroniska förlopp. Forsk-
ningens mål är att generera data från 
in vitro-försök i laboratoriet och sedan
omsätta dessa till den levande individen
(djuret eller människan). 

Jakten på biomarkörer för tidig dia-
gnos av bindvävssjukdomar är en del i

denna forskning. Arbetet åskådliggjor-
des i två av föredragen: Ulla Ruetschi,

Bindvävsworkshop i samverkan
mellan läkare och veterinärer

I ett interdisciplinärt samarbetsprojekt möttes forskare från human- och veterinärmedicinen i Uppsala 
för att bilda ett nätverk för bindvävsforskning. Målet är att utveckla idéer om hur tidiga sjukdomsmekanismer 

kan studeras vid bindvävsskador och att etablera samarbeten kring nya forskningsmetoder.

STINA EKMAN, leg veterinär, VMD, professor*
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➤

Sex bindvävsforskare inom humanmedicin och veterinärmedicin sammanstrålade i Uppsala
under hösten. Översta raden: Elisabeth Hansson, Kristin Olstad, Eva Skiöldebrand. Nedre
raden: Cecilia Ley, Ulla Ruetschi, Stina Ekman.

E
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docent vid Sahlgrenska Akademin, be -
skrev en in vitro-inflammation i brosk -
pluggar från häst och de tidiga händelser
i broskmatrix som kan upptäckas med
hjälp av masspektrometri. Modellen
visade tydligt hur en stimulering av
broskvävnaden med cytokinen IL1 beta,
efter 25 dagar karakteriserades av en kol-
laps av kollagena nätverket, vilket också
ses vid osteoartrit in vivo. 

Eva Skiöldebrand, docent vid BVF/
SLU och Sahlgrenska Akademin, visade
hur man i denna inflammationsmodell
sett ett tydligt tidsmönster vid fragmen-
tering av broskmatrix. Vissa fragment

ses tidigt och andra istället senare i den
inflammatoriska processen. Dessa frag-
ment är unika kandidater för biomarkö-
rer vid akut ledskada och har testats i
ledvätska och serum hos häst och män-
niska. Målet med hennes forskning är
att skapa en multiplex analys där olika
molekylära fragment mäts i ett prov.
Tanken är att det då ska gå att fånga upp
hästar med tidiga skador och dessutom
övervaka skadans utveckling på individ-
nivå. Det blir då möjligt att undersöka
en hästs broskstatus kontinuerligt eller i
perioder av träning samt att följa upp
effekten av intraartikulära behandlingar.

Workshopen avslutades med en för-
söksplanering av ett gemensamt pilot-
försök där nya läkemedelskombinatio-
ner ska testas i en inflammationsmodell
på broskpluggar från häst. Nästa möte
kommer att hållas i Göteborg under
våren 2016, efter det att resultaten från
pilotförsöket är klara.

*STINA EKMAN, leg veterinär, VMD, professor,
Institutionen för biomedicin och veterinär folk-
hälsovetenskap, Avdelningen för patologi, farma-
kologi och toxikologi, Sveriges lantbruksuniversi-
tet, Box 7028, 750 07 Uppsala.
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Tidig kontakt med hundar
minskar risk för barnastma
❘❙❚ En grupp svenska forskare har studerat
sambandet mellan tidig djurkontakt och
senare astmasjukdom hos en miljon svenska
barn. Frågan har tidigare undersökts men
utan samstämmiga resultat. Den nya stu -
dien visar att barn som växer upp med
hund har ungefär 15 procent lägre risk 
att drabbas av astma i skolåldern.

Forskarna använde information från nio
olika nationella register, inklusive två hund -
ägarregister som tidigare inte använts för
medicinsk forskning. Resultaten publicera-
des den 3 november i den vetenskapliga
internationella tidskriften JAMA Pediatrics.

– Tidigare studier har visat att barn 
som växer upp på lantgård har halverad
risk för astma. Vi ville undersöka hur ris-
ken var hos barn som växer upp i familjer
med hund. Våra resultat bekräftar de tidi-
gare studierna gällande barn som växer
upp på lantgård, och vi såg också att de
barn som växer upp med hund i familjen
hade ungefär 15 procent lägre risk för

astma i skolåldern. Vi tog hänsyn till alla
kända störfaktorer i våra analyser såsom
astma hos föräldrarna, geografi och antal
syskon, säger Tove Fall, docent i epidemio-
logi vid institutionen för medicinska veten-
skaper vid Uppsala universitet som lett 

studien tillsammans med forskare från
Karolinska Institutet i Stockholm.

Källa: Fall T, Lundholm C et al. Early
exposure to dogs and farm animals and
the risk of childhood asthma. JAMA 
Pediatr, 2015, 169, 11:e153219.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Veterinär Tove Fall, verksam vid Upp-
sala Universitet, har i en aktuell studie
visat att tidig kontakt med hundar
minskar risken för barnastma. 

Har du frågor om cancer?
Välkommen att kontakta Cancerfondens informations- 
och stödlinje för information och känslomässigt stöd.

020-59 59 59
infostodlinjen@cancerfonden.se
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nder 1990-talet minskade
antalet individer av bengal-
gam (Gyps bengalensis) i
södra Asien mycket kraftigt.
Orsakerna anses vara att

användningen av diklofenak till nöt-
kreatur ökade, i kombination med att
kadaver av nötkreatur av religiösa skäl
inte omhändertogs utan lämnades ute 
i naturen. Bengalgamen och andra rov-
fåglar drabbas av uratförgiftning och
njursvikt vid exponering för NSAID.
Olika fågelarters känslighet för diklofe-
nak och andra NSAID är dåligt känd,
men förutom arter av släktet Gyps (dessa
finns emellertid inte i Sverige) anses
även arter av släktena Aquila och Milvus
(bland annat  kungsörn och röd glada
som förekommer i Sverige) vara mycket
känsliga. Andra arter, som exempelvis
kråkfåglar (experimentellt undersökt i
Corvus albus) förefaller vara betydligt
mindre känsliga.

Enligt de beräkningar som gjorts
minskade gampopulationerna i Asien
trots att endast en mycket liten andel av
de kadaver som gamarna livnärde sig på
utgjordes av diklofenakbehandlade djur.
När väl orsakssambandet var klarlagt
stoppades användning av diklofenak till
nötkreatur i bland annat Indien och
Nepal. Diklofenak finns i godkända
läkemedel till djur även i Europa och
därför utredde den Europeiska läkeme-
delsmyndigheten (EMA) om använd-
ningen innebär risker för populatio -

nerna av gamar och andra rovfåglar i
Europa.

STÖDUTFODRA INTE MED 
BEHANDLADE KADAVER
I Sverige finns i dagsläget inga produkter

innehållande diklofenak godkända för
användning till djur och användningen
av diklofenak till livsmedelsproducerande
djur i enlighet med kaskadprincipen är
liten. Emellertid är de i Sverige till djur
godkända substanserna flunixin och car-

Information från Läkemedelsverket

Rovfåglar känsliga 
för anti inflammatoriska 

läkemedelsrester
Särskilt under vintertid är det vanligt att organisationer eller individer stödutfodrar stora rovfåglar 

med kadaver eller slaktbiprodukter. Läkemedelsverket varnar nu för att kadaver från djur som behandlats 
med vissa antiinflammatoriska läkemedel kan vara toxiska för rovfåglar.

KARL LJUNGVALL, leg veterinär, VMD, Dipl ECVS*
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Under 1990-talet minskade antalet individer av bengalgam (Gyps bengalensis) i södra
Asien mycket kraftigt på grund av att användningen av diklofenak till nötkreatur ökade.
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profen också toxiska för rovfåglar. Vidare
är toxiciteten hos dexametason (som
inte är ett NSAID utan en steroid med
antiinflammatorisk effekt) och ketopro-
fen, för rovfåglar ofullständigt känd.
Meloxicam tolereras däremot väl även av
rovfåglar.

Läkemedelsverket vill uppmärksam-
ma den svenska veterinärkåren och de
organisationer som stödutfodrar stora
rovfåglar på de risker för skada på popu-
lationen av rovfåglar som skulle kunna
uppkomma om fåglarna kommer över
kadaver eller slaktbiprodukter av djur
som behandlats med vissa antiinflam-
matoriska läkemedel.

*KARL LJUNGVALL, leg veterinär, VMD, 
Dipl ECVS, Läkemedelsverket, Box 26, 
751 03 Uppsala.
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De i Sverige till djur godkända substanserna flunixin och carprofen är toxiska för kungs-
örnen och andra stora rovfåglar. 
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Datorteknik för att upptäcka
smärta hos häst
❘❙❚ En forskargrupp vid SLU ska undersöka
om avancerad datorteknik kan kombineras
med veterinärmedicin för att utveckla

objektiva metoder att upptäcka smärta hos
häst, rapporterade universitetet i ett press-
meddelande den 7 december. 

– Vi hoppas att datorn är snabbare 
och mer objektiv än människor. Vi hoppas
även att datorn kan identifiera hästar med
låggradig smärta och andra tillstånd hos
hästen, som t ex ångest och stress som
även förekommer vid smärta. Det skulle
innebära mycket för djurvälfärden, säger
Pia Haubro Andersen, SLU-professor och
en av de ansvariga för projektet.

Forskningen är ett samarbete mellan
SLU, University of California och Köpen-
hamns Universitet. Tekniken, som är
utvecklad på University of California i 
San Diego, är från början framtagen för
att automatiskt avläsa människans ansikts-
mimik. Genom samarbetet kommer kun-
skaperna inom klinisk veterinärmedicin 

och avancerad datorteknik att leda till
utvecklandet av en validerad automati -
serad igenkänning och gradering av 
smärta hos häst. Om man tidigt kan 
identifiera djur med smärta kan man
snabbt undersöka, diagnostisera och
behandla dessa djur och därmed förkorta
djurlidandet.

– Vår grupp har under de senaste tio
åren utvecklat och utvärderat metoder 
för identifiering och gradering av smärta
hos häst, framför allt i hästens ansikte.
Dessa metoder är dock tidskrävande och
undersökningen måste göras av vana 
veterinärer. Vår forskning syftar till att få
fram metoder som ska vara så enkla att
använda att de kan bli gemensamma 
verktyg för veterinärer, yrkesverksamma
och lekmän inom hästnäringen, säger 
Pia Haubro Andersen. ■

❘ ❙❚ noterat

– Vi hoppas att datorn kan identifiera 
hästar med smärta och andra tillstånd som
förekommer vid smärta, säger Pia Haubro
Andersen. 
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Prenumerera på nyheter från Saco 

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

Aktivera din prenumeration på www.saco.se/Nyheter--debatt/Prenumerera-pa-nyheter/
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november 2014 reste fyra forskare
från det tvärvetenskapliga nätver-
ket ”One Health Sweden” (1, 8, 9)
till Galapagos på en forsknings -
expedition. Gruppen bestod av två

veterinärer, en läkare och en biolog – en
sann One Health-konstellation (6, 10).
Syftet med expeditionen var att under-
söka förutsättningarna för att vetenskap-
ligt studera förekomsten av antibiotika-
resistenta bakterier hos olika djurarter
som lever på Galapagos, dvs i en miljö
som är relativt opåverkad av människor.
Motsvarande undersökningar har tidi -
gare gjorts på initiativ av Björn Olsen,
infektionsläkare och verksam vid Upp -
sala Universitet, på flera håll i världen.
Som exempel kan nämnas tidigare expe-
ditioner till Antarktis och de subantark-
tiska öarna, varav den senaste (2012)
beskrevs i veterinärtidningen (2) och
också resulterade i ett antal vetenskap -
liga publikationer (t ex 7, 11). Exempel
på andra ur mänsklig synvinkel avlägsna
områden som studerats är Berings hav,
Sibirien och Alaska (4, 5, 12). Dessa
områden kännetecknas, utöver sitt låga
antal människor, av sitt tuffa klimat med
sträng kyla under stor del av året. 

Samtidigt vet vi att förekomsten av
antibiotikaresistenta bakterier är mycket
hög i många tropiska och subtropiska
länder. Detta kanske inte primärt har
med temperaturen att göra utan hör sna-
rare ihop med bristande styrning och
kontroll av antibiotikaanvändningen till
både djur och människor (13). Det skulle

således vara av intresse att undersöka
förekomsten av antibiotikaresistens även
i områden som är mindre tätbefolkade
på dessa breddgrader. Sådana områden
finns förvisso, men är ofta ökenartade
och innehåller inte särskilt mycket djur-
liv. Det finns dock ett antal exempel på
avlägset belägna områden nära ekvatorn
där djurlivet är frodigt och där den typ
av fåglar som är av intresse för projektet
uppehåller sig under del av eller hela
året. Vår blick landade därför på Gala-
pagos.

NATIONALPARK MED RIKT DJURLIV
Galapagosarkipelagen består av 127 öar
varav 19 större, belägna ca 100 mil utan-
för Ecuadors kust. Ekvatorn korsar den
största ön, Isabela. Vulkaniska händelser
och förskjutningar i havsbottnen leder
än idag till att öar formas. Djurlivet är
välkänt, inte minst för att så många
endemiska arter bara återfinns på Gala-
pagos. Genom århundrandena har djur-
arter splittrats i nya populationer och
utvecklats oberoende av varandra på de
olika öarna. Det var här som Charles

Reseberättelse

One Health-expedition 
till Galapagos

I slutet av 2014 gjorde författarna en forskningsresa till Galapagosöarna för att studera förekomsten 
av antibiotikaresistenta bakterier hos olika djurarter på Galapagos. Ursprungligen var syftet med expeditionen att
samla in prover för analys, men praktiska hinder gjorde att målet ändrades till rekognosering och inventering inför

ett kommande provtagningsarbete. Resan bjöd på såväl stimulerande som utmanande erfarenheter.

KARIN ARTURSSON, leg veterinär, VMD, docent, CHARLOTTE BERG, leg veterinär, VMD, professor, 
JOSEF JÄRHULT, leg läkare, specialistläkare, Med dr, DAN I ANDERSSON, professor och BJÖRN OLSEN, leg läkare, överläkare, professor*
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Den blåfotade sulan är en av de arter där provtagning för förekomst av
ESBL-bärande E coli-bakterier skulle vara av intresse.

I
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Darwin på 1800-talet utformade sina
teorier om arternas uppkomst genom
naturligt urval. Till och med på en och
samma ö har olika djurarter utvecklats
och på ön Isabela finns idag fem gene-
tiskt skilda arter av landsköldpaddor.
Orsaken till att dessa utvecklats till olika
underarter är att de med tiden isolerats
från varandra i var och en av de dalar
som bildats mellan öns sex vulkaner. 

Idag är 97 procent av Galapagos yta
nationalpark, medan resterande yta bru-
kas av de ca 30 000 personer som är per-
manent bosatta på öarna. Tyvärr har
inflyttningen av människor medfört en
del problem med att nya djurarter har
introducerats. Det finns numera både
råttor och förvildade getter på flera av
öarna. Råttorna är predatorer på ägg 
och ungar av både fåglar och reptiler. I
bekämpningsprogrammen använder man
nu råttgift, men man har problem att
hitta sådana som inte också är skadliga
för de fåglar som kan äta råttor. Urbani-
seringen har också medfört att en viss
del av landområdet är undantaget från
att vara nationalpark. Här odlar de
bofasta sina grödor och viss boskaps -
skötsel förekommer. Detta ger ibland
upphov till märkliga scener, det är
knappt att man tror sina ögon när man
i en hage får se en blandning av betande
kor och stora, betande landsköldpaddor.  

INTRESSANT RESISTENSPERSPEKTIV
Kombinationen av ett ständigt tillskott
av nya, relativt isolerade öar och det fak-
tum att bara vissa områden är bebodda
skapar också en mycket intressant situa-
tion ur antibiotikaresistensperspektiv. I
Galapagosarkipelagen kan man nämli-
gen inom ett geografiskt mycket begrän-
sat område jämföra många olika miljöer
på skalan mellan orört och urbaniserat.

Fågellivet på Galapagos är rikt och
spännande. Ett 60-tal fågelarter håller
till där året om, varav många är unika
för Galapagos, och ytterligare ett 30-tal
är flyttande arter som bara vistas på
öarna under delar av året. Flertalet djur
på Galapagos lever dessutom i miljöer
relativt opåverkade av människor. Kom-
binationen av ett stort antal stationära
arter i glesbefolkade områden som träf-
far fågelarter som under en del av året
besöker tätbefolkade trakter, främst i
Nordamerika, gör att ögruppen utgör en

mycket intressant biotop för att under-
söka förekomsten av antibiotikaresistenta
bakterier hos fåglar.

När det gäller övriga landlevande
djurarter på Galapagos är det främst sjö-
lejon, sköldpaddor, leguaner och andra
reptiler man kan stöta på. De flesta dju-
ren är orädda för människor, vilket gör
att man kan komma dem väldigt nära.
Självklart är det förbjudet att vidröra
djuren eller på annat sätt störa dem.
Och det är vi, som besökare, som är
ansvariga för att undvika sådan närkon-

takt. Detta resulterade för vår del i att
man ibland skyndsamt fick förflytta sig
när någon liten yster sjölejonunge fick
för sig att vi människor kunde vara nya
spännande lekkamrater. I havet fick vi
däremot möjlighet att komma riktigt
nära sjölejonen och en av de häftigaste
upplevelserna var när vi dök i de klara
vattnen och hamnade mitt ibland lek-
fulla sjölejon.

REVIDERADE EXPEDITIONSPLANER
Ursprungligen var syftet för expeditio-
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Stora landsköldpaddor kunde ses beta gräs på fälten bredvid mjölkkor.

Med gummibåtar kan man på vissa öar ta sig in till stranden. Här är det Lotta Berg som
landstiger.
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nen att samla in pro-
ver för analys redan
under denna första
resa, men det visade
sig att regelverket 
som skyddar Galapa-
gos övärld är väldigt
omfattande och tids-
ödande. Vi valde där-
för att denna gång
besöka de båda forsk-
ningsstationer som
finns på Galapagos
och lära känna perso-
nalen som arbetar där
samt att träffa repre-
sentanter för Galapa-
gos nationalparksför-
valtning (GNP), dvs
de lokala naturvårds -
ansvariga myndighe-
terna. 

För att få tillstånd
för provinsamling är
det mycket som måste
planeras i förväg. I
samband med att vi reste runt mellan
öarna inventerade vi vilka fågelarter som
fanns och i vilka antal dessa förekom. Vi
undersökte också hur möjligheterna till
landstigning var på olika öar och hur
pass åtkomliga de olika fågelkolonierna
är rent praktiskt. Öarna är bitvis väldigt
svårtillgängliga med branta klippor 
och besvärlig vegetation. Hänsyn måste
också tas till vilka öar som över huvud
taget är öppna för besök, vilken tid på
dygnet man kan få tillstånd för landstig-
ning och vilka djurarter som ska stude-
ras. Dessutom måste man kunna ange
exakt vilka och hur många prover man
planerar att samla in samt vilka datum
det kommer att ske. Detta är i princip
omöjligt att ange om man inte i detalj
kartlagt aktuella populationer på plats.
Förutom att tillstånden kostar pengar
krävs kommunikation (på spanska, för-
stås) med ansvariga myndigheter. Dess -
utom finns regelverket i en tjock hand-
bok som måste följas till punkt och
pricka. Tillstånd krävs för att få föra ut
material från ögruppen och efter utförda
analyser måste allt material returneras
eller destrueras. Vid varje forskningsresa
måste minst en lokal ecuadoriansk stu-
dent (på MSc- eller PhD-nivå) följa med
och få sin lön och resekostnader betalda

av projektet. All utrustning måste kon-
trolleras och desinficeras vid ankomst 
– i praktiken måste man anlita särskilda
fartyg och guider för att kunna förflytta
sig mellan öarna. Vill man övernatta och
ta mat iland måste maten steriliseras 

och strikta klädombytesregler följas. Allt
detta naturligtvis för att skydda det
känsliga djur- och växtlivet.

”ISLAND HOPPING”
Vår rekognoseringsresa startade på San
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Texten på parkbänken betyder ”Bevara det som är vårt”, vilket också inbegriper sjölejonet som tar sig en
tupplur på bänken.

Forskningsstationen Charles Darwin Foundation på ön Santa Cruz har även enklare bo -
städer för gästande forskare. Olika typer av darwinfinkar höll oss ständigt sällskap.
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Cristobal, en av Galapagos fyra bebodda
öar. Där bor ca 6 000 människor och
mängder av sjölejon, leguaner och olika
fågelarter. På norra delen av ön finns det
också sköldpaddor. Flera av djuren hål-
ler ibland till inne i städerna och man får
inte bli förvånad om parksoffan redan är
upptagen av ett sjölejon eller om man
ser en leguan i sakta mak ta sig över
gatan, korsandes mellan de få bilar som
också försöker ta sig fram. 

Från San Cristobal tog vi sjötaxi, vil-
ket innebar tre timmars sjöresa i en
mindre, snabbgående båt (inget för den
med anlag för sjösjuka) över till ön Santa
Cruz där vi träffade representanter för
GNP som är den myndighet som står
för tillståndsgivningen om man vill
bedriva forskningsprojekt på Galapagos.
Vi besökte också den legendariska Char-
les Darwin Foundation (CDF) Research
Station. Där blev vi mycket väl mot -
tagna, visades runt på anläggningen och
fick träffa deras forskningskoordinator
och några av forskarna som driver pro-
jekt för tillfället. Forskningsstationen
hade på senare tid drabbats av kraftiga
ekonomiska nedskärningar och vi upp-
levde anläggningen som både sliten och
relativt dåligt utrustad. Ett annat bak-
slag var att en tsunami nyligen hade 
förstört ett av laboratorierna som var
beläget nära havet. 

Ett 20-tal forskningsprojekt pågick
dock. De flesta projekten bedrivs under
begränsade perioder då forskarna kom-
mer till Galapagos, samlar in sina prover
och åker hem för att analysera dem.
Med viss tillfredställelse kunde vi kon-
statera att vår studie fanns med på listan
över pågående projekt, trots att tillstånd
ännu inte hade beviljats. Efter diskussio-
ner om kommande provtagningar be -
sökte vi stationens uppfödning av sköld-
paddor och fick också höra om deras
arbete med att rädda arten mangrove-
fink och andra galapagosfinkar från den
av människan omedvetet introducerade
parasitflugan Philornis downsi (3, 14). 

Därefter vände vi åter till San Cristo-
bal där vi besökte Galapagosöarnas andra
forskningscenter, Galapagos Science
Centre. Det drivs av University of North
Carolina, Chapel Hill i samarbete med
Universidad San Francisco de Quito, ett
universitet på det ecuadorianska fast -
landet. Kontrasten mot CDF Research 

Station var slående. Här hade man
moderna, välutrustade lokaler sjudande
av aktivitet. Företrädesvis amerikanska
studenter kom etappvis för att på plats
och i samarbete med ecuadorianska 
studenter driva olika forskningsprojekt.
Bland annat märkte man sköldpaddor
med GPS-sändare för att följa deras
rörelser till havs och hur de påverkas av
havsströmmarna.

VÄL GENOMFÖRD REKOGNO-
SERINGSTUR 
Vistelserna på San Cristobal respektive
Santa Cruz omfattade även rekognose-
ring bland fåglarna. Vi kunde konstatera
att både bruna pelikaner, blåfotade
sulor, präriemåsar och lavatrutar samt
fregattfåglar borde kunna provtas på
dessa öar. Provtagningen sker genom att
samla in färsk träck i kolonierna eller
andra platser där fåglarna håller till och
kräver alltså inte att fåglar fångas in eller
hanteras med direktkontakt.

När de formella besöken var genom-
förda vidtog en båttur som under en
dryg veckas tid tog oss till ett tiotal olika

öar och landstigningsplatser runt om i
sydöstra delen av ögruppen. Avstånden
är förvånansvärt stora och transporterna
tar därför avsevärd tid. En del öar reste
sig brant ur havet och var idealiska
fågelklippor, men knappast aktuella att
fundera över att landstiga på. Fördelat
på ett antal olika öar borde det likväl
vara möjligt att få ihop träckprover från
nazca-sula, rödfotad sula, svalstjärtad mås,
brun noddy och rödnäbbad tropikfågel
och inte minst från galapagospingvinerna
– världens mest nordligt häckande ping-
vinart. Med detta fick rekognoserings -
turen anses vara väl genomförd.

Expeditionen finansierades med
medel från bland annat KSLA, våra
respektive arbetsgivare och privata bi -
drag. Värdefullt stöd och information
inför resan och på plats fick vi från
bland andra Beate Hillman, SLU, Sonia
Cisneros, CDF, och Grace Loca, lokal
guide. Vi tackar för det stöd vi fått och
fortsätter arbetet med att hitta finansie-
ring för att skicka ett väl förberett forsk-
ningsteam till Galapagos för att genom-
föra de planerade provinsamlingarna.

40 N U M M E R  1 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

Galapagospingvinen är den enda pingvin som uppträder norr om ekvatorn. Att den trivs
där beror på att de kalla Humboldt- och Cromwellströmmarna för med sig kyligt vatten till
området. Den totala populationen uppskattas till 1 500 exemplar, vilket innebär att den är
den mest sällsynta pingvinarten i världen.
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Ingvar Ekesbo heders-
ordförande i ISAH 
❘❙❚ Den 7–11 juni 2015 arrangerades den
17e internationella konferensen inom 
husdjurshygien (International Society for
Animal Hygiene) i Košice i östra Slovakien.
Professor emeritus Ingvar Ekesbo från
Skara valdes till hedersordförande (Hono-
rary president) i ISAH, för sina insatser i
organisationen. Ekesbo är sedan tidigare
hedersledamot i ISAH.

ISAH grundades 1973 vid den första
internationella husdjurshygienkonferensen
i Budapest. Ingvar Ekesbo var då en av
grundarna av organisationen. ISAH var en
av de första vetenskapliga organisationerna
inom veterinärmedicinen som hade sam -
arbete mellan forskare i öst och väst under
det kalla kriget. Ca 300 delegater deltog
vid konferensen i Košice och ISAH har idag
landrepresentanter från 59 länder. ■

❘ ❙❚ noterat
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Ingvar Ekesbo tar emot hedersordförandeskapet från Jörg Hartung, nuvarande president
i ISAH, under överinseende av Andres Aland från Estonian Agricultural University, Tartu.
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ANTAL RÖSTANDE
Veterinärförbundets val 2015 handlade
bara om att utse fullmäktigeledamöter
för kommande två år, då SVFs och SVS
styrelseposter fr o m 2015 utses av full-
mäktigemötet.

Av 2 605 röstberättigade medlemmar
röstade totalt 389 personer (14 %) under
valet 2015. Samtliga personer avgav sina
röster elektroniskt.

MANDATPERIOD
Valet avsåg mandatperioden 2016–2018.
De 15 kandidater som fick flest röster blir
ordinarie fullmäktigeledamöter. De föl-
jande kandidaterna utgör ersättare i full-
mäktige och ska kallas i ordning efter
fallande röstetal. Därutöver finns lika
många fullmäktigedelegater som utsågs 

i 2014 års val och som alltså 2016 är inne
på det sista året i sina mandatperioder. 

VALRESULTAT
Fullmäktigeledamöter
15 ordinarie ledamöter med tre års
mandatperiod 2016–2018

Magnus Algotsson, Ljungbyholm
Åsa Bergström, Tibro
Anna Bäckvall, Umeå
Sandra Draaisma, Umeå
Stefan Ekwall, Årsta
Kerstin Erlandsson, Nybro
Ulrika Forshell, Uppsala
Sari Köttö, Köping
Jenny Lundström, Tobo
Lena Malmgren, Lidingö
Anna-Karin Merin, Harlösa

Lotta Persson, Gotlands Tofta
Anestis Simeonidis, Vendelsö
Catrin Vesterlund Carlson, Uppsala
Malin Öhlund, Almunge

Ersättare i nedanstående ordning med
tre års mandatperiod 2016–2018

Codruta Barbos, Svenljunga
Ida Sjöberg, Västerås
Marie Baaz, Kvibille
Christine Börjesson, Hovmantorp
Zandra Jakobsson, Katthammarsvik
Agneta Andersson, Eneryda
Malin Burbeck, Lindesberg
Sara Steen, Strängnäs
Linnea Ros, Östra Frölunda
Caroline Almroth, Alvesta
Maria Averstad, Stockholm

Resultat vid SVFs val 2015 
– fullmäktigeledamöter

SLU-veterinärer koordinerar
Sida-anslag på 60 miljoner 
❘❙❚ Ett nytt forskningsprogram, ”Agriculture
for food security post 2015 – translating
science into policy and development”, har

tagits fram av forskare vid SLU, Lunds uni-
versitet, Göteborgs universitet och Stock-
holm Environment Institute och finansieras
av Sida med 60 miljoner kronor under en
fyraårsperiod. Programmet koordineras av
Ulf Magnusson, professor vid Institutionen
för kliniska vetenskaper och SLU Global.
Dessutom deltar Sofia Boqvist, docent vid
Institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, som ledare för ett av
programmets fyra teman.

– Det är mycket glädjande att Sida gör
denna satsning inom ett område som är 
av grundläggande betydelse för fattiga
människors välstånd – det finns fortfa -
rande 800 miljoner människor som lider 
av hunger och mer än dubbelt så många
som lider brist på viktiga näringsämnen.
Utveckling av lantbruket i låginkomstlän-
der är avgörande för att säkra tillgången
på mat för de fattigaste och är samtidigt
en möjlighet att lyfta dem ur fattigdom,
säger Ulf Magnusson.

Programmet är uppdelat på fyra teman
varav två leds från SLU. Det som leds av
Sofia Boqvist handlar om småbrukares

djurhållning för en näringsriktigare diet.
Arbetet kommer att utföras i nära sam -
arbete med forskare vid universitet och
forskningsinstitut i Afrika och Asien.

Källa: Meddelande från SLU Global den
4 december 2015.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Det nya forskningsprogrammet om säkrare
global matförsörjning koordineras 
av Ulf Magnusson, professor vid SLU. 

SÄLJES
Ultraljudsapparat av typ stan-
dard vid scanning av nötboskap. 
Aloka SSD-500 är lättviktig och 
bärbar. Den står på en gynekolog-
mottagning i Lidköping och är väl 
funge  rande. Två typer av givare,  
diverse punktionsinstrument,  
kamerautrustning, stativ på hjul 
och manual medföljer. Ytterligare 

 
Pris 15 000 kr.
Svar till bengt@gyland.se eller 
mobiltelefon 0738-10 75 79.
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FACKLIGA FRÅGAN

Skillnaden mellan beredskap, 
bakberedskap och jour

Som kliniskt verk-
sam veterinär
finns flera situa-
tioner där man

står till arbetsgi-
varens förfogande

utanför schemalagd arbetstid. AVFs
ordförande reder ut begreppen och
informerar om vilken ersättning
som bör ges vid de olika tillfällena.

FRÅGA
Jag undrar lite om beredskap och bak -
beredskap. Vad gäller kring detta? Vad
skiljer jour från beredskap?

SVAR
Beredskap är när man står till arbetsgi-
varens förfogande utanför arbetsplatsen
för att t ex svara i telefon och/eller åka in
till arbetsplatsen för att arbeta. Bakbered-
skap är vad många kallar att vara till hands
utanför arbetsplatsen för en kollega som
är ovan och behöver hjälp. Antingen att
man svarar på frågor i telefon eller åker
in och hjälper till.

AVF anser att beredskap och bakbe-
redskap är samma sak. Man måste svara
i telefon och man måste vara beredd att
åka in till arbetsplatsen. Det är svårt att
gå på gympapass eller följa en kvällskurs
när man har beredskap, oavsett vad man
kallar beredskapen. Det bör finnas ett
lokalt avtal skrivet om detta på arbets-
platsen likaväl som det bör finnas avtal
om ob-ersättningen. I detta avtal bör det
tydligt framgå vad som gäller: inom vil-
ken tid man ska kunna infinna sig på
arbetet och vilken ersättning man har
rätt till. 

På AVFs hemsida www.svf.se, under
lön, finns våra förslag till ersättningar:
vardagar kl 17.00– 08.00 ska bered-
skaps ersättning utbetalas med faktor 0,2
gånger timlönen, fredag kl 17.00 – mån-
dag kl 08.00 ska ersättningen vara faktor
0,4 och storhelg faktor 0,6.

Beredskap bryter inte dygnsvilan men
den bryter veckovilan. Det innebär att
man kan ha beredskap direkt efter en
arbetad dag och sedan vara schemalagd
nästa dag. Men – blir man inkallad att
arbeta övergår beredskapen i övertid och
den bryter dygnsvilan. Därför anser AVF

att det inte är optimalt att schemaläggas
dagen efter eftersom beredskap då per
definition innebär en överhängande risk
för övertidsarbete.

Fördelning av beredskap och jour ska
göras på ett sätt så att det inte oskäligt
belastar en enskild veterinär. Det bör
vara så rättvist det går i personalgrup-
pen. Det bör också vara rättvist i förhål-
lande till den tjänstgöringsgrad man har.
Arbetar man 80 procent bör man bara
ha beredskap på 80 procent också. Man
hittar dessa skrivningar i veterinärför-
bundets centrala kollektivavtal med SLA
(Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet).
För övrigt finns inga lagar eller regler
om hur många beredskapspass man får
ha eller måste ta.

Jour är då man står till arbetsgivarens
förfogande på arbetsplatsen utan att
utföra något arbete. Om jouren bryts av
arbete blir det övertid. Jour förekommer
ganska sällan. Oftast är den ordinarie
arbetstiden förlagd på olika tider på dyg-
net och man har då arbetstid och ob-till-
lägg istället.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2015
Kompendium med föredrag från 2015 års Veterinärkongress kan  
laddas ner gratis för med lemmar i veterinärförbundet från  
www.svf.se under länken Veterinärkongressen.

Pappersversionen av kompendiet kostar 600 kronor (inkl moms  
och porto). 

Beställning görs per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
kansli@svf.se mot faktura.

VETERINÄR-
kongressen 

2015
Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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NYA GODKÄNDA VETERINÄR-
LÄKEMEDEL
Läkemedelsverket skickade den 30 novem-
ber 2015 ut information om de senaste
nya läkemedel som godkänts för den
svenska marknaden. Följande preparat
godkändes under november förra året:

MATSMÄLTNINGSORGAN OCH
ÄMNESOMSÄTTNING 

Spasmium vet
(butylskopolamin och analgetika), för
behandling av kramp eller ihållande ökad
tonus i glatt muskulatur i mag-tarmkana-
len eller i urin- och gallvägarna.
Godkännande för häst, nötkreatur, gris,
hund.
Injektionsvätska, lösning.
ATC-kod: QA03D B04.

Kombinationen av de aktiva substanserna
metamizol och hyoscin ingår inte i något 
i Sverige tidigare godkänt läkemedel.

HORMONER, EXKL KÖNSHORMONER

Zycortal
(desoxikorton), för behandling av 
Addisons sjukdom.
Godkännande för hund.
Injektionsvätska, depotsuspension.
ATC-kod: QH02A A03.

VACCIN

Suvaxyn Circo+MH RTU
för aktiv immunisering av gris från tre
veckors ålder mot porcint circovirus typ 2
(PCV2). För aktiv immunisering av gris
från tre veckors ålder mot Mycoplasma
hyopneumoniae. 
Godkännande för gris.
Injektionsvätska, suspension.
ATC-kod: QI09A L.

ANTIPARASITÄRA, INSEKTSDÖDANDE
OCH REPELLERANDE MEDEL

Simparica
för behandling mot ektoparasiter i form
av fästingar, loppor och skabbdjur.
Godkännande för hund, centralt godkänt
av den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMA.
Tuggtablett.
ATC-kod: QP53B X.

GENERIKA – INFEKTIONSSJUKDOMAR

Exoflox vet
(enrofloxacin), för behandling av infek -
tioner orsakade av bakterier.
Godkännande för burfåglar, gnagare,
kanin, reptiler.
Koncentrat till oral lösning. 
ATC-kod: QJ01M A90.
Exoflox vet är ett generikum till 
i Tyskland kända Baytril vet (Bayer 
Animal Health).

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

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

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

FIGURER
Figurer kan bestå av digitala bilder,
diagram, teckningar, röntgenbilder,

EKG-remsor etc. Digitala bilder måste
ha god upplösning (= maximal storlek),
vara skarpa och skickas in i jpg-format.
Alla illustrationer ska vara märkta med
figurens nummer, i den ordning de
nämns i texten. Författarna ansvarar för
att material är fritt för publicering utan
kostnad för tidningen.

Figurtexter
Varje figur förses med en särskild text
som kan läsas oberoende av framställ-
ningen i artikeln. 

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

REFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med

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

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

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

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Författaranvisningar för Svensk Veterinärtidning
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Många före-
tag är bero-
ende av 

bra anställda medarbetare för att
fungera. Det finns ett antal steg i
anställningsprocessen som är lämp-
liga att följa för att få en så lyckad
anställning som möjligt. Organisa-
tionen Företagarnas jurist samman-
fattar både lagregler och goda råd
under anställningsförfarandet.

Att anställa någon till sitt företag är ett
stort åtagande och det är därför viktigt
att det blir rätt. Det är ett antal frågor
arbetsgivaren bör ställa sig om vad det är
företaget behöver, vad det är företaget
kan erbjuda och vad som är realistiskt
innan rekryteringen börjar. Om arbets-
givaren har kollektivavtal finns regler 
i kollektivavtalet om t ex lägsta lön 
och minsta tjänstgöringsgrad m m. Det
kan också finnas möjliga anställnings-
former i kollektivavtalet. I annat fall gäl-
ler det att hitta lämplig anställningsform 
i lagen om anställningsskydd (nedan
LAS).

Huvudregeln i LAS är tillsvidare -
anställning, som löper på tills arbets -
tagaren eller arbetsgivaren säger upp
anställningen. Tillsvidareanställningen
kan inledas med en provanställning som
enligt LAS kan vara högst sex månader.
Provanställning är ett bra sätt att inleda
anställningen eftersom arbetsgivaren
under prövoperioden kan avsluta an -
ställningen utan att ha så kallad saklig
grund för uppsägning. 

Finns bara behov av anställd för en
viss period kan arbetsgivaren välja någon
av visstidsanställningsformerna vikariat,
säsongsanställning, visstidsanställning av
personer över 67 år eller allmän visstids-
anställning. Arbetsgivaren behöver inte
kunna motivera allmän visstidsanställ-
ning med någon orsak. Men allmän viss-
tidsanställning och vikariat har en
begränsning i att arbetsgivaren kan ha
en och samma person anställd med den
anställningsformen i sammanlagt högst
två år under de senaste fem åren. Där -
efter blir det en tillsvidareanställning.

ATT HITTA ARBETSTAGARE
Sätten att få tag i sökanden kan variera.
Kanske arbetsgivaren redan känner
någon som passar eller har fått spontan-

ansökningar men det kan vara lämpligt
att få flera att välja på t ex via Arbetsför-
medlingen, ta hjälp av en rekryterings-
konsult eller annonsera själv.

När man fått någon eller några ansök-
ningar ska man kontrollera att de upp-
fyller kraven man ställer genom att läsa
det personliga ansökningsbrevet och
deras CV. Där bör de ha beskrivit sin
utbildning, arbetslivserfarenhet m m
som kan vara relevant. När man läser
arbetsbetyg från tidigare arbetsgivare bör
man leta efter vad de inte skriver om.
Tidigare arbetsgivare utelämnar det som
är irrelevant och negativt eftersom den
fd anställde har rätt att få det struket ur
betyget. 

De som uppfyller de formella kraven
och man tycker kan vara aktuella för
jobbet ska man intervjua för att få en
uppfattning om de klarar arbetsuppgif-
terna, passar in i personalgruppen m m.
På en liten arbetsplats är det vanligtvis
extra viktigt att den anställde både klarar
arbetet och tillför något positivt till
arbetsplatsen.  

När man vet vem man vill anställa
bör man ringa på referenser. Detta för
att få reda på om det finns något som
man inte kunnat upptäcka i ansöknings-
handlingarna eller under intervjun. Man
kan då också fråga om sådant som de
inte skrivit något om i eventuellt arbets-
betyg. Först därefter bör man besluta
om man ska anställa personen.

När man kommit överens med någon
om en anställning ska man skriva ett
anställningsavtal. Eller åtminstone ska
arbetsgivaren lämna skriftligt besked om
anställningens villkor. Tänk på att om
du vill ändra något avtalat anställnings-
villkor efter att ni ingått anställningsav-
talet måste båda parter komma överens
om ändringen. 

Att rekrytera rätt kräver en del enga-
gemang. Men att ha rätt personal är en
viktig framgångsfaktor.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen 
Företagarna
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Konsten att anställa
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De som uppfyller de formella kraven och verkar lämpliga ska man intervjua för att få en
uppfattning om de klarar arbetsuppgifterna och passar in i personalgruppen. 
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Vilken är din diagnos? – Svar

PATOLOGISK-ANATOMISK OCH KLINISK 
DIAGNOS
Vid makroskopisk undersökning sågs vid platsen för
tymus en stor oregelbunden nybildning, cirka 20 x 30 cm
(Figur 2) samt flera mindre nybildningar i pleuran. Flera
av lymfknutorna var lindrigt förstorade och fasta i konsi-
stensen. Ryggmärgen var komprime-
rad av blekgula nybildningar på flera
platser (Figur 3). Levern och mjälten
var lindrigt förstorade. 

Vid mikroskopisk bedömning av
nybildningen påvisades fullständigt
upphörd normal arkitektur i vävnaden
med förekomst av väl differentierade
lymfocyter. Vidare sågs tumörcellsin-
filtration i mjälte, lymfknutor, lever,
hjärta och benmärg.

Den patologisk-anatomiska diagno-
sen multicentriskt malignt lymfom
ställdes. Virologisk undersökning
avseende enzootisk bovin leukos
(EBL) utföll negativt. Slutlig klinisk
diagnos blev sporadisk bovin leukos,
tymusformen.

TOLKNING 
Obduktionsfynden kan förklara delar
av kvigans symtom. Tumören kompri-
merade luftvägarna, dämpade hjärt  -
ljuden och försvårade det venösa
återflödet till hjärtat. Därmed stasades
jugularerna och cirkulationen för -
sämrades. Den tympaniska våmmen
bi drog ytterligare till försämrad cirku-
lation och respiration. Kvigan kom-
penserade genom takykardi, takypné
och ortopné. 

Tympanismen beror på att tumören
pressade ihop esofagus och försvårade
evakuering av gas. Tryckreceptorer ökar
kontraktionstakten när våmmen är
onormalt utspänd med gas. Därför
hade kvigan normal våmfrekvens trots
ett nedsatt foderintag. Odigererade
partiklar i avföringen och böljande
våmrörelser indikerar en avvikande
våmfunktion. Vagusnerven är central

för styrningen av våmkontraktionerna, nerven passerar
genom brösthålan och kan ha påverkats av tumören. 

Metastaser på flera platser i ryggmärgen har tryckt på
nerver och gett upphov till neurologiska symtom såsom
vinglighet och okoordinerade rörelser. Förutom tumörens
direkt negativa effekter på metabolismen kan kvigans ned-

FIGUR 3. Metastaser komprimerade ryggmärgen på flera ställen och orsakade
neurologiska symtom. Klammern markerar ett område i ryggmärgen som blivit
påverkat av metastaser.

FIGUR 2. Tumören (vit pil) utgick från tymus och fyllde stora delar av kraniala
brösthålan.
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satta hull och tillväxt delvis bero på rörelsestörningarna.
Hon orkade inte gå fram och konkurrera vid foderbordet
och fick därför ett för lågt grovfoderintag. Den nedsatta
våmfunktionen kan dessutom ha påverkat grovfoderom-
vandlingen.

DIFFERENTIALDIAGNOSER 
I den typiska kliniska bilden av sporadisk bovin leukos
(tymusform) ingår ofta generell lymfknuteförstoring och i
vissa fall feber. Vanliga differentialdiagnoser är då malign
katarralfeber, mjukdelsaktinos och annan bakteriell lymf -
adenit. Kvigan i fallet hade inte feber och man såg försto-
rade lymfknutor först vid obduktionen. Det gör nämnda
differentialdiagnoser mindre troliga och kan minska den
initiala kliniska misstanken om sporadisk bovin leukos. 

Krum kroppshållning i kombination med tecken på
vagusindigestion kan tala för en pleurit/pneumoni eller en
traumatisk retikuloperitonit (vasst). Differentialdiagnoser
till den påverkade cirkulationen och respiration kan också
vara endokardit/perikardit. Ingen feber eller blåsljud
kunde dock noteras och Glutavac var negativt. 

CK var endast lindrigt förhöjt och ASAT var normalt,
vilket talar mot en muskelskada som orsak till vinglig -
heten. Nutritionell muskeldegeneration kan ge en stegring
av muskelenzymer i blodet men drabbar främst yngre kal-
var. En abscess i ryggmärgen eller hjärnan kan också resul-
tera i rörelsestörningar. Frånvaro av smärtreaktioner vid
palpation samt ett cerebrospinalvätskeprov utan tecken på
blödning eller inflammatoriskt svar talar mot trauma mot
ryggmärgen som orsak till kvigans symtom.

ENZOOTISK BOVIN LEUKOS
Sverige är friförklarat från den anmälningspliktiga virus-
sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL). Det obligato-
riska kontrollprogrammet är avslutat sedan 2010 (2) och
förekomsten av EBL övervakas nu slumpmässigt med
tankmjölksprover och blodprover vid slakt. Smittade djur
visar sällan symtom på viktnedgång, produktionsförlust
och generell lymfknuteförstoring före två års ålder. Symto -
men varierar beroende på vilka organsystem som drabbas.
Exempel på lokalisation av tumörer är livmoder, löpmage,
lymfknutor, hjärta och nervsystem.

Diagnosen kan ställas med serologi eller PCR och det är
viktigt att alltid utesluta EBL när man misstänker lymfom
hos nöt. Om ett malignt lymfom konstaterats histopato-
logiskt och djuret är seronegativt för EBL blir diagnosen
istället sporadisk bovin leukos.

SPORADISK BOVIN LEUKOS
Den sporadiska varianten av leukos förekommer i Sverige.
Sjukdomen drabbar huvudsakligen yngre djur och finns i

tre olika former. Juvenil form ses hos kalvar medan tymus-
form och kutan form vanligen drabbar djur mellan ett och
två års ålder (1). Tymusformen är vanligare hos köttraser
än hos mjölkraser. Prognosen är dålig för alla former av
sjukdomen(1).

Tymusformen kännetecknas av måttlig till kraftigt för-
storad bringa, lymfknuteförstoring och spridning till ben-
märgen. Ungdjuret kan ha feber och veterinär tillkallas
ofta när symtom på trumsjuka eller andningssvårigheter
uppstår. Nybildningen i brösthålan har då förskjutit och
komprimerat matstrupe och luftvägar, stör ructusfunktio-
nen och orsakar stas i lungorna.  Även jugularvenerna stasas
och ödem uppkommer från bringan till submandibular-
området. En tumöromvandlad tymus kan vara svår att
palpera då den kan vara mjuk och förskjutbar, däremot
kan man ofta se en konturstörning på bringan och halsen. 
Den juvenila formen förekommer hos yngre kalvar (vanli-
gen 0–6 månader gamla). Kalvarna tappar långsamt i vikt,
blir deprimerade och får en generell lymfknuteförstoring
(1). Liksom vid tymusformen kan trumsjuka och and-
nings svårigheter observeras men här orsakas symtomen
istället av den kraftiga lymfknuteförstoringen. Kalvarna
kan ha feber och takykardi. Neurologiska symtom från
extremiteterna kan tillstöta på grund av infiltration av
tumörceller i ryggmärgen. Kalven dör som regel inom två
till åtta veckor efter symtomdebut (1).

Den kutana formen är ovanlig och långsamt progredie-
rande. Förutom lymfknuteförstoring ger den upphov till
hudförändringar i form av plaques (1–30 cm stora).
Nybildningarna blir gråa, hårda, och gradvis hårlösa och
kan senare spricka upp och resultera i sekundärinfektion
av huden. Förändringarna är ofta lokaliserade till nacke,
rygg och bakbenen (1).

TACK
Tack till Rakel Axelsson, Avdelningen för patologi och vilt-
sjukdomar, SVA samt James Mount, Enhet för patologi och
viltsjukdomar, SVA. Tack även till Kerstin Movér-Berglund,
Avdelningen för idisslarmedicin och epidemiologi, SLU för
bilderna.
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En djurägare anmälde veterinärerna
AA och BB för felbehandling av
ägarens tio år gamla blandrastik, 
i samband med en mastektomi-
operation av tiken. AA och BB
bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Ägaren hade den 11 juni en tid inbokad
för juveroperation av sin hund eftersom
två veterinärer konstaterat juvertumör
på hunden. Hon träffade inför operatio-
nen veterinär AA som inte var säker på
att hunden hade några tumörer utan
ville avvakta med operation. Ägaren var
osäker och frågade om det gick att göra
ett ultraljud över tumörerna för att fast-
ställa att de fanns där. Enligt AA gick det
inte att göra, vilket djurägaren i efter-
hand lärt sig att det visst går. AA föreslog
att hunden skulle få Galastop eftersom
den hade mjölk i juvret och sedan boka
en operationstid om ägaren fortfarande
kände knölar när mjölken sinat. Djur-
ägaren frågade om hunden inte skulle få
någon antibiotika då den hade blod och
var i spenarna men fick ett nekande svar.
Man tog röntgenbilder på hundens
lungor och AA såg något på höger sida
längst fram som han trodde var hundens
bröstvårta. I efterhand har ägaren för-
stått att det förmodligen var tumören
som AA missade. 

Djurägaren åkte den 13 juni till ett
annat djursjukhus för att veterinären där
skulle känna på hundens tumörer. Vete-
rinären var övertygad om att det var
tumörer som behövde opereras bort
omgående. Den 8 juli kom hunden in
till det första djursjukhuset för operation
(den som skulle ha utförts den 11 juni).
Två tumörer togs bort, en på vardera
sidan av juvret.

Veterinär AA ringde när patologens
svar kommit och meddelade att hunden

var frisk och att ingen uppföljning
behövdes. Operationen skulle varit
botande. Ägaren fick veta att på höger
sida fanns en gångektasier/carcinoma
simplex av tubulopapillär typ och på
vänster fanns en adenoma simplex samt
carcinoma simplex av solid typ. Hon
ringde sin lokala veterinär som sa att det
inte var bra och att uppföljning måste
göras på hunden. 

Djurägaren hade sitt första besök med
onkologen BB den 25 juli och veterinä-
ren hittade direkt en ärtstor knuta i hun-
dens högra juversida längst fram. Veteri-
nären sa att AA måste ha missat den.
Tumören kunde enligt BB inte uppstått
på 14 dagar. Veterinären kände även
svullnad i båda juverhalvorna längst bak
och de bokade in ett ultraljud för att
ingenting skulle missas inför nästa ope-
ra tion. AA sa sig inte ha missat något vid
den första operationen utan att det måste
röra sig om en extremt snabbväxande
och aggressiv tumör. BB rekommende-
rade uppföljning av hundens redan bort -
opererade karcinomer och att den tumör
som var farligast av de borttagna var den
på vänster sida: adenomacarcinom.

Den 5 augusti gjordes ett ultraljud på
hunden inför kommande operation.
Ägaren hade innan känt något i hundens
vänstra juver längst bak, den under -
sökande veterinären CC kände också
knölen och man såg den med ultraljud.
Undersökningen visade en knuta på väns-
ter sida som var 7x7 mm. De fann inget
i höger sida förutom den tumör i främsta
juvret de visste om sedan tidigare. Vete-
rinär BB ville ta ett finnålsaspirat från
hundens båda lymfknutor men eftersom
man hittat en tumör på vänster sida
tyckte ägaren inte det var lönt att sticka
i den lymfknutan då den skulle opereras
bort om två dagar och analyseras av en
patolog i sin helhet. 

Innan hundens andra operation den 
7 augusti var ägaren och hennes sambo i
undersökningsrummet tillsammans med
veterinär AA. De pratade om ultraljudet
som gjorts två dagar tidigare och

bestämde att knölen på vänster sida som
man kände och såg på ultraljudet skulle
tas bort tillsammans med lymfknutan.
Dessutom skulle den högra knölen
längst fram tas bort, dock inte lymfknu-
tan.

När djurägaren efter operationen
skulle ta bort hundens plåster såg hon
att hela såret var på höger sida. Hon
ringde djursjukhuset och bad att få prata
med någon då fel sida blivit borttagen.
Ägaren bad personen i receptionen att
läsa i hundens journal och fick bekräftat
att tumören var på vänster sida. AA var
inte på plats och ägaren fick rådet att
prata med honom när han återkom.
Hon beställde hem hundens journaler
och blev den 12 augusti uppringd av
djursjukhusets chefveterinär som sa att
ägaren fick vänta med sina frågor tills
AA var tillbaka. En vecka senare ringde
AA och sa att han endast känt något i
höger juverdel och därför tog bort den i
stället och att de fick invänta svar från
patologen. Patologens svar på den högra
sidan (som inte skulle tagits bort) var
corpora amylacea i juverkörtlar. Normal
mammarlymfknuta. På den högra sidan
längst fram som djurägaren anser att AA
missade under den första operationen
och som AA kallade oerhört snabb-
växande och aggressiv blev svaret ade-
noma simplex.

Ägarens hund hade genomgått två
stora operationer på kort tid och båda
gångerna hade något blivit fel. Ägaren
känner sig väldigt ensam mot alla veteri-
närer som inte vill erkänna att det blivit
fel. Djursjukhuset gjorde ett ultraljud
ganska omgående och BB föreslog att de
skulle hålla koll på tumören som inte
opererades bort med ultraljud under
tiden som hunden återhämtade sig från
operationen. 

Ett nytt ultraljud gjordes den 14 sep-
tember och då hade tumören halverats i
storlek. BB bedömde att det inte var en
tumör eftersom en tumör inte beter sig
på det viset. Veterinären föreslog upp-
följning om två månader men ägaren

ansvarsärende

Ansvarsärende

Opererade bort fel juversida
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bokade tid till en månad senare, den 13
oktober. Hunden började löpa två dagar
innan besöket och ägaren kände dagen
innan besöket att tumören börjat växa.
BB kände också att tumören hade växt
och rekommenderade operation, men
skrev vid besöket fel juversida i journalen.

Den 5 november skulle hunden ope-
reras, tre månader senare än vad som var
planerat. AA var inför operationen frå-
gande och undrade om de inte opererade
höger sida förra gången då BB skrivit 
i journalen att hunden hade en knuta 
på höger sida. AA kände på hunden att
tumören satt på vänster sida. 

Djurägaren anser att det blivit fel på
höger och vänster sida för många gånger
för hennes hund. Förväxlingarna var
förödande för hennes hund och sprid-
ningen av hundens cancer hade kunnat
undvikas om rätt tumörer tagits bort
från början. Det enda råd hon fick av
djursjukhuset nu var att ge hunden cell-
gift. Djurägaren skickade journalerna till
en extern veterinär som hon visste är
framstående inom området cancer hos
hundar och cellgiftsbehandlingar. Exper -
 ten rekommenderade inte att ge hunden
cellgift då dess överlevnadstid var fyra
till fem månader både med och utan
sådan behandling.

Djurägaren anser att hon har mötts av
flera felbehandlingar och veterinärer
som håller varandra om ryggen för att
skydda lögner. Ett fel har medfört ytter-
ligare fel och det värsta av allt var att
hunden bara fick en kort tid kvar att leva
som följd. Ägaren anser att AA inte hade
öppnat hundens journal när höger
juverdel togs bort istället för vänster. AA
höll heller inte vad som utlovades innan
operationen – att den tumör man fann
på ultraljudet skulle tas bort tillsammans
med en mindre tumör längst fram. Äga-

ren anser att AA utsatte hennes hund för
djurplågeri och onödigt lidanden då han
opererade bort ett helt friskt juver med
tillhörande frisk lymfkörtel. 

Ägaren anser vidare att BB inte ville
stöta sig med AA efter andra opera -
tionen, där fel juverdel togs bort, och 
därför inte rekommenderade operation
utan att följa tumören ultraljudsmässigt.
BB gjorde det för att veterinärerna inte
ville erkänna hur fel det blivit.

Djurägaren ringde den 23 februari året
därpå upp den patolog som analyserat
hundens felaktigt borttagna juverdel.
Patologen uppgav att han blev förvånad
över att få in frisk vävnad och undrade
varför det tagits bort. 

VETERINÄR AAs ANFÖRANDE
AA hade den första kontakten med djur -
ägaren på telefon den 4 juni inför opera-
tionen. Djurägaren frågade om det gick
att operera bilateral total mastektomi
och AA svarade att de aldrig opererar
bilateral mastektomi och att hundens
juvervävnad skulle bedömas vid nästa
besök. Han kunde inte bedöma hur
mycket som skulle behöva opereras bort
förrän han undersökt hunden och palpe-
rat juvervävnaden.

AA träffade djurägaren och hunden
den 10 juni och djurägaren nämnde att
hunden alltid visade kraftiga symtom på
skendräktighet men den här gången
visat en större knuta, som för tillfället
var försvunnen, på vänster juverdel 
och en på höger sida som var kvar. Vid 
palpation av juvervävnaden kunde AA
känna hypertrofisk juvervävnad samt
små ris/ärtstora ojämnheter/knutor vid
omgivningen av fjärde juverdel höger +
vänster sida. Han noterade markant
mjölksekret från alla juverdelar. AA dis-
kuterade länge med djurägaren om att

behandla med Galastop och utvärdera
om tre veckor eller, om djurägaren så
ville, operera samma dag. Djurägaren
valde att avvakta till återbesök. Torax-
röntgen togs vid samma tillfälle utan att
visa tydliga tecken på metastas.

AA följde upp med telefonsamtal den
1 juli. Enligt djurägaren var enbart en
knuta kvar i juvret och det var fortfarande
lite mjölk/blod från en spene.

Hunden kom in för operation den 
8 juli för partiell mastektomi av tredje
juverdelen höger sida samt tredje och
fjärde juverdelen vänster sida. AA hade
diskuterat med djurägaren om de skulle
göra total mastektomi eller ta bort de två
delarna för att se om det var något oro-
ande och i så fall om vidare operation
skulle krävas. Tillsammans hade de be -
stämt partiell mastektomi. Djurägaren
hade enbart känt en knuta men AA upp-
täckte ytterligare en och båda blev ope-
re rade den dagen. Inga fler knutor kunde
palperas av honom eller djurägaren.

PAD-svaret var: ”Tredje höger juver-
neoplasi – carcinoma simplex av tubulo-
papillär typ (klassificerad som malign
sort) som migrerar intraduktulärt med
måttlig förekomst cell- och kärntyper.
Fjärde vänster juverneoplasi – adenoma
simplex (klassificerad som benign) samt
carcinoma simplex av solid typ med 
låg mitosaktivitet (klassificerad som
malign).”

AA ringde djurägaren och sa att juver-
vävnaden hade rena marginaler och de
bestämde att djurägaren skulle träffa
veterinär BB för att diskutera vidare. Vid
återbesöket hos BB den 25 juli palpera-
des en 1–2 mm stor knuta vid höger 
första juverdel. Djurägaren påstod att
AA missat den vid operationen men
knutan kunde vid det tillfället inte pal-
peras av varken honom eller djurägaren.

10–11 november
Sveriges Lantbruksuniversitet

Ultuna, Uppsala
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Ärtstora knutor fanns vid det femte
juverparet på både höger och vänster
sida (de bedömdes kunna vara lymfknu-
tor). 

Vid besök den 5 augusti för ultraljud
hade djurägaren känt en knuta som inte
funnits tio dagar tidigare på vänster sida.
En 7x7 mm stor knuta hittades som
kunde vara cysta/inflammation/neoplasi.
Djurägaren ville inte ta något prov av
den men prov togs på höger lymfknuta
höger sida, vilket var normalt. Båda
lymfknutorna hade normalutseende och
en storlek på 3 mm på ultraljud.

Den 7 augusti 2014 kunde AA palpera
var sin knuta mellan första till andra och
fjärde till femte juverdelen på höger sida.
Knutan på vänster juversida kunde inte
påvisas vid palpation utförd av honom
eller djurägaren. Det kunde varit en
cysta/inflammation som reducerats. AA
bestämde tillsammans med djurägaren
att operera total mastektomi höger sida
där det fanns två knutor, särskilt som det
tidigare opererats bort en malign tumör
på den sidan. Det fanns ingen palpabel
knuta på vänster sida den dagen.

PAD-svaret visade att vid den femte
juverdelen återfanns corpora amylacea
som liknar neoplasi men är benign för-
ändring. Vid den första juverdelen sågs
neoplasi – adenoma simplex (klassifice-
rad som benign tumör).

AA hade telefonkontakt med djuräga-
ren den 18 augusti och talade om att
höger sida opererades på grund av de
tydliga palpatoriska förändringar som
fanns där. Den 5 november opererades
den femte juverdelen på vänster sida
bort liksom ett benignt lipom vid bog -
regionen. Juvertumören visade sig vara
av metastatisk natur.

AA anser inte att hunden blev fel -
behandlad. Den blev opererad efter att
AA övervägt tidigare PAD och palpato-
riska fynd de dagar hunden opererades.
Han diskuterade operation och motiva-
tion med djurägaren vid varje tillfälle.
Djurägaren var mycket orolig men
bemöttes med all respekt och uppmärk-
samhet. 

VETERINÄR BBs ANFÖRANDE
Av journalen framgår att BB upptäckte
en tumör i första juverdelen höger sida
(M1 dx). Hon hävdade däremot inte att
AA gjort ett fel. BB sa att det är ovanligt

att tumörer växer fram på två veckor
men inte omöjligt och att hon ville kon-
takta AA om det fanns en risk att han
inte sett tumören. Av journalen framgår
att en ultraljudsundersökning gjordes
den 9 september. Det framgår att struk-
turerna var hälften av de tidigare mätta 
7 mm, dvs maximalt 3,5 mm. Det be -
slutades då att inte ta något prov. BB har
inte talat med djurägaren om detta efter-
som hon inte arbetade den dagen men
djurägaren var med vid varje ultraljud
som gjordes på hunden och var delaktig
i samtliga beslut. Det var inte omöjligt
att strukturen som ultraljudades i juvret
skulle kunna vara något annat än en
tumör. Den 7 augusti togs en ultraljuds-
mässigt liknande struktur bort i motsatta
juverdelen, vilket var ett corpora amyla-
cea (en utfällning av protein och kalk).
Djurägaren blev informerad om att en
ultraljudsundersökning inte är diagnos-
tik och att inte heller cellprov är slutligt
diagnostiska utan att det enda som ger
korrekt diagnos är större vävnadsprover
(biopsi). I ett fall som detta kan man
inte bedöma om operation är onödig
eller inte om inte en biopsi tas ut.

BB skrev fel i hemgångsrådet och
journalen (höger sida), vilket hon upp-
täckte efter några dagar och ändrade i
journalen så det stod korrekt placering.
Djurägaren menade att om tumören i
femte juverdelen, vänster sida, tagits bort
tidigare hade tumörceller inte spridits
till lymfknutan. Det är ett antagande
eftersom storleken av en lymfknuta inte
är diagnostisk för spridningar och cell-
prov rekommenderas för kontroll av
metastas. Dock hade risken för metasta-
ser förmodligen varit mindre om tumö-
ren tagits bort tre månader tidigare. BB
erbjöd och rekommenderade att ge cell-
gift, Carboplatin, den 14 november
utifrån en studie från 2012 som visar en
signifikant ökad överlevnad för hundar
med juvertumör och metastas som be -
handlats med Carboplatin. Djurägaren
fick skriftlig information om att det
fanns en risk att cancerceller kunde ha
spridit sig vidare än till lymfknutan som
togs bort.

Orsaken till att BB beslutade att följa
de olika tumörerna med ultraljudsun-
dersökningar var att djurägaren inte ville
göra någon provtagning eller operation i
onödan. BB rekommenderar alltid att ta

bort tumörer/förändringar för att få en
diagnos. Det kan då betyda att man ope-
rerar i onödan om tumören är benign.

BBs bedömning är att djurägaren
återger flera utlåtanden som är tagna ur
sina sammanhang och att många av äga-
rens antaganden är subjektiva. BB för-
står inte vad djurägaren menar att hon
specifikt gjort fel i förloppet. Hon med-
ger att hon skrev fel i journalen den 13
oktober men det fick aldrig någon kon-
sekvens för hunden. BB kan utifrån gäl-
lande studier stå för undersökningar och
behandlingar som hon rekommenderat
och erbjudit. Att hunden hade cancer
och metastas till lymfknutan är högst
beklagligt. Att djurägaren försöker skuld-
belägga någon för hundens cancer är
dock också beklagligt.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket överlät den veterinärme -
dicinska bedömningen åt ansvarsnämn-
den avseende veterinärerna AA och BB.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Av journalen framgår att för operationen
den 7 augusti avsågs bland annat att hela
vänster juversida skulle tas bort. Veteri-
när AA opererade trots detta bort höger
juversida, där inga relevanta förändringar
fanns. AA uppgav att orsaken till detta
var att han inför operationen kunde pal-
pera knutor på höger juverdel medan
någon knuta på vänster sida inte kunde
palperas. Dessa uppgifter får stöd av
journalen och får i och för sig tas för
goda. 

AA borde i den situationen ha kontak-
tat djurägaren och inte, utan djurägar-
kontakt, opererat bort höger juversida.
AAs uppgifter om att han och djuräga-
ren varit överens om att en total mast -
ektomi skulle utföras på höger sida får
inget stöd av journalen. Ansvarsnämn-
den utgår därför från att någon sådan
kontakt inte togs. Nämnden anser att
veterinär AAs agerande var så försumligt
att han tilldelades en disciplinpåföljd i
form av en erinran.

När det gäller veterinär BB fann
ansvarsnämnden ingen anledning att
rikta någon kritik mot henne. Anmälan
mot BB föranledde inte någon disciplin-
påföljd.

JOHAN BECK-FRIIS
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Det må kanske råda viss ålders-
skillnad mellan mig och många
som läser denna text. Jag säger
inte åt vilket håll, studenter
födda 1997 (!) har trots allt bör-

jat läsa våra utbildningar. Jag tror
ändå inte att jag är ensam om att

komma ihåg den rosa elefanten som i slutet på barn-
programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” 
tydligt förklarade att programmet var slut.

FÖR MIN EGEN DEL kommer det inte vara en rosa elefant utan
en vuxen, viktig människa som den 16 januari står i Uppsala
universitets aula och säger att min tid som veterinärstudent är
över. Det hade nästan känts mer passande med en rosa elefant
för det känns så absurt. Tänk att så lång tid kan gå så otroligt
fort.  

Även kåråret 2015 flög förbi fortare än vi någonsin kunnat
tro. Börjar man titta tillbaka på vad som hänt under året inser
man dock att det har hunnits med en hel del. Som de flesta
säkert redan vet växte kåren med ett utbildningsprogram till,
djursjukskötarprogrammet. Det innebar bland annat att
insparken och studiebevakningen utökades till nästan det
dubbla. Kåren och lärarna jobbar nu för fullt tillsammans med
att revidera studieordningen för både djursjukskötar- och
veterinärprogrammet i vår strävan att göra dessa utbildningar
så bra som möjligt. 

Vi har också renoverat det tidigare biljardrummet på kåren

och har nu en alldeles fantastisk myshörna i form av Loungen
att njuta av. Vi har anordnat föreläsningar, bokcirklar, jägar -
examenskurser, bruncher, temakvällar, hundträningar och den
fantastiska fest som var Phlugans 100-årsjubileum. Dessutom
har det tagits fram både en ny kårfilm och en tjusig broschyr om
vad VMF är och gör. Kort sagt, kåren har levererat än en gång. 

Vi har många utmaningar framför oss. Även om utbild-
ningarna tillfälligt har fått ett tillskott i SLU-budgeten gapar
pengapåsen fortfarande alldeles för tom och studiebevakningen
är viktigare än någonsin. Tur är det då att årets protozoer –
den första årskursen djursjukskötarstudenter och veterinärstu-
denter – är ovanligt kåraktiva, både inom det studiesociala och
studiebevakningen. Valberedningens listor hade inte många
tomma luckor kvar efter att nya funktionärer valdes in på års-
mötet i december och det är ett fantastiskt gäng funktionärer
som kommer driva kåren under 2016. Jag har fullt förtroende
för att VMF kommer fortsätta att vara världens bästa student-
kår för världens bästa studenter. 

Det här är den sista gången jag skriver som studenternas
representant här i tidningen. Snart tar jag och resten av åk 6,
Veterator, klivet ut i arbetslivet med allt vad det innebär. Jag är
stolt och glad över att ha fått vara VMFs ordförande under
2015. Det är en förmån att få chansen att arbeta med så 
drivna, inspirerande och härliga människor som jag fått göra
under min tid som kåraktiv. Jag ser fram mot att få dem till
kolleger i framtiden – det borde ni också göra.

Nu är det slut, vi ses ute i verkligheten!

SOFIE HENRIKSSON

avgående ordförande i VMF 2015
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Nu är det slut

VMFs avgående styrelse för 2015 i julstämning

önskar Gott Nytt År och tackar för sig.

FRÅN STUDENTERNA
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Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås startade 1954 och har varit djursjukhus sedan 1975. Vi är det enda djursjukhuset i Boråsregionen.  
Årligen utreder och behandlar vi ca 16 000 patienter. Vi fungerar också som remissinstans till våra kollegor i Sjuhäradsbygden.  
Vi är ca 40 anställda som ser till att djursjukhuset har en hög kvalité och servicegrad alla årets dagar.

Blå Stjärnan Borås

Stallgatan 5, 501 12 Borås

Tel 033-20 54 50

Epost info@blastjarnan-boras.com

Hemsida www.blastjarnan-boras.com

Veterinär (tillsvidareanställning)
Vi välkomnar en veterinär som vill bli del av vårt trevliga 
veterinärteam. Vi söker dig som har kunskaper och erfa-
renhet inom odontologi och/eller ultraljud eftersom efter-
frågan på dessa områden ökar stadigt. Vi erbjuder stora 
möjligheter med modern teknik samt till kontinuerlig kom-
petensutveckling. Handledning till steg 1 specialistutbild-
ning erbjuds i tjänsten. Tjänstgöringsgraden är heltid eller 
enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan!

Sommarvikariat
Vi söker leg. veterinärer, leg. djursjukskötare och  
djurvårdare till längre sommarvikariat 2016.

Under sommaren behöver vi hjälp av flertalet vikarierande 
yrkesgrupper som tjänstgör på vårt djursjukhus såväl dag-
tid som kvällstid och helger. Välkommen med din ansökan! 
(Tjänsterna är heltid och sommarvikariat, arbetstiderna är 
varierande fördelat på dag, kväll, och helg.)

Vi uppskattar att våra arbetskamrater sätter stort värde på 
den personliga kontakten med djur och djurägare. Vi söker 
dig som är en öppen person med tro på dig själv och som 
vill fortsätta utvecklas i yrkesrollen. Personliga egenskaper 

som vi värdesätter är en positiv inställning till ditt arbete, att du 
kan arbeta självständigt och prioritera och organisera. Vi hoppas 
också att du ser glädjen i att samarbeta och att du uppskattar din 
egen och dina kollegers kompetensutveckling.

Lön: Enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag: 2016-02-21. 
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Djursjukhuset har kollek-
tivavtal. Välkommen med din ansökan.

Frågor om veterinärtjänsterna kan ställas till Chefsveterinär 
Karin Nyman +46 708 73 74 39.  
Skicka din ansökan inkl. personligt brev och CV per e-post till 
karin.nyman@blastjarnan-boras.com

Frågor om leg djursjukskötare och djurvårdartjänsterna kan 
ställas till Chefssköterska Camilla Rye +46 706 60 54 71.  
Skicka din ansökan inkl. personligt brev och CV per e-post till 
camilla.rye@blastjarnan-boras.com

Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås söker

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

WEBBKURSER

DISA – DJUROMSORG VID SLAKT OCH ANNAN

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS

HANTERING AV DJURSKYDDSBROTT.
Arr: Nationellt centrum för djurvälfärd
(SCAW). Info: Maria Forsberg Lönn,
maria.lonn@slu.se och www.slu.se/sv/
centrumbildningar-och-projekt/
nationellt-centrum-for-djurvalfard/
utbildning1/aktuella-utbildningar/ 
eller www.slu.se/scaw

v 2
16–17/1 -16. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. 
Arr: KRUUSE i samarbete med Hedvig
Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller
Carolin Johansson, marknadskoordina-
tor KRUUSE, 0701-016728,
carolin.johansson@kruuse.com

v 3
19/1 + 9/2 + 8/3 -16. BAM – BÄTTRE

ARBETSMILJÖ – GRUNDLÄGGANDE ARBETS-
MILJÖUTBILDNING 3 DAGAR, Stockholm. 
Arr: SLA m fl. Info och anmälan:
www.sla-arbetsgivarna.org under 
kalendariet Kommande aktiviteter

22–23/1 -16. DERMATOLOGIKURS HÄST, SLU
Ultuna Uppsala. Arr: UDS, Swevet.
Info: utbildning@swevet.se, 
0708-25 38 98,
http://shop.swevet.se/sv/utbildning/

v 4
26/1 + 18/2 + 17/3 -16. BAM – BÄTTRE

ARBETSMILJÖ – GRUNDLÄGGANDE ARBETS-
MILJÖUTBILDNING 3 DAGAR, Växjö. 
Arr: SLA m fl. Info och anmälan: 
www.sla-arbetsgivarna.org under 
kalendariet Kommande aktiviteter

29–31/1 -16. 4TH NORDIC SMALL ANIMAL

VETERINARY CONFERENCE, THEME: THE RENAL

PATIENT, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnan Akademin. 
Info: www.blastjarnanakademin.se 

v 5
NY 4/2 -16. HUND ELLER KATT MED OTIT?
KURS I ÖRONSJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,
Örebro. Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info: Ida Valentin, 0705-14 29 00,
www.swevet.se under fliken utbildning.

5–6/2 -16. SVS HÄSTSEKTIONS VINTERKURS

”SILLY WALKS” – ORTHOPEDIC OR NEUROLO -
GICAL?, Göteborg. Arr: SVS Hästsek-
tion. Info: www.vinterkurs.se

v 6
NY 9/2 -16. ”MED HUD OCH HÅR” – GRUND-
LÄGGANDE DERMATOLOGI, Hunnebostrand.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info: Ida Valentin, 0705-14 29 00,
www.swevet.se under fliken utbildning.

NY 10/2 -16. ”MED HUD OCH HÅR” 
– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, Malmö.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info: Ida Valentin, 0705-14 29 00,
www.swevet.se under fliken utbildning.

10/2 -16. SEMINARIUM STREPTOCOCCUS

AGALACTIAE-MASTIT HOS MJÖLKKOR – ETT
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NYGAMMALT PROBLEM, SVA, Uppsala. 
Arr: SVA, Växa Sverige. 
Info & anmälan: ylva.persson@sva.se

v 7
15–19/2 -16. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST, Uppsala. Arr: KV, Uppsala.
Info: susanne.pettersson@slu.se

19–20/2 -16. KURS ADVANCES IN EQUINE

ORTHOPAEDIC THERAPIES, Helsingborg. 
Arr: VetPD. Info:http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=227

20–21/2 -16. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. Arr: KRUUSE 
i samarbete med Hedvig Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller
Carolin Johansson, marknadskoordina-
tor KRUUSE, 0701-016728,
carolin.johansson@kruuse.com

v 8
NY 23–25/2 -16. ORAL KIRURGI – TRAUMA

DEL I, Halmstad. Arr: Accesia Academy.
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 9
3–4/3 -16. HEMATOLOGI, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

NY 4/3 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND OCH

KATT, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, 
Sundsvall. Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52 
(se annons i denna tidning)

v 10
NY 7–8/3 -16. DJURTANDSKÖTERSKAN DEL I,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

11–12/3 -16. FÖRELÄSNING VISUAL OPTICS MED

RETINOSKOPI WETLAB, Sigtuna. Arr: SSVO
och Ögonpanelen. Info: www.ssvo.se 
(se annons i SVT 15/2015)

11–12/3 -16. RÖNTGENTEKNIK HÄST, FÖRDJUP-
NING, Helsingborg. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 11
NY 14–15/3 -16. DENTAL RÖNTGENTEKNIK,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

14–15/3 -16. FAKTA & FÖRDOMAR OM

HUND- & KATTMAT (DEL 2), Knivsta. 

Arr: Sallander Pet Diet, Exercise &
Health AB. Info och anmälan: 
www.sallanderconsulting.com

17–18/3 -16. HJÄRT– & LUFTVÄGSSJUKDOMAR

MED FOKUS PÅ AKUTA TILLSTÅND, Knivsta.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

19–20/3 -16. EXTRAKTIONKURS, HUND- 
OCH KATTANDVÅRD, FORTSÄTTNINGSKURS,
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller
Carolin Johansson, marknadskoordina-
tor KRUUSE, 0701-016728,
carolin.johansson@kruuse.com ➤

Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap

Universitetslektor i 
veterinärmedicinsk 
bakteriologi 

Sista ansökningsdag: 15 februari 2016
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb

Friska djur – trygga människor

Veterinär
med inriktning vilt och patologi
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 24 januari 2016
FULLSTÄNDIG ANNONS: www.sva.se/lediga-jobb
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➤ v 13
2–3/4 -16. EXTRAKTIONKURS, HUND- OCH KATT-
TANDVÅRD, FORTSÄTTNINGSKURS, Stockholm.
Arr: KRUUSE i samarbete med Hedvig
Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller
Carolin Johansson, marknadskoordina-

tor KRUUSE, 0701-016728,
carolin.johansson@kruuse.com

v 14
8–10/4 -16. FÖRELÄSNINGAR I AKUTKIRURGI

PÅ HUND OCH KATT, Visby. 
Arr: Skalpellen. Info:

www.skalpellen.se, sune.jerre@telia.com 
(se annons i SVT 15/2015)

NY 9/4 -16. WORKSHOP BEDÖMNING AV

HJÄRTLJUD/BLÅSLJUD/ARYTMIER HOS SMÅDJUR

OCH HÄST, Åre. Arr: Clarence Kvart.
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52 
(se annons i denna tidning)

v 16
22–24/4 -16. VETA–DAGARNA – TEMA KATT,
Stockholm. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 17
NY 25–27/4 -16. ENDODONTI DEL I, 
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

NY 9–10/5 -16. DJURTANDSKÖTERSKAN DEL

II, Halmstad. Arr: Accesia Academy.
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 19
9–10/5 -16. SAMBAND MELLAN KOST OCH

MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR HUND

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

12–13/5 -16. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

NY 12–14/5 -16. EXTRAKTIONSKURS, 
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

13–14/5 -16. SÅRVÅRD GRUND, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 24
NY 13–17/6 -16. DENTISTRY DEL I, 
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 32
NY 13/8 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND

OCH KATT, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING,
Göteborg. Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 

söker 

VETERINÄRER

060–14 70 10

ÖPPET DYGNET RUNT, ÅRET OM!

EN KLINIKVETERINÄR gärna med specialistkompetens, för tillsvidareanställning

EN VETERINÄR till ett graviditetsvikariat med möjlighet till förlängning

T F VETERINÄRER till sommarvikariat

Djursjukhuset Sundsvall har öppet dygnet runt och har cirka 35 anställda. Vi är ett 
seriöst, glatt och prestigelöst gäng. Våra ledord är nöjd kund och nöjd medarbetare.
Tillträde: Enl överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 28 februari 2016
Lön
Välkommen med din ansökan med personligt CV och referenser samt löne-
anspråk till Monika Leander på e-post monika.leander@djursjukhusetsundsvall.se.

Vår klinik ligger i södra Halland, 1,5 mil från Bå-
stad och 3,5 mil söder om Halmstad. Vi erbjuder 

landet samt goda fortbildningsmöjligheter. Du får 

-
-

Välkommen att kontakta Per Falk via e-post pia.per.vet@minpost.nu

Våxtorps Djurklinik söker 
EN SMÅDJURSVETERINÄR

SVT 1 –16 fi:Layout 1  15-12-29  11.53  Sida 54



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  1 • 2016 55

SweHatch är Sveriges marknadsledande producent av kycklingar. Vi producerar kläckägg på
våra gårdar och säljer daggamla kycklingar från våra kläckerier. Vi har drygt 50 medarbetare
och finns i Flyinge och i Väderstad. Vi ingår i Scandi Standard, Nordens största matfågelprodu-
cent med verksamheter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. www.scandistandard.com

Vid frågor kontakta Eleonora Cronholm, 072-578 64 50 eller Ulrika Gruffman, 073-343 41 89.
Läs mer och ansök via www.proffice.se senast 31 januari 2016.

070-592 53 52 
(se annons i denna tidning)

v 34
NY 26–28/8 -16. ORAL KIRURGI – ONKOLOGI,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 36
NY 10/9 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND OCH

KATT, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, Knivsta.
Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 070-5925352
(se annons i denna tidning)

v 37
16–17/9 -16. KURS EQUINE HINDLIMB LAME-
NESS DIAGNOSTICS & THERAPY, Helsingborg.
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=236

v 39
28/9–1/10 -16. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR

HUND OCH KATT, Wallby Säteri, Vetlanda.
Info: www.wallby.se, nyman@wallby.se
(se annons i SVT 15/2015)

v 41
14–15/10 -16. KURS ORTHOPEDIC AND RESPI-
RATORY POOR PERFORMANCE & REHABILITATION

OF THE SPORTS HORSE, Strömsholm. 
Arr: VetPD. Info:
http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=241

v 43
NY 29/10 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND

OCH KATT, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, 
Kolmården. Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52 
(se annons i denna tidning)

v 45
NY 10–11/11 -16. VETERINÄRKONGRESSEN,
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Vasso Norlund, SVF, 
08-545 558 27, vasso.norlund@svf.se

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar du 
på Vet Agendas hemsida 
www.vetagenda.com, på British Small
Animal Veterinary Associations hem -
sida www.bsava.com och på European
School for Advanced Veterinary 
studies hemsidor www.esavs.org, 
www.esavs-master.org, 
www.esavs-certificate.org och på
hemsidan för The British Equine
Veterinary Association (hästveterinär-
kurser) www.beva.org.uk/news-and-
events/beva-courses 

v 8
26–28/2 -16. EQUINE REPRODUCTION DAYS,
Cloppenburg och Lüsche, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 9
2–6/3 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY ACU- ➤
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Veterinär
Fjäderfäsektorn

SweHatch behöver förstärka sin organisation och
biologiska kompetens och vi söker därför ytterligare
en veterinär till SweHatch.
 
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av
produktionsrådgivning till äggproducenter (gårdar)
och förebyggande kontroll inom salmonella- och
hönshälsoprogrammen samt djuromsorg.
Du besöker regelbundet våra anläggningar för råd
givning, problemlösning och uppföljning samt
handledning och utbildning av personal. Tjänsten inne
bär resor med i snitt ca en övernattning/ vecka.
 
 

Vi söker dig som har en utbildning som veterinär och har
ett intresse av fjäderfän. Det är önskvärt att du har grund
läggande kunskaper om fjäderfän och deras
hälsofrågor. Du bör ha god datavana, behärska
Officepaketet och svenska och engelska i tal och skrift.
 
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har ett
stort engagemang och en god förmåga att bygga rela
tioner. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på
att planera och organisera ditt arbete. Du är analytisk och
angelägen om att hålla en hög kvalitet i ditt arbete.
 
Veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav.



SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
MARJA TULLBERG 072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

MARLENE ARESKOG 070-713 95 56
KAROLINA DAHLKVIST 073-987 12 06 
TORKEL EKMAN 070-375 99 42
LOTTA HOFVERBERG 073-151 22 50
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
HELEN LOOR 073-097 62 97

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Ledamöter
ANNA BÄCKVALL 010-122 83 14
KAJSA GUSTAVSSON 070-980 09 65
SHWAN KAREEN 070-798 68 68
ULRIKA LIND 073-354 53 38

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA SÖDERBERG 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
TORKEL EKMAN

Vice ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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PUNCTURE, SESSION III, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. Info: www.novas.dk, 
Kim Samuelsen, mr.kim@mail.dk

v 10
11–13/3 -16. APPLIED CARDIOLOGY IN EQUINE

PRACTICE, Grosshartpenning, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 14
8–9/4 -16. KURS EQUINE HINDLIMB LAMENESS

DIAGNOSTICS & THERAPY, Århus, Danmark.
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=231

v 15
13–17/4 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY

ACUPUNCTURE, SESSION IV, Ålborg, 
Danmark. Arr: Nordisk veterinær aku-
punktur selskab. Info: www.novas.dk,
Kim Samuelsen, mr.kim@mail.dk

Friska djur – trygga människor

Forskarstuderande sökes
för fältstudier i Kenya
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 januari 2016
FULLSTÄNDIG ANNONS: www.sva.se/lediga-jobb
ENGLISH VERSION: www.sva.se/en/research-student

➤
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Antrax och andra epizootier
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KÅSERI

VÅREN I ÅRSKURS 5 var rolig. Taggade
till tänderna inför vår första kvacksom-
mar läste vi epizootologi med stor entu-
siasm. Små detaljer etsade sig fast, som
det där med att åka till en biltvätt efter
misstanke om mul-och-klövsjuka.

När sommarens nionde och
sista arbetsvecka infann sig
hade jag slutat att dagligen
tänka på epizootier. Det var
inte förrän en välkänd och
lite tystlåten bonde från
trakten ringde och sa att han
hade problem med sina kor.
”Vad då för problem?” undra-
de jag. ”De dör” sa han. ”Va?!”
”Ja, och nu har det precis dött
en till så jag tänkte att jag
måste ringa.” 

”Ser du något på krop-
pen, rinner det blod från
någon kroppsöppning? Är
kroppen likstel?” undrade jag,
som minsann hade gjort min 
epizootiläxa. ”Det rinner blod från
näsan och kroppen är nog inte redigt
stel” sa han på sin lågmälda småländska. Vi lade på luren.
Min luttrade kollega satt tvärs över bordet, jag stirrade
honom stint i ögonen och redogjorde för samtalet. 

”Det låter ju som mjältbrand” sa jag. ”Nej, det är säkert
någon clostridios, det brukar det vara.” ”Men om man ringer
och berättar allt det här, då måste man väl misstänka
mjältbrand” sa jag envist. ”I så fall får du göra det” sa han
bestämt. Okej. Jag drog igång hela maskineriet: Ringde till
Jordbruksverket som blev eld och lågor, de skulle komma
med epizootiutrustningen. Vi gjorde upp dagens övriga resor
och jag kände plötsligt stressen över att både ha en antrax-
kossa att ta prov på samtidigt som vi hade flera dåliga pareser
och mastitkor. Det här sa de aldrig någon om på epizooti -
kursen.

Två länsveterinärer kom ganska försenade med en inkom-
plett epizootiutrustning. De ursäktade förseningen med att
kanylerna hade haft utgånget datum och att de fått leta rätt
på nya. ”Men kossan är ju död!” sa jag irriterat ”och jag har
egna kanyler”. Kontorsfolk, alltså. Jag åkte iväg till den döda
kossan, tog blodprov från jugularvenen och jojomensan, blo-
det var okoagulerat. En budbil kom och körde provet ända
till Uppsala. Sedan hastade jag vidare ut i landskapet sam -
tidigt som jag ringde vårdcentralen och piggade upp en
distriktsläkare med en antraxmisstanke. ”Penicillin” sa jag,

men jourhavande smittskyddsläkare skrev ut någon fluoroki-
nolon. ”För det gjorde man i USA.” Ja ja, det här var ju ändå
ganska kul. 

Några dagar sedan kom svaret från SVA, det var inte
mjältbrand. All misstanke var avskriven. Min kollega hade
förmodligen rätt om clostridios. 

Bönder och kor är tacksamma att berätta om. Mer känsligt
blir det att berätta om en insmugglad katt som på grund av
aggressiv personlighetsstörning måste avlivas eftersom rabies
inte kunde uteslutas. Då är det lättare att skoja om sig själv
som satte sig i taxi till infektionsakuten, blev rabiesvaccinerad
och sedan iskallt konstaterade att om den här katten verkligen
hade rabies, då var det första gången det hände i Sverige på
väldigt många år. Tv-bolag kanske skulle komma till djur-
sjukhuset. Bäst att jag stryker en liten blus att ha på mig.
Även det provsvaret var negativt. Mitt i allt detta insåg jag att
jag var gravid efter fyra års försök. ”Men är det inte rabies-
vaccinationen då?” frågade min väldigt analytiske make. Jag
läste och läste, nej, jag kunde inte se att en rabiesvaccination
skulle kunna ge falskt positivt utslag på ett graviditetstest. 
Den gången stämde det. Resultatet var positivt.

ERIKA BRANDEKER
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NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 14 JAN 15 DEC -15 8 DEC -15
2 2 FEB 12 JAN 5 JAN

3 23 FEB 2 FEB 26 JAN

4 15 MAR 23 FEB 16 FEB

5 12 APR 15 MAR 8 MAR

6 3 MAJ 12 APR 5 APR

7 31 MAJ 10 MAJ 3 MAJ

8–9 21 JUN 31 MAJ 24 MAJ

10 30 AUG 9 AUG 2 AUG

11 20 SEP 30 AUG 23 AUG

12 11 OKT 20 SEP 13 SEP

13 1 NOV 11 OKT 4 OKT

14 22 NOV 1 NOV 25 OKT

15 13 DEC 22 NOV 15 NOV

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2016
Sverige: 1 310 kronor + moms.
Europa: 1 660 kronor + moms i EU.
Utanför Europa: 1 810 kronor.

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

FAC K P R E S S U P P L AG A 2014
– 3 400 E X

Födelsedagar i februari 2016

BJÖRN DAHLÉN, Klavreström, 60 år 
den 1/2
GÖRAN BÖLSKE, Sollentuna, 70 år 
den 3/2
TOVE SÄLLBERG, Åkersberga, 60 år 
den 3/2
ANNA HÅKANSSON, Flyinge, 50 år 
den 6/2
IMRE MARTON, Skara, 80 år den 7/2
CHARLIE LINDBERG, Munka-Ljungby, 
70 år den 9/2
BERNT JONES, Uppsala, 70 år den 9/2
PER WALLGREN, Uppsala, 60 år den 9/2
LENA HALLQVIST, Vänersborg, 50 år 
den10/2
KLAS JOHNSSON, Uppsala, 70 år 
den 11/2
MADELEINE ANSÉN, Gotlands Tofta, 
50 år den 11/2
MIKAEL SVEDBERG, Nödinge, 60 år 
den 12/2
LARS-ERIK APPELGREN, Uppsala, 80 år
den 13/2
CATHARINA LINDE FORSBERG, Uppsala, 
70 år den 15/2
LENA SÖDERBERG, Borgholm, 60 år 
den 15/2
MIKAEL NYLUND, Finland, 50 år 
den 15/2
MARIA LJUNGDAHL, Heberg, 50 år 
den 16/2

INGVAR BRANDT, Uppsala, 70 år 
den 20/2
MONA BJÖRCK, Uppsala, 90 år den 21/2
ULLA PETERSSON, BORÅS, 70 år den 23/2

Avlidna

Veterinärmedicine doktor SIVERT GRAFF

avled den 25 oktober 2015. Han hette
tidigare Bjurström, född Karlsson i 
Vim merby 1953. Han tog studenten i
Hultsfred 1972 och veterinärexamen
1977. Fr o m 1978 innehade han diverse
vikariat innan han anställdes som assis-
tent vid institutionen för patologi vid
SLU 1979. Han arbetade som patolog
vid BioVet AB från 1983, som veterinär
vid Pharmacia AB i Uppsala från 1984
och som veterinär vid AstraZeneca AB
Safety Assessment i Södertälje från 1991.
Han disputerade 1995.

Privatpraktiserande veterinären LARS-ERIK

ULLBERG avled den 11 december 2015.
Han föddes i Alsen, Jämtlands län, 1930,
tog studenten i Östersund 1951 och
veterinärexamen 1960. Han började sin
veterinära bana som assistent vid avdel-
ningen för obstetrik och gynekologi vid
Kungliga Veterinärhögskolan 1962 och
fortsatte 1965 som klinikveterinär och
från 1967 som extra assistent vid insti-
tutionen för medicin I. Från och med
1971 var han verksam som privatprakti-
serande veterinär gällande sporthästar.
Se in memoriam i nästa nummer av
Svensk Veterinärtidning.

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

PERSONNOTISER

Akademikernas a-kassa höjer
avgiften
Akademikernas a-kassa (AEA) tar från
och med den 1 januari 2016 ut en med-
lemsavgift på 100 kronor per månad,
istället för som tidigare 90 kronor per
månad. Att AEA höjer medlemsavgiften
beror på att dagpenningen i arbetslös-
hetsförsäkringen har höjts vilket i sin tur

innebär att a-kassan ska ta in mer pengar
till staten. Den höjda medlemsavgiften
faktureras SACO-förbundens medlem-
mar i januari. Det medför att den första
gången som medlemmen ska betala den
högre avgiften är i slutet av januari.

AEA är den a-kassa som SACO-för-
bunden, inkl Sveriges Veterinärförbund,
rekommenderar för sina medlemmar.
Det är också Sveriges största a-kassa med
680 000 medlemmar.

Källa: Meddelande från AEA den 
2 december 2015. ■

kanslinytt
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

 Endast 0,2 ml per dos. 
 Ges 1 gång från 3 veckors ålder.
 Immuniteten varar i 23 veckor efter vaccination.
 Ges företrädesvis längs sidorna av halsen eller längs musk- 

 lerna i ryggen med lämplig intradermal injektor (IDAL®).

 
FÖRDELAR MED INTRADERMAL VACCINATION
 Ingen risk för att smitta överförs via kanylen.
 Mindre smärta och stress för grisen än med konventionell  

 vaccinationsteknik.
 Större flexibilitet vid vaccinationen eftersom vaccinet kan  

 ges på andra ställen än på hals / nacke.
 Revolutionerande teknik – lätt att använda, snabb, effektiv.1

 
Porcilis® PCV ID
Vaccin mot porcint circovirus typ 2 (PCV2)

Röd markering visar var vaccination  
med IDAL® kan utföras.

FÖRSTA INTRADERMALA GRISVACCINET I SVERIGE

Porcilis® PCV ID, injektionsvätska,  
emulsion för svin

Förp.storlek: 20 ml/100 doser Varunr: 402786 
Receptbelagt läkemedel

Godkänd produktresumé: 2015-08-28 
För mer info: www.fass.se
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 1. Ferrari L. et al (2011). Evaluation of the immune respons induced by intradermal vaccination  
 by using needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs.  
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