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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

VERIGES VETERINÄRFÖRBUND organiserar veterinärer och vete-
rinärstuderande men är också anslutet till Saco (Sveriges akademikers 
centralorganisation), tillsammans med 22 andra akademikerförbund.

Saco driver akademikernas gemensamma intressen genom opinionsbildning,
egna studier och aktiviteter där man kämpar för att utbildning ska löna sig.
Den partipolitiskt obundna centralorganisationen verkar för att utveckla och
förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademi-
ker, inklusive veterinärerna.

Sacos styrelse beslutade under 2016 att starta ett utvecklingsprojekt för 
att vässa federationens varumärke. Historiskt har medlemmarnas trygghet i
yrkeslivet varit den viktigaste orsaken till att gå med i ett akademikerförbund
men motiven för medlemskap ändrar sig över tiden. Tryggheten är fortfarande
en viktig drivkraft men då många arbetsrättsliga förhållanden idag regleras 
i lagar och förordningar börjar faktorer som personlig utveckling och själv-
förverkligande bli mer betydelsefulla. Sacostyrelsen har därför utarbetat tre
alternativa framtidsstrategier för att stärka centralorganisationens varumärke: 
plogen, navet och garanten.

Plogen skulle innebära att Saco blir huvudorganisation för alla medlems-
förbund som då underordnar sina logotyper tillsammans med Sacos. Organi-
satoriskt skulle Saco inta en mer central roll och överta förbundens arbete i
frågor som t ex rekrytering och marknadsföring. Den lösningen känns inte
attraktiv för veterinärförbundet.

Navet bygger på att Sacos uppgift begränsas till att stödja och företräda för-
bunden i kontakter med bland annat myndigheter, media och politiker. Sacos
namn och varumärke exponeras då inte lokalt på arbetsplatserna utan sam -
arbetet sker främst i organisatoriska frågor. Upplägget liknar den roll Saco har
idag men upplevs kanske inte så nyskapande och varumärkesstärkande.

Det starkaste kortet är därför garanten. Här skulle Saco signalera trovär-
dighet och kvalitet och ha rollen som en garant i bakgrunden snarare än en
utåtagerande frontfigur. Centralorganisationen skulle verka på en makronivå
som ger skalfördelar och minskade kostnader för förbunden. Sacos varumärke
skulle fungera som en garant och gemensam symbol för akademikerförbun-
den. Det skulle ge alla förbund fler arenor och ökad synlighet. Saco skulle 
t ex kunna erbjuda lokalt förtroendevalda gemensamt material som stärker
dem i rekryteringen – något som efterfrågas idag.

Vilken väg Saco väljer kommer att avgöras under våren 2017, i samverkan
mellan ordförandena i de 23 Sacoförbunden. I dagsläget talar 
det mesta för att garanten blir federationens nya vägval, 
vilket förmodligen skulle passa veterinärförbundet bäst. 
Ett förnyat och vässat Saco stärker även SVF och dess 
medlemmar.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef SVF
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Henrik Sjösten och Jessica Berlin är förbunds -
jurister på veterinärförbundet och brinner för
de arbetsrättsliga frågorna.

REPORTAGE
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TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Jessica och Henrik
– SVFs fackliga
spjut spetsar
Många arbetstagare blir medlemmar 
i ett fackförbund för att kunna få sak-
kunnig hjälp om det krisar på jobbet.
Visst finns det åtskilliga andra anled-
ningar att gå med i SVF men en arbets-
relaterad konflikt blir ofta personlig,
och då vill man ha ett proffs på sin
sida. I veterinärförbundet heter dessa
förkämpar Jessica Berlin och Henrik
Sjösten.

JESSICA BERLIN OCH HENRIK SJÖSTEN är båda
arbetsrättsjurister i grunden och jobbar som
ombudsmän/förbundsjurister på veterinärför-
bundet. Deras dagar fylls med överläggningar
av olika slag, allt från enskilda tvistefrågor till
avtalsförhandlingar för stora grupper av med-
lemmar. Mängden ärenden för juristerna ökar
konstant, men de har ändå satt av en timme för
ett samtal med veterinärtidningen.

VILKA VAR DE viktigaste förhandlingsfrågorna
ni jobbade med under 2016?

Jessica tar ordet och konstaterar att en av
förra årets största fackliga framgångar var att
SVF fick ett avtal om konvertering av visstids-
anställningar inom den privata djursjukvården.
Det innebär att om man haft visstidsanställning
sammanhängande under minst 24 månader
görs tjänsten automatiskt om till en tillsvidare-
anställning. Veterinärförbundet var bland de
första tjänstemannaförbunden som fick igenom
detta i maj 2016, vilket ansågs vara ett viktigt
pionjärarbete. 

– Och avtalet verkar fungera också, säger en

stolt Jessica. När juristerna kontrollerade nya
anställningar under året visade det sig att 
visstids anställningarna minskat och tillsvidare -
anställningarna ökat efter det att avtalet under-
tecknats. Helt enligt planen.

Jessica tycker att en av förra årets största fackliga framgångar var att SVF fick ett
avtal om konvertering av visstidsanställningar inom den privata djursjukvården. 
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– Men vi har lyckats bra med ob-förhand-
lingarna också, fyller Henrik i. Frågan om
ersättning för arbete på obekväm arbetstid (ob-
ersättning) har länge diskuterats inom de flesta

kliniska veterinära arbetsområden. Med hjälp av
SVFs jurister höjdes ob-ersättningen ordentligt
under förra året. De flesta av både Evidensias
och Anicuras arbetsplatser tillämpar idag vete-
rinärförbundets ob-rekommendationer och det
gör stor skillnad. En veterinär som ersätts enligt
SVFs ob-rekommendation får ca 5 000 kronor
mer i månaden än om ersättningen betalas ut
enligt Unionens rekommendation. Arbete
pågår för att höja veterinärförbundets rekom-
mendation ytterligare, det finns förutsättningar
för det i branschen, menar både Henrik och
Jessica.  

ÄR DÅ ALLT GOTT OCH VÄL i den veterinär-
fackliga världen?

– Nej, långt ifrån, svarar förbundsjuristerna
med en mun. De ser en stor och ökande brist
på kliniskt verksamma veterinärer i landet idag.
Veterinärbristen ger visserligen en större an -
ställningstrygghet och bättre förutsättning vid
löneförhandlingar, men den medför också
betydande nackdelar. Allt fler veterinärer mår
dåligt på grund av en pressad psykosocial
arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och lågt
inflytande. Risken för utbrändhet ökar när
stressnivån och verksamhetsansvaret hela tiden
ligger på topp. SVFs jurister driver nu psyko -
social arbetsskada som ett begrepp mot arbets-
givare som inte förstärker personalstyrkan trots
tydlig information om underbemanning. 

– Arbetsskada är något man kan drabbas 
av både fysiskt och psykiskt, tydliggör Jessica
Berlin. Hon kräver full inkomsttäckning för
SVF-medlemmar där arbetsgivaren vållat en
psykisk arbetsskada.

– Övertiden har inte minskat för våra med-
lemmar, konstaterar Jessica. Hon har en dialog
med arbetsgivarorganisationen SLA om hur
arbetstiderna ska kortas ner och känner ett
glädjande stöd hos veterinärförbundets med-
lemmar. Att medlemmarna börjar ställa krav på
sitt förbund i den fackliga verksamheten är bra,
tycker både Jessica och Henrik. 

– Kårandan hos veterinärer är unik, man 
jobbar mot gemensamma mål för att höja
kårens status och det hjälper även oss förhand-
lare, säger Jessica.

VAD HÄNDER PÅ förhandlingsområdet inom
den närmaste framtiden?

– Vi har ett krav inför avtalsrörelsen 2017 på
sam manhängande föräldralön med löneutfyllnad
under sex månader. Idag får man tre månader
med föräldralön att fylla ut föräldrapenningen
med under ledigheten, men de resterande tre
månaderna betalas först när den anställde 

Kårandan hos veterinärer är unik, man jobbar mot gemensamma mål för att höja
kårens status, konstaterar både Jessica och Henrik bredvid SVFs grundare Olof
Bendz. 

Med hjälp av SVFs jurister
höjdes ob-ersättningen 
ordentligt under förra året. 
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återgår i arbete efter föräldraledigheten. Det är
inte acceptabelt, framhåller Henrik. Motparten
SLA hävdar att förbundets krav skulle kosta för
mycket eftersom veterinäryrket är så kvinno -
dominerat. 

– Sedan kräver vi att kurser och kompetens-
utveckling ska ske på betald arbetstid, fortsätter
Jessica. Många veterinärer förväntas att på sin
fritid gå kurser som behövs för jobbet. Förutom
att arbetsgivaren har intresse av att personalen
går dessa kurser saknas försäkringsskydd om
man deltar i utbildningen utanför arbetstiden. 

Lönesättningen för föräldralediga veterinärer
är ett annat problemområde som förbunds -
juristerna tänker jobba med under 2017. Allt
fler lönediskrimineras under sin föräldraledig-
het genom att arbetsgivarna bara ger lägsta möj-
liga generella lönepåslag. Så får man inte göra
enligt gällande bestämmelser och Jessica efterly-
ser nu praktiska fall att driva som pilotärenden.

Slutligen får juristerna återkommande klago-
mål från medlemmar om dåliga lönesamtal 
på många arbetsplatser. Under 2017 tänker de
därför starta en dialog med arbetsgivarna om
hur detta ska kunna bli bättre.

TIMMEN HAR SNART tagit slut och nya möten
väntar för Jessica Berlin och Henrik Sjösten.
Innan de går får de en avslutande uppgift att
kort sammanfatta veterinärförbundets största
fackliga framsteg under 2016.

– Det är att psykosociala arbetsskador har
kommit på kartan och att de lokala kollektiv-
avtalen har förbättrats så att ersättningen för
arbete på kväll och helg har blivit rimlig, säger
Jessica snabbt. 

– Det ökade fackliga intresset och medvetan-
det hos veterinärförbundets medlemmar är
också jätteroligt, fortsätter hon.

– Jag tycker det är väldigt positivt att SVF-
medlemmarna hör av sig så ofta för att be oss
jurister granska nya anställningsavtal innan de
skriver under, fortsätter Henrik. Som relativt
nyanställd är han också imponerad över att
veterinärförbundet konstant ökar i medlems -
antal och att facklig hjälp verkar vara en av de
viktigaste orsakerna till att bli medlem. 

– Sedan är det mycket roligt att inkomstför-
säkringen för SVFs medlemmar blev klar under
2016, avslutar båda förbundsjuristerna innan
de rusar vidare till nya utmaningar.  ■

REPORTAGE

Henrik tycker det är väldigt
positivt att SVF-medlemmarna
hör av sig så ofta för att be
förbundets jurister granska
nya anställningsavtal innan
man skriver under. 
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Antibiotikaresistens är enligt Världs-
hälsoorganisationen (WHO) ett av
de största hoten mot modern sjuk-
vård. Resistensmekanismen exten-
ded spectrum betalactamase (ESBL)
har uppkommit till följd av omfat-
tande antibiotikaanvändning och
sprids snabbt världen över. Hos
hund och katt smittar ESBL-produ-
cerande bakterier (ESBLpb) fekalt-
oralt och kan orsaka framför allt
urinvägsinfektion, sårinfektion och
diarré. Även livshotande tillstånd
såsom septikemi och lunginflamma-
tion har rapporterats. Litteraturstu-
dien beskriver resistensmekanismer,
riskfaktorer, möjliga sjukdomsför-
lopp och klinisk hantering av
ESBLpb hos hund och katt.

Artikeln utgör författarens exa -
mensarbete för specialistkompetens
i sjukdomar hos hund och katt.

INLEDNING
Antibiotikaresistensmekanismen exten-
ded spectrum betalactamase (ESBL) är
ett växande problem inom veterinärme-
dicinen och ett resultat av omfattande
antibiotikaanvändning. ESBL är en resi-
stenstyp som finns bland annat hos tarm-
 bakterier och hundar kan bära ESBL-
producerande bakterier (ESBLpb) i 
tarmen utan att bli sjuka (5). Om sjuk-
dom uppkommer av en ESBLpb riskerar
behandlande veterinär att sätta in icke-
adekvat antibiotikabehandling då dessa
bakterier är resistenta mot dagens veder-
tagna empiriska behandling. Inom såväl
veterinär- som humanmedicinen utgör
ESBLpb ett ökande problem då dessa

bakterier ofta orsakar infektioner och
smittspridningen sker mycket snabbt (4,
32) (Figur 1). 

Litteraturstudien beskriver resistens-
mekanismer, riskfaktorer, möjliga sjuk-
domsförlopp samt klinisk hantering av
ESBLpb hos hund och katt.

ESBL-PRODUCERANDE BAKTERIER 
ESBL är ett samlingsnamn för en grupp
bakteriella enzymer som bryter ner beta-
laktamantibiotika, t ex penicilliner och
cefalosporiner (8). Bakterier kan över -
föra gener som kodar för ESBL mellan
sig genom så kallad plasmidöverföring
och resistensmekanismen kan därför
spridas mycket snabbt (14, 15). Kända
bakterier som kan bära ESBL innefattar
framför allt familjen Enterobacteriaceae
såsom Escherichia coli, Klebsiella och
Proteus. Även andra bakterier som Pseu-
domonas och Acinetobacter kan vara

ESBL-producerande (42). I Sverige är E
coli den vanligaste ESBL-producerande
bakteriearten (42).

Resistensmekanismer
Resistens kan uppkomma genom natur-
liga processer eller på förvärvad väg.
Naturlig resistens innefattar bakteriens
naturliga skydd mot antibiotika, såsom
cellväggskonstruktion och transportsys-
tem (18). Förvärvad resistens kan uppstå
genom spontana mutationer och genom
överföring av plasmider (1, 14). Spontana
mutationer är ovanliga men på grund av
bakteriers stora förmåga till reproduk-
tion nedärvs snabbt en mutation till
kommande generationer.

Plasmidöverförd resistens
Plasmider är små sekvenser av DNA
som snabbt kan överföras mellan bakte-
rier inom samma art eller bakterier av

DITTE LJUNGQUIST, leg veterinär, klinikveterinär*
Handledare: Andrea Mårtensson, leg veterinär, specialistkompetens 
i sjukdomar hos hund och katt, Specialistdjursjukhuset Helsingborg.

Litteraturstudie

ESBL hos hund och katt 

granskad artikel
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FIGUR 1. Inom såväl veterinär- som humanmedicinen utgör ESBLpb ett ökande problem 
då dessa bakterier ofta orsakar infektioner och smittspridningen sker mycket snabbt.
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olika arter (15). Plasmider kan koda för
betalaktamasproduktion och detta med-
för snabb resistensutveckling. Flera resi-
stensgener kan bäras av samma plasmid
och därmed medföra resistens mot olika
antibiotikagrupper (4).

Betalaktamaser
Betalaktamaser är bakteriella enzymer
som bryter ner betalaktamantibiotika
(8). Gener som kodar för ESBL beteck-
nas ”bla” i litteraturen och exempel på
sådana gener är blaCTX-M, blaCMY,
blaSHV och blaOXA (8). I Sverige delas
ESBLpb in i ESBLA, ESBLM eller
ESBLCARBA beroende på omfattningen
av betalaktamresistens enligt Tabell 1. I
internationell litteratur förekommer
annan nomenklatur, t ex benämns
ESBLM som pAmpC.

Smittvägar
Bakterier i familjen Enterobacteriaceae är
en del av hundars och katters normala
tarmflora (5, 16, 39) och så även ESBL-
producerande Enterobacteriaceae (5).
Smittvägen för bärarskap av ESBLpb är
fekal-oral där vatten och livsmedel är en
källa till smitta även om risken är relativt
låg (8, 23, 28, 30). Indirekt smitta via
kroppsvätskor på grund av inadekvata
hygienrutiner inom vården är en annan
möjlig smittväg för ESBLpb (41). 

Hundar bär på olika arter av Entero-
bacteriaceae i munnen (2, 21, 33) och i
infekterade bitsår från hund och katt har
bland annat E coli och Klebsiella kunnat
påvisas (43).

Riskfaktorer
Det finns få studier gjorda på riskfakto-
rer för bärarskap av ESBLpb hos hund
och katt. Studier från senare år har emel-
lertid visat att en av de viktigaste risk-
faktorerna för ESBL-bärarskap är tidigare
antibiotikabehandling, framför allt med
cefalosporiner och kinoloner (3, 6, 25).
Hundar som lever på härbärge eller i
kennel är i högre utsträckning bärare av
ESBLpb än privatägda hundar och tikar
löper större risk än hanhundar (3). En
holländsk pilotstudie från 2013 indike-
rar dessutom att hundar och katter med
diarré i högre utsträckning är bärare av
ESBLpb än friska individer (17).

För människor är utlandsvistelse,
antibiotikabehandling, upprepade urin-

vägsinfektioner och familjemedlemmar
med urinvägsinfektion orsakad av
ESBLpb kända riskfaktorer för ESBL-
bärarskap (24, 30, 46). Brister i vård -
hygien är en riskfaktor för nosokomial
smitta med ESBLpb mellan patienter (8,
11). En studie har även visat att före-
komsten av husdjur i samma hushåll
ökar risken för bärarskap av ESBLpb hos
människa (24).

PREVALENS OCH BÄRARSKAP
Prevalensen av ESBLpb hos friska hun-
dar och katter i olika studier och länder
varierar (5, 13, 17, 26, 47). SVA presen-
terade 2012 en studie som visade att
drygt en procent av de friska hundar
som provtagits i Sverige var positiva för
ESBLpb (42). 2014 registrerade SVA 21
kliniska fall hos hund och ett fall hos
katt vilket var fler än året innan då 14
fall hos hund och ett fall hos katt regist-
rerades (42). 

Enligt den gemensamma slutrapport
som Livsmedelsverket, SVA och Folk-
hälsomyndigheten publicerat är fem
procent av humanpopulationen i Sverige
bärare av ESBL (8).

SYMTOM OCH MÖJLIGA 
SJUKDOMSFÖRLOPP
Asymtomatiskt bärarskap av ESBLpb
förekommer hos såväl hundar (17) som
människor (8, 11). Infektioner förknip-
pade med ESBLpb hos hund och katt
inkluderar framför allt urinvägsinfektion
(9, 27, 42), sårinfektion (10) och diarré
(9, 17) men även lunginflammation,
kolecystit och septikemi finns rapporte-
rade (7, 44). ESBLpb förekommer dess -
utom som orsak till infektioner i öron,
näshålor, analsäckar och genitalier (35,
38). Inom humanvården är urinvägs -
infektion, postoperativ sårinfektion,

peritonit, lunginflammation och sepsis
orsakade av ESBLpb frekvent förekom-
mande (11, 29).

ZOONOSRISK
Det finns till dagens dato inga studier
som visar att ESBLpb sprids mellan
människor och sällskapsdjur. Det är
dock känt att människa och hund kan
bära på identiska stammar av andra
typer av tarmbakterier, t ex Enterococcus
faecium eller E coli som inte är ESBL-
producerande (19, 20, 45). Flertalet stu-
dier tyder dessutom på att hundar och
katter kan bära på samma eller liknande
stammar av ESBLpb som människor (3,
9, 10, 34).

DIAGNOSTIK
SVA har framställt en uppdaterad resi-
stenspanel för gramnegativa bakterier
med uppdaterade brytpunkter som 
kallas VetMIC CLIN GN, som flertalet
kliniker och djursjukhus i Sverige
använder. Vid misstanke om ESBLpb
kan prov skickas till SVA för vidare
undersökning med en mikrodilutions-
panel (Mattias Myrenås, SVA, personligt
meddelande 2015). Om denna panel
visar att provet är en misstänkt ESBL
görs PCR-analys för att screena före-
komst av olika gener. Även agardiffusion
kan utföras för konfirmering av ESBLA.
Vid misstanke om karbapenemresistens
följer utökad analys. SVA utför vidare
diagnostik och sekvensering i övervak-
ningssyfte och för presentation av gen -
varianter i SVARM-rapporten (42).

KLINISK HANTERING
Fall av ESBLA och ESBLM hos hund och
katt är i dagsläget inte anmälningsplik -
tiga vilket de är inom humanvården (36,
40). SVA rekommenderar ändå att påvi-
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Tabell 1. GRUPPERING AV ESBLPB OCH OMFATTNINGEN AV BETALAKTAMRESISTENS HOS DE OLIKA

GRUPPERNA.

Amoxicillin/ Amoxicillin + Cefalosporiner* Karbapenemer
penicillin klavulansyra

ESBLA Resistent Sensitiv Resistent Sensitiv
ESBLM Resistent Resistent Resistent Sensitiv
ESBLCARBA Resistent Resistent Resistent Resistent

* I gruppen cefalosporiner innefattas samtliga typer av cefalosporiner. En specifik resistensbestäm-
ning för de olika cefalosporinerna kan svaras ut av laboratoriet (Mattias Myrenås, SVA, personligt
meddelande 2015).
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sade fall av ESBLA och ESBLM rapporte -
ras för ökad insikt i det aktuella resistens-
läget och för konsultation om eventuell
vidare diagnostik och hantering. Fall av
ESBLCARBA ska anmälas till länsstyrelsen
och Jordbruksverket (36). Laboratoriet
ska även vid misstanke om ESBLCARBA

kontakta behandlande veterinär. Vid fall
där ESBLCARBA konfirmerats av labora-
torier utomlands är det provtagande
veterinärs ansvar att anmäla.

En arbetsgrupp vid Sveriges Veteri-
närförbund är i slutskedet av att fram-
ställa ett dokument med behandlings-
och hanteringsrekommendationer för
hund och katt med bakterier med sär-
skild resistens (Ulrika Grönlund, per-
sonligt meddelade 2016). Gruppen
rekommenderar att fall med ESBLpb
bör hanteras av eller i samråd med 
veterinär som är specialiserad i eller har
erfarenhet av området. Kontinuerlig
om prövning av prognosen bör ske under
läknings- eller behandlingsprocessen.
Djur med aktiv infektion av ESBLpb
ska planeras in sist på dagen och hante-
ras separat på en infektionsavdelning om
detta är möjligt (Figur 2). Miljön där
patienten undersöks eller behandlas ska
skyddas med draglakan och/eller absor-
berdukar. Antalet personer som hanterar
patienten ska minimeras och personal
med egna sår eller skador bör inte vara 
i kontakt med patienten. Heltäckande
skyddsklädsel och handskar ska använ-
das vid all hantering och om patienten
har diarré ska den rastas på en separat
rastplats. Rengöring och desinficering av
områden där patienter med ESBL-infek-
tion vistats ska ske efter ett speciellt pro-
tokoll som arbetsgruppen kommer att
publicera. Tydlig journalföring ska alltid
ske, både för asymtomatiska bärare och
patienter med aktiva infektioner av
ESBLpb. Ett djur som haft infektion
med ESBLpb klassas efter tillfrisknande
som bärare. Friförklaring sker ett år efter
tillfrisknande eller om patienten prov -
tagits fri tre gånger med två månaders
mellanrum.

Rekommendationerna för asymtoma-
tiska bärare skiljer sig från dem för de
infekterade patienterna. Asymtomatiska
bärare behöver inte isoleras men plast-
förkläde och handskar ska användas vid
patientkontakt. För bärare rekommen-
deras att undvika elektiv kirurgi, rehabi-

litering som innefattar vattenträning,
avel, bloddonationer och i möjligaste
mån antibiotikabehandling (Ulrika
Grönlund, personligt meddelande, 2015)
(Figur 3).

BEHANDLINGSALTERNATIV
Behandlingsalternativen är begränsade
vid fall med ESBLpb och är helt bero -
ende av bakteriestammens resistensmöns -
ter. ESBL-gener kan medföra resistens
mot flera andra grupper av antibiotika

(4) vilket reducerar behandlingsalterna-
tiven ytterligare. Inom svensk veterinär-
medicin finns dessutom begränsade
möjligheter till behandling av ESBLpb
då många antibiotika som idag finns på
marknaden endast är godkända att
användas för humant bruk (37). Anti-
biotika som i Sverige inte används finns
dock beskrivet som behandlingsalterna-
tiv i internationell veterinärmedicinsk
litteratur (44). Vid urinvägsinfektioner
orsakade av ESBLA används på human- ➤
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FIGUR 2. Djur med en aktiv infektion av ESBL-producerande bakterier ska hanteras separat
på en infektionsavdelning.
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FIGUR 3. Bärare av ESBL-producerande bakterier rekommenderas undvika rehabilitering
som innefattar vattenträning.
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sidan, om känslighet föreligger, nitro -
furantoin, mecillinam, fosfomycin eller
piperacillin/tazobactam (11, 31). Vidare
finns studier på människor som indi -
kerar att behandling med amoxicillin/
klavulansyra vid urinvägsinfektioner or -
sakade av ESBLA kan fungera (29, 31).

Kriterier för behandling
Vissa kriterier bör uppfyllas för att man
ska överväga att behandla en infektion
med ESBLpb hos hund och katt: att en
god prognos föreligger, att tillgängliga
antibiotika enligt resistensundersökning
är lämpliga för den aktuella infektionen,
att behandlingen inte kommer att kräva
orimligt lång behandlingstid och att
eventuell bakomliggande orsak till
infektionen utreds (Ulrika Grönlund,
personligt meddelande 4 juni 2015).

Vid fall med ESBLCARBA avgör Jord-
bruksverket hur djuret ska hanteras
(36).

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
För att arbeta profylaktiskt mot bärar-
skap och infektioner av ESBLpb bör
riskfaktorer uppmärksammas och mot-
arbetas. Då användning av framför allt
cefalosporiner och kinoloner är en känd
riskfaktor för bärarskap av ESBLpb (3,
6, 13, 25) bör denna minimeras. Jord-
bruksverkets föreskrifter om läkemedel
och läkemedelsanvändning reglerar från
och med 1 januari 2014 veterinärers
användning av tredje och fjärde genera-
tionens cefalosporiner samt kinoloner i
syfte att bromsa resistensutvecklingen
(37). I Sverige har förskrivningen av
cefalosporiner och kinoloner inom vete-
rinärmedicinen minskat de sista åren
(42).

Sveriges Veterinärförbund har sam-
manställt riktlinjer för infektionskon-
trollprogram som innefattar hygienruti-
ner för att förebygga vårdrelaterade
infektioner, t ex överföring av ESBLpb
(41). I detta dokument betonas vikten
av basala hygienrutiner för att undvika
direkt och indirekt smitta. Djur med
misstänkt smittsam sjukdom såsom
ESBL bör behandlas isolerade på enskild
infektionsavdelning. All avföring ska
noga plockas upp och personalen ska
bära handskar och skyddsutrustning vid
kontakt med djuren och deras kropps-
vätskor (41).

DISKUSSION
ESBLpb är ett stort nutids- och fram-
tidsproblem inom både human- och
veterinärmedicin. Att ge rätt behandling
vid rätt tillfälle, undvika riskfaktorer och
ta hänsyn till individen och dess omgiv-
ning är utmaningar som måste belysas.

Vid antibiotikafrågor och resistens-
problematik är det viktigt att tänka i
både ett globalt och individuellt per-
spektiv. Förskrivning av antibiotika ska
bara ske när en säkerställd eller stark
misstanke om bakteriell infektion före-
ligger och slentrianmässig antibiotikabe-
handling måste upphöra. Kliniker måste
kunna skilja på bakteriell kolonisation
och aktiv infektion, vikten av bakteriella
odlingar vid misstänkta infektioner kan
inte nog poängteras (Figur 4). Infektio-
ner orsakade av ESBLpb kan annars
missas och därmed lättare spridas då
hanteringen av dessa patienter kräver
strikta hygienrutiner. Jordbruksverkets
föreskrifter som reglerar veterinärers
användning av tredje och fjärde genera-
tionens cefalosporiner och kinoloner är
ett viktigt led i att bromsa resistens -
utvecklingen. Det är emellertid osäkert
hur väl föreskrifterna följs och ett funge-
rande kontrollsystem saknas. Förskriv-
ningen av cefalosporiner och kinoloner
har dock minskat de sista åren (42) vil-
ket kan tyda på en ökad kunskap inom
området.

Att behandla djur som är sjuka eller

bärare av en multiresistent bakterie
såsom ESBLpb är ett etiskt dilemma. Ett
strikt förbud mot behandling av djur
med ESBLpb eller krav om avlivning av
sådana djur skulle teoretiskt kunna
minska risken för spridning till männi-
skor. I många fall ses dock djuren som
en del av familjen, eller är till och med
den enda familj som en person har, vil-
ket gör att krav som avlivning kan ha
förödande konsekvenser för den drabbade
djurägaren. En annan möjlig konse-
kvens av sådana krav är att djurägare och
veterinärer undviker odling av misstänkta
fall, vilket i sin tur skulle kunna öka 
risken för att oupptäckta ESBLpb sprids. 
I varje enskilt fall med infektioner orsa-
 kade av ESBLpb bör prognos och dju-
rets eventuella lidande tas i beaktande
men också djurägarnas situation och
familjeförhållanden. 

Varje vårdinrättning bär ett stort
ansvar för att överföring av multiresi-
stenta bakterier inte sker mellan patien-
ter. Inadekvata hygienrutiner kan leda
till smittspridning och lokala utbrott av
ESBLpb. Att minimera längden för
sjukhusvistelser, både av ESBL-infek -
terade patienter och även av icke-bärare,
torde också kunna minska risken för
smittöverföring. Zoonosrisken är en vik-
tig aspekt att ta hänsyn till även om
direkta studier på spridning av ESBLpb
mellan människor och djur saknas i skri-
vande stund. Studier på gemensamt
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FIGUR 4. Vikten av odling vid misstänkta bakteriella infektioner kan inte nog poängteras. 

SVT 1 2017fi:Layout 1  17-01-16  09.46  Sida 14



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 • 2017 15

bärarskap av icke ESBL-producerande
Enterobacteriaceae (19, 20) och det fak-
tum att närvaron av husdjur i samma
hushåll ökar risken för ESBLpb-före-
komst hos människa (24) indikerar dock
att överföring mellan individer av olika
arter är möjlig. Det är viktigt att infor-
mera djurägare och personal om den
potentiella zoonosrisken när de hanterar
djur som är bärare av eller är infekterade
med ESBLpb.

Antalet fall med ESBLpb har ökat
under de senaste åren hos hund men
legat konstant lågt hos katt (42). Detta
skulle kunna bero på att hundar och
människor lever tätare tillsammans, vil-
ket ökar spridningsrisken från människa
till hund. Det kan även reflektera det
faktum att hundar provtas i större ut -
sträckning än katter. Genom att minska
populationsstorlekarna på härbärgen
och kennlar bör vi kunna minska risken
för överföring av ESBLpb mellan djur
då stora populationer är en riskfaktor för
bärarskap. Uppfödare bör noga och
standardiserat informeras om riskerna
med ESBLpb och vikten av att minska
grupperna. Det är också viktigt att und-
vika närkontakt mellan djur med sårin-
fektioner då sårsekret från infektioner
med ESBLpb är en potentiell smittväg.
En ESBL-negativ individ kan teoretiskt
få i sig ESBLpb genom att rengöra
(slicka på) en annan hunds sår. Även
överföring av ESBLpb från munfloran
via bett är en teoretisk risk.

Många frågor rörande smitta och
bärarskap av ESBLpb är fortfarande
obesvarade. Det är oklart hur stor infek-
tionsdosen måste vara för att en individ
ska bli bärare, om utsöndringen är inter-
mittent eller konstant och hur lång över-
levnaden är i avföring utanför kroppen.
Att hundar och katter med diarré i högre
utsträckning varit positiva för ESBLpb
(17) skulle kunna indikera att en ökad
mängd ESBLpb utsöndras vid detta
sjukdomstillstånd. Individer med nor-
mal avföring kunde således löpa större
risk att uppvisa falskt negativa resultat.
Ökad kunskap inom området kan hjälpa
oss i utformningen av hygienrutiner och
i hur friförklaring och screening ska ske
i framtiden.

För att motverka spridning av
ESBLpb hos svenska hundar och katter
är lättillgänglig information till praktise-

rande veterinärer betydelsefull för hante-
ring och behandling (Figur 5). Likaså 
är nationella kontrollprogram för efter -
levnad av Jordbruksverkets föreskrifter
önskvärda. Globalt måste vi samverka
mer effektivt i ett ”One Health”-per-
spektiv för att minska antibiotikaför-
brukningen. Sverige kan bidra med
mycket kunskap som ett land med låg
resistensförekomst och erfarenhet av
förebyggande åtgärder. Då få nya anti-
biotika framställs måste vi hushålla med
de preparat som idag finns tillgängliga. 

I framtiden ligger framför allt utveckling
och tillämpning av medicinska alterna-
tiv till antibiotika.

SUMMARY
ESBL in dogs and cats, a literature
review
According to the World Health Organi-
zation, WHO, antimicrobial resistance
is one of the largest threats to modern
healthcare. The resistance mechanism
extended spectrum betalactamase (ESBL)
has developed due to our extensive use ➤
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FIGUR 5. Vid hantering av patienter med ESBL-producerande bakterier ska handskar och
plastförkläde användas. 
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of antimicrobials and is spreading
worldwide. The transmission route for
ESBL-producing bacteria (ESBLpb) is
faecal-oral. Urinary tract infection,
wound infection and diarrhoea are the
most frequently reported diseases asso-
ciated with ESBLpb in dogs and cats,
although more severe diseases such as
pneumonia and septicaemia occur. 

Cautious use of antimicrobials and 
appropriate hygiene is essential for de -
creasing the risk of spreading ESBLpb
and treatment should only be carried
out if there is a good prognosis. The
number of clinical cases is steadily
increasing and there are indications that
ESBLpb could be a zoonotic risk. Risk
factors for carriage of ESBLpb in dogs
and cats are previous antimicrobial treat-
ment and/or diarrhoea. Dogs living in
kennels or shelters are at greater risk of
being carriers of ESBLpb compared to
dogs living in private homes.

Swedish cases of ESBLCARBA must be
reported to the authorities. Other ESBL
infections are encouraged to be reported
to the National veterinary institute for
surveillance.

This literature study describes mecha-
nisms of resistance, risk factors, clinical
manifestations and management of
ESBLpb in dogs and cats.
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TVÅ ALLVARLIGA EHEC-UTBROTT 
UNDER 2016
Under juli–augusti 2016 identifierades åtta
humana ehec-fall i Blekinge-Skåne orsakade av
en speciell variant av verotoxinbildande Escheri-
chia coli O157:H7 (VTEC O157:H7) tillhö-
rande klad 8. De åtta fallen i utbrottet kom
från fyra olika hushåll. Tre av de insjuknade
människorna utvecklade HUS, hemolytiskt
uremiskt syndrom, en allvarlig komplikation
som påverkar njurarna och kan ge kroniska
besvär. Det är inte ovanligt att utbrott orsakade
av klad 8-stammar ger hög förekomst av HUS
då dessa bakterier oftare förknippas med allvar-
ligare sjukdom än andra typer av ehec.

Via smittspårningar och provtagningar, 
initierade av Jordbruksverket, kunde i Blekinge-
Skåneutbrottet två av fallen kopplas till gårdar
med idisslare. I ett av fallen hade man spritt
gödsel i en trädgård där ett insjuknat barn lekt.
När sedan prover togs från gården som levere-
rat gödseln kunde VTEC O157:H7 påvisas. I
det andra fallet (tidigare omskrivet i Epizteln
13/16) kunde två gårdar, en fårgård och en gård
med nötkreatur som låg granne med en ehec-
patient, identifieras som smittkälla. Typningar
av dna, helgenomsekvenseringar utförda vid
SVA och Folkhälsomyndigheten har visat att
stammarna från insjuknade människor och de
från de undersökta gårdarna tillhörde samma
variant av VTEC O157:H.

Ett andra utbrott något senare var även 
det orsakat av VTEC O157:H7-bakterier till-
hörande klad 8, men av en annan variant än de
bakterier som isolerades i Blekinge-Skåneut -
brottet. Under en period av fyra veckor i sep-

tember–oktober insjuknade 20 människor i
ehec, och fyra av dem utvecklade HUS. Fallen
var spridda över hela Sverige vilket indikerar att
smittan kunde ha spridits via livsmedel.

Epidemiologiska utredningar utförda av
smittskyddsenheterna och Folkhälsomyndig -
heten visade att en gemensam nämnare för de
insjuknade människorna var att de ätit nötfärs-
produkter. Dessa kunde spåras tillbaka till ett
specifikt köttfärsparti, producerat på ett got-
ländskt slakteri. Ytterligare spårningar utförda
av Livsmedelsverket och vidare till gårdsnivå av
Jordbruksverket kunde visa att det aktuella
köttfärspartiet hade producerats från slaktade
djur med ursprung från tre olika gårdar. Efter

Årets första Epiztel sammanfattar smittspårningen

efter sommarens och höstens ehec-utbrott, och 

beskriver ett nytt forskningsprojekt kring bekämpning av afrikansk svinpest hos

vildsvin. Texten är sammansatt av Erik Eriksson och Karl Ståhl, båda från SVA. 
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Via smittspårningar och provtagningar kunde i Blekinge-Skåneutbrottet två av
ehec-fallen kopplas till gårdar med idisslare. 
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att Jordbruksverket initierat provtagningar på
de tre gårdarna kunde analyser på SVA knyta
en av de undersökta gårdarna till utbrottet.
Typningar av dna vid SVA och Folkhälsomyn-
digheten visade att de VTEC O157:H7-stam-
mar som påvisats från en av gårdarna, en got-
ländsk köttproducerande nötbesättning, var av
samma variant som de stammar som männi-
skorna blivit sjuka av.

Alla fyra gårdar som kopplas till de två olika
utbrotten har kontaktats av myndigheterna och
fått råd kring hygien- och besöksriktlinjer, samt
rekommendationer om åtgärder för att snabbare
bli av med smittan.

ASF HOS VILDSVIN – NYTT FORSKNINGS-
PROJEKT PÅ SVA
Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) hos
vildsvin i östra EU är mycket oroande. I sam -
arbete med bland andra SLU och Uppsala uni-
versitet startar SVA ett projekt för att förbättra
förmågan att kontrollera allvarliga sjukdomar
bland vilda djur med fokus på ASF och vild -
svin. 

ASF har under de senaste åren etablerat sig
hos vildsvin i Baltikum och Polen och bara
under det sista halvåret 2016 rapporterades
över 1 250 fall. Ett högt infektionstryck i vild -
svinsstammen har gjort att smittan spridits och
orsakat utbrott också hos tamgris, med stora
konsekvenser för samhällsekonomi och djur-
hälsa.

Vid bekämpning av ASF och andra sjukdo-
mar hos tamdjur har Sverige en fungerande och
väl utvärderad verktygslåda, men när det gäller
kontroll av sjukdomar hos vilda djur saknas

idag effektiva verktyg. Det forskningsprojekt
som nu startar och som leds av Karl Ståhl,
biträdande statsepizootolog vid SVA, kombine-
rar expertis inom vilt, sjukdomskontroll och
modellering för att möta dessa utmaningar.
Deltagarna representerar ett unikt samarbete
och säkerställer att forskningsresultat kan leda
till en användbar policy.

Viruset som orsakar ASF är mycket mot-
ståndskraftigt och överlever flera veckor i kött-
produkter, kadaver eller troféer, och flera måna-
der i frysta produkter. Införsel av köttprodukter
eller troféer från infekterade tam- eller vildsvin
utgör därför det största hotet för att smittan ska
spridas till nya områden. Om ASF spreds i Sve-
rige skulle det inte bara få stora konsekvenser
för svensk grisuppfödning utan också påverka
våra vildsvinsstammar kraftigt, inklusive jakten.
En intensifierad jakt för att begränsa vild svins-
stammens storlek, vilket ofta föreslås för att
minska smittspridning, leder vanligen till att
förflyttningsmönster förändras i en vild svins-
grupp. En sådan kontrollåtgärd i ett smittat
område riskerar därför istället att öka smitt -
spridningen. Att stängsla in vildsvinen inom ett
begränsat område skulle däremot kunna ge
ökade möjligheter att övervaka och förstå
omfattningen av sjukdomsspridning i den
infekterade djurgruppen.

Inom projektet, som löper över tre år med
start i januari 2017, kommer en modell för
smittspridning att utvecklas för att simulera
utbrott av ASF hos svenska vildsvin. Dessutom
planeras en pilotstudie där vildsvin i ett begrän-
sat område kommer att fångas in och förses
med GPS-halsband för att studera hur de rör
sig. Kameror för viltövervakning ska placeras
på utfodringsplatser m m där olika djurgrupper
träffas och där smitta kan spridas. Genom att
kombinera resultat från pilotstudie och sprid-
ningsmodell kommer forskargruppen att
kunna utvärdera effekter av instängsling och
andra metoder för viltkontroll, inklusive olika
strategier för jakt och utfodring, samt möjlig-
heten att genomföra dessa i större skala.  ■
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En intensifierad jakt för att begränsa vildsvinsstammens storlek i ett smittat område
riskerar att öka och inte minska smittspridningen. 

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

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

Hund, shetland sheepdog, tik, 
nio år
ANAMNES: Hunden inkom till djursjuk -
huset med purulenta vaginala flytningar
och nedsatt allmäntillstånd. Pyometra 
diagnostiserades, och ovariehysterektomi
utfördes. I samband med bukingreppet
noterades ett fåtal upp till ca centimeter -
stora hemorragiska, släta, nodulära för-
ändringar i stora nätet. Vid närmare
inspektion av bukhålans organ konstatera-
des även plackliknande, krustiga, lite torra
och matta, gulbruna beläggningar på mjäl-
ten, mest framträdande i dess kanter. Då
de blodiga nodulerna väckte viss misstanke
om en neoplastisk förändring avlägsnades
en av dem, fixerades i tioprocentig forma-
linlösning och sändes till avdelningen för
patologi och viltsjukdomar, SVA, för histo-
logisk undersökning.

PATOLOGI: Se Figur 1 (intraabdominell
hemorragisk nodulus, mikroskopisk över-
siktsbild) och Figur 2 (intraabdominell
hemorragisk nodulus, mikroskopisk när-
bild). Beskriv vad som ses och föreslå 
patologisk-anatomisk diagnos. De makro-
skopiskt påvisade förändringarna i mjält-
kapseln (visas inte i bild) har samband
med och utgör en ledtråd till de blodiga
nodulernas natur. På vilket sätt? 

I samband med ett bukingrepp på en hund
noterades ett fåtal upp till ca centimeterstora
hemorragiska, släta, nodulära förändringar i

stora nätet. Fallet är sammanställt och tolkat 
av Erika Karlstam, avdelningen för patologi och
viltsjukdomar, SVA.

FIGUR 1. Hund, intraabdominell hemorragisk nodulus. Mikroskopisk
bild, översikt. HE-färgning, ca 40 gångers förstoring.

SVAR SE SIDAN 44
FIGUR 2. Hund, intraabdominell hemorragisk nodulus. Mikroskopisk
bild, närbild. HE-färgning, ca 400 gångers förstoring.
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SAMMANFATTNING AV ARBETET
Förmågan att kunna känna och uppleva
smärta utgör en livsviktig evolutionär
anpassning. Smärta uppmärksammar
oss på tänkbara faror och leder bland
annat till omvårdnad av en skadad
kroppsdel. Att kunna dölja tecken på
smärta utgör dock också en livsnödvän-
dig evolutionär anpassning, framför allt
hos bytesdjur som normalt maskerar 
alla tecken på sådan sårbarhet in i det 
längsta. Smärtbedömning hos gris är så -
ledes oftast mycket svår, med tanke på
artens stoiska karaktär (Figur 1). Ett fler-
tal metoder för att kunna identifiera
smärta hos gris har studerats, men
utvecklingen av en tillförlitlig, objektiv
och effektiv metod för smärtbedömning
hos gris återstår.

Smärtrelaterade förändringar av
ansiktsuttryck anses vara en tillförlitlig
metod för smärtbedömning inom
humanmedicin, i de fall då patientens
förmåga att verbalt kommunicera smärta
är begränsad. Smärtrelaterade ansiktsut-
tryck, även kallat ”pain face”, har likaså
studerats inom veterinärmedicin hos
bland annat andra primater, häst, nöt
och gnagare. Också hos dessa individer
förefaller smärtrelaterade ansiktsuttryck
vara en användbar metod för bedöm-
ning av smärta. Ett pain face har dock
ännu inte, såvitt författaren vet, utveck-
lats hos gris.

Material och metoder
Efter topikal applicering av capsaicinsalva,
som inducerar en måttlig, brännande
men övergående smärtförnimmelse, fil-
mades sex stycken grisar vars ansikts -
uttryck analyserades med avseende på

smärtrelaterade förändringar. Protokollet
baserades på en motsvarande, nyligen
genomförd studie av pain face hos häst. 

Samtliga grisar fungerade som sin egen
kontroll. De filmades initialt utan någon
stimulus och därefter i samband med

Prisat examensarbete

Porcine pain face
I samband med Veterinärkongressen delar SVS Husdjurssektion ut ett pris till bästa examensarbete från 

veterinärprogrammet vid SLU, inom sektionens intresseområden. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor
och arbetena bedöms utifrån klinisk relevans, språklig kvalitet och vetenskaplighet. Under kongressen 2016 gick 

priset till Lina Göransson för hennes arbete ”Porcine pain face” som godkändes 2016 (1). Lina Göransson 
arbetar sedan februari 2016 som distriktsveterinär i Falköping-Skara-Tibro (Skaraborg).

LINA GÖRANSSON, leg veterinär*
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Lina Göransson fick Husdjurssektions pris för bästa examensarbete inom produktions-
djursområdet 2016. 
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smärtinduktion. Capsaicin applicerades
på ett område på vänster respektive
höger bogblad vid separata tillfällen.
Grisarna filmades både med och utan en
observatör i rummet. Filmerna analyse-
rades av två erfarna externa bedömare,
varpå ett pain face utformades baserat på
deras fynd. Därefter gjordes en blindad
bedömning av ett antal stillbilder, med
avseende på förekomst eller frånvaro av
dessa ansiktsuttryck.

Resultat
Fynden i studien tyder på att grisens
pain face inkluderar ett spetsigt eller
vinklat utseende av området just ovanför
ögonen (P=0,004), sänkta och asymmet-
riska eller bakåt lagda öron, ett ökat
antal rynkor på trynet och möjligen
även kontraktion av viss muskulatur
kring mun och lateralt längs huvudet
(Figur 2a och 2b). Smärtinduktionen
resulterade dessutom i en minskning av

den tid som grisarna höll öronen uppåt
och framåt (P=0,02). Tecken på obehag
i samband med applikationen av capsai-
cin sågs bara hos enstaka grisar och
enbart ett fåtal gånger.

Slutsatser
Grisar må vara stoiska djur, otroligt duk-
tiga på att dölja och maskera smärta.
Denna studie tyder dock på att grisar
uppvisar ett pain face, väl överensstäm-
mande med andra djurslag, även om för-
ändringarna ofta är subtila. Smärtbe-
dömning hos gris är svår, vilket gör
behovet av en bra metod för detta så
mycket viktigare, eftersom vi inte kan
lindra den smärta som vi inte upptäcker
och som vi inte ser. 

Vidare studier krävs men förhopp-
ningsvis kan konceptet pain face utveck-
las till en användbar metod för smärt -
bedömning – även hos gris.

R e f e r e n s

1. Göransson L. Porcine pain face – identi-
fying visible characteristics of pain in
pigs. Examensarbete 2016:37, veterinär-
programmet, Sveriges Lantbruksuniver -
sitet, 2016.

*LINA GÖRANSSON, leg veterinär, Distriktsvete-
rinärerna, Danieltorpsgtan 1, 532 37 Skara.

FIGUR 2A OCH 2B. Principiella skillnader i ansiktsuttryck hos en smärtfri gris (2a) och ett
pain face (2b). Det senare inkluderar ett spetsigt eller vinklat utseende av området just
ovanför ögonen, sänkta och asymmetriska eller bakåt lagda öron, ett ökat antal rynkor
på trynet och möjligen även kontraktion av viss muskulatur kring mun och lateralt längs
huvudet.

➤

FIGUR 1A OCH 1B. Smärtbedömning hos gris är oftast mycket svår. Bild 1a visar ansiktet hos en gris utan smärta och bild 1b en gris med
lokal smärta från bogen.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Bli månadsgivare på cancerfonden.se

2a 2b

1a 1b
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östmötet i den europeiska
veterinärfederationen FVE
ägde rum i Bryssel den 10–
12 november förra året. Då
FVE-mötet krockade tids-

mässigt med den svenska Veterinärkon-
gressen deltog bara Evamari Lewin från
Sverige denna gång.

Ordförande Rafael Laguens inledde
generalförsamlingen med att konstatera
att ”i en orolig omvärld står FVE fast vid
ursprungliga intentioner”. Uttalandet
gjordes mot bakgrund av bland annat
Brexit och turbulensen i Turkiet, som
även riskerar att påverka det veterinära
samarbetet inom FVE. Intentionerna 
är att göra det bästa för att hitta goda
lösningar för en samverkan länderna
emellan.

Konsekvenserna av Brexit för den
veterinära professionen berördes speci-
fikt av gästföreläsarna Nick Stace, Royal
College Veterinary Surgeons, och Sean
Wensley, British Veterinary Association.
De uttryckte en samfälld önskan om 
ett fortsatt gott samarbete med FVE.
Omkring 1 000 EU-veterinärer kommer
till Storbritannien varje år för att arbeta
och den brittiska hygiensektorn består
till 90 procent av utifrån kommande
arbetskraft. Vikten av att upprätthålla
Storbritanniens påverkan på ett empi-
riskt arbete inom FVE poängterades,
liksom den fortsatta strävan mot en
stark veterinär folkhälsopolitik och stöd
för FVEs djurskyddsprojekt.

En annan gästföreläsare, Tom Meyer,
ordförande för The American Veterinary
Medical Association (AVMA), framhöll
även han vikten av starka internationella
relationer. Det finns ett växande behov
av en gemensam plattform för AVMA/

FVE i en globaliserad
värld, för att kunna möta
dagens utmaningar som
samhället står inför. Han
underströk betydelsen av
en ansvarsfylld använd-
ning av antibio tika och
fortsatt fokusering på
veterinär folkhälsa och
djurvälfärd. För närva -
rande initieras ett projekt
om välfärd specifikt för
”show-horses”.

FVE – FINANSER
Budgetarbetet rapporte -
rades gå plan enligt med
undantag för att man
underskattat kostnader 
för FVE-personalen med
40 000 euro, vilket krävde
en om balansering av bud-
geten. Det noterades även

att Turkiet haft problem med medlems-
avgifter under perioden 2014–2016.

MEDICINES WORKING GROUP
Rens van Dobbenburgh gav en uppdate-
ring av FVEs projekt med fodermedici-
nering. Detta arbete har tillfälligt lagts
på is fram till dess att en överenskom-
melse om veterinär medicinering i foder
kunnat uppnås på EU-nivå. 

När det gäller kolistin rekommen -
derade arbetsgruppen en ansvarsfull
användning av substansen på djur. FVE-
gruppen an såg inte att kolistin bör 
förbjudas men användas restriktivt, på
den enskilde veterinärens ansvar.

Claire Sciccluna, Frankrike, har utrett
frågan om användningen av fenylbuta-

Veterinär politik 
på hög nivå

Förra årets sista generalförsamling i den europeiska veterinärfederationen FVE arrangerades i november i Bryssel.
Mötet präglades till viss del av den politiska oro som drabbade Europa under 2016.

TEXT: EVAMARI LEWIN, SVFs representant i FVE
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FVEs ordförande Rafael Laguens inledde
generalförsamlingen med att konstatera
att ”i en orolig omvärld står FVE fast vid
ursprungliga intentioner”. 
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Från The American Veterinary Medical Associa-
tion (AVMA) rapporterades att man initierat ett
projekt om välfärd specifikt för ”show-horses”. 
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zon till häst, kopplat till livsmedels -
säkerhet. I försök har konstaterats att
inga rester av läkemedlet kunnat påvisas
i kött sex månader efter administrering
av fenylbutazon till häst. Fenylbutazon
har idag livstids slaktkarens i hela EU
enligt gällande förordning. Arbetsgrup-
pen föreslog att fenylbutazon ska inklu-
deras i EUs ”horse essential list” (sexmå-
naderslistan), vilket skulle innebära en
ändring till sex månaders slaktkarens.
Arbetsgruppen och FEEVA (The Fede-
ration of European Equine Veterinary
Associations) rekommenderar nu FVE
att stödja detta initiativ.

UEVP
Under praktikersektionen UEVPs års-
möte dagen innan generalförsamlingen
avhandlades ett antal aktuella frågor som
enskilda delegater eller arbetsgrupper
ville lyfta fram.

Animal Welfare Working Group
I djurskyddsgruppen ingår, förutom
representanter för bland andra Schweiz
och Frankrike, Lotta Berg från Sverige.
Budskapet från denna grupp var att
framhålla det veterinära ledarskapet i
bland annat djurvälfärd för farmade
kaniner. Detta djurslag spelar en alltmer
framträdande roll inom livsmedelspro-

duktion. Djurhållningen har dock i
många hänseenden konstaterats vara
bristfällig, inte minst ur ett smittskydds-
och antibiotikaresistensperspektiv. Grup-
pen utarbetar nu riktlinjer om välfärd
för kaniner och laboratoriedjur.

Djurskyddsgruppen betonade även

ansvarsfullt ägarskap och god omvård-
nad av hästdjur samt vård av hästar i
livets slutskede som viktiga områden att
bevaka. Man pekade ut andra problem-
områden där mer veterinärt engage-
mang behövs, t ex uppbindning av djur,
hältor på nöt och svin, ko/kalvsepara-
tion, slakt av dräktiga kor, svansbitning
hos grisar och transporter av djur. Det
finns all anledning att återkomma till
gruppens fortsatta arbete med en an -
svarsfylld uppfödning och djurhållning.

Finsk grishälsovård
I ett anförande om kvalitet och livsme-
delssäkerhet inom finsk grisproduktion
redogjorde Olli Peltoniemi för ett sam-
arbete mellan grisproducenter och slak-
terier som givit goda resultat. Finland
har ca 1,3 miljoner grisar uppdelat på 
1 500 svinstallar och fem slakterier. Det
finns ett väletablerat samarbete mellan
slakteri–producent–veterinär formalise-
rat i ett ”health care contract” med en
särskilt utarbetad medicineringsplan
inkluderande angivna gränsvärden för
medicinanvändning. Veterinärbesöken
på gården varierar mellan tre och tio
gånger per år.

Lumpy skin disease (LSD)
Piotr Kwienski rapporterade om virus-
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Budskapet från FVEs djurskyddsgrupp var att framhålla det veterinära ledarskapet i bland
annat djurvälfärd för farmade kaniner. 

SSVO och Ögonpanelen 
inbjuder till ÅRSMÖTE och FÖRELÄSNING

17–18 mars 2017, Hotell Nova Park Märsta

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI
SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOGY

Fredagen den 17 mars 2017, kl 10.00
ÅRSMÖTE

Lördagen den 18 mars 2017, kl 9.00
FÖRELÄSNINGSDAG

Aktuella ämnen presenteras av Karin Berggren, Lena Karlstam,  
Titti Sjödahl-Essén, Lena Ström och Marika Svensson.

Falldiskussioner.

Alla ögonintresserade kolleger är välkomna till föreläsningsdagen. 
Anmälan sker via vår hemsida www.ssvo.se.
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sjukdomen LSD som fått stark sprid-
ning bland nötkreatur i Östeuropa
under de senaste fem åren.

Kliniskt noteras allvarliga hudlesioner
diffust utspridda över hela kroppen samt
aborter och mastit, med betydande
inkomstbortfall för djurägaren som
följd. Ingen behandling finns i dags -
läget. Det är upp till regeringarna i
respektive land att bestämma om före-
byggande vaccinationsprogram.

Chronic wasting disease (CWD)
Torill Moseng från Norge rapporterade
om CWD, en neurologisk sjukdom som
upptäcktes bland renar i Norge under
2016. Den kliniska diagnosen är ence -
falit men etiologin är okänd. Under
senare tid har sjukdomen dessutom
påträffats hos fem älgar i Norge.

Rekommendationen är tills vidare att
rapportera misstänkta fall till ansvarig
myndighet och att skicka in självdöda
djur till obduktion. 

ATT MÖTA NYA UTMANINGAR
En stor del av generalförsamlingsmötet
ägnades åt workshops där deltagarna
fick komma med inspel om vart den
veterinära professionen är på väg och på

vilket sätt FVE ska möta kommande
utmaningar. Mycket handlade om att
bygga hållbara affärsmodeller, stimulera
till ”exceptionellt ledarskap” i den veteri-
nära professionen och att bejaka innova-
tion och ny teknik.

Sammanfattningsvis andades årets
FVE-möte ett allvarligt försök att möta

nya utmaningar från en omvärld i för-
ändring. Eller som ordföranden i små-
djursorganisationen FECAVA uttryckte
saken: ”united by our challenges,
strengthened in our solutions”.

Nästa möte i FVEs generalförsamling
äger rum den 9–10 juni 2017 i Tallinn,
Estland.  ■
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Virussjukdomen lumpy skin disease har fått stark spridning bland nötkreatur i Östeuropa
under de senaste fem åren. 

Strålskyddsbrister hos ambulerande 
veterinärer 
❘❙❚ Veterinärer som bedriver ambulerande röntgenverksamhet
behöver stärka sitt strålskyddsarbete. Det är Strålsäkerhetsmyndig-
hetens bedömning i sin senaste samlade strålsäkerhetsvärdering
för veterinärmedicin som publicerades den 16 december förra
året.

Under 2015 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten 22 vete -
rinärer med ambulerande röntgenverksamhet. Samtliga hade till-
stånd för arbete med joniserande strålning och bedrev röntgen -
verksamhet med fokus på hästar. De 22 tillståndshavarna anses
vara ett representativt underlag för yrkesområdet.

– Vi anser att veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet
inte i tillräcklig omfattning uppfyller de strålskyddskrav som vi har
granskat, säger Helene Jönsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyn-
digheten. Bristerna kan leda till att arbetstagare och allmänhet får
onödiga stråldoser. Bara fyra av de 22 inspekterade veterinärerna
uppfyllde samtliga krav som granskades. De krav som inte uppfyll-
des handlade bland annat om att dokumentation var ofullständig,
ansvarsfördelning otydlig och att veterinärerna inte visste tillräck-

ligt väl vilka stråldoser som personalen fick när de genomförde
röntgen undersökningar.

Under 2017 kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta
genomföra inspektioner av verksamhetsutövare inom veterinär -
medicin. ■

❘ ❙❚ noterat
Strålsäkerhetsmyndigheten anser att veterinärer med
ambulerande röntgenverksamhet inte i tillräcklig om-
fattning uppfyller gällande strålskyddskrav. 
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Valet av fullmäktigeledamöter i Sve-
riges Veterinärförbund för perioden
2017–2020 ägde rum i november
2016. Valresultatet presenteras här
och en liten ökning i valdeltagandet
jämfört med 2015 kunde noteras.

ANTAL RÖSTANDE
Av 2 697 röstberättigade medlemmar 
röstade totalt 403 personer (15 %). Samt-
liga personer avgav sina röster elektro-
niskt.

MANDATPERIOD
Valet avsåg mandatperioden 2017–2020.
De 15 kandidater som fick flest röster blir

ordinarie fullmäktigeledamöter. De föl-
jande kandidaterna utgör ersättare i 
fullmäktige och ska kallas i ordning efter
fallande röstetal. Därutöver finns lika
många fullmäktigedelegater som utsågs i
2015 års val och som 2017 är inne på det
andra året i sina mandatperioder. 

VALRESULTAT
Fullmäktigeledamöter
15 ordinarie ledamöter med fyra års
mandatperiod 2017–2020

Johan Blix, Farsta
Holly Cedervind, Bälinge
Erika Chenais, Uppsala
Eleonor Fredler, Hägersten
Kajsa Gustavsson, Uppsala

Susanna Hultberg, Munkedal
Lars Kristensen, Fjärås
Karin Lambertsson, Umeå
Ulrika Lind, Rydaholm
Sonia Lopes, Älvsjö
Ursula Nord Bjerselius, Björklinge
Karin Olofsson, Östervåla
André Rowe, Västerås
Olle Rydell, Borlänge
Elina Åsbjer, Örebro

Ersättare, i ordning, med fyra års 
mandatperiod 2017–2020

16. Elin Manell, Uppsala
17. Emma Lindell, Stockholm
18. Lars Kristiansson, Svartsjö
19. Ulrika Evans, Knivsta

Resultat vid SVFs val 2016 
– fullmäktigeledamöter

Statskontoret vill skärpa kontrollen av 
djursjukvården 
❘❙❚ Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat om det
vid sidan av den tillsyn av djurhälsopersonal som i dag bedrivs av
länsstyrelserna, även bör införas tillsyn av själva verksamheterna
inom djurens hälso- och sjukvård. 

I en rapport som publicerades den 20 december bedömer
Statskontoret att verksamhetstillsyn bör införas inom djurens
hälso- och sjukvård. En kombinerad individ- och verksamhetstillsyn
har förutsättningar att bli mer flexibel, situationsanpassad och
resurseffektiv, enligt utredningen. Dagens tillsyn är inte anpassad
till förutsättningarna inom modern djursjukvård, eftersom tillsynen
enbart riktas mot individer. Tillsynen kontrollerar inte vilka förut-
sättningar personalen har för att kunna följa lagens krav, vilket
innebär att den får begränsat genomslag. Med nuvarande tillsyn
kan länsstyrelserna inte kontrollera brister på verksamhetsnivå.   

Ytterligare ett problem är att all personal idag inte omfattas av
kontrollen, utan bara de med legitimation eller behörighet. Stats-
kontorets utredning visar att ansvarsfördelningen mellan behörig
och övrig personal upplevs vara otydlig, vilket försvårar kontrollen
på individnivå. Myndigheten anser att individtillsyn i kombination
med verksamhetstillsyn har förutsättningar att öka måluppfyllel-

sen. Man bedömer att värdet av tillsynen ökar om länsstyrelserna
kan granska exempelvis verksamheternas rutiner, lokaler och
ansvarsfördelning mellan yrkesgrupperna på kliniken. Det innebär
även att länsstyrelserna kan utkräva ansvar på två nivåer. Med
verksamhetstillsyn blir hela verksamheten, och därmed indirekt 
all anställd personal, föremål för tillsyn, menar Statskontoret. ■

❘ ❙❚ noterat

En kombinerad individ- och verksamhetstillsyn har förutsättningar
att bli mer flexibel, situationsanpassad och resurseffektiv, enligt
Statskontoret. 
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Veterinäryrket är ett akademiskt yrke i
ständig utveckling. Olikt läkarkåren har
veterinärer inte ett krav på löpande fort-
bildning under arbetslivets gång. Det är
vars och ens ansvar att hänga med i
branschens utveckling, att svara för sin
egen utveckling och inhämta ny infor-
mation inom sitt arbetsområde. 

I det veterinära yrkeslivet, liksom i
många andra branscher, är kontinuerlig
fortbildning av högsta vikt för att
utveckla och bibehålla kvaliteten i en
verksamhet. Dagens snabba informa-
tionssamhälle gör att man aldrig är fär-
digutbildad. 

Arbetsgivare har ett stort ansvar att ge
sina anställda möjlighet att ta till sig ny

kunskap för att tillsammans med kolle-
ger kunna förbättra verksamheten, oav-
sett om det gäller kliniskt eller administ-
rativt arbete.

Förutom att kontinuerligt följa litte-
ratur i relevanta ämnen är det viktigt att
långsiktigt följa kunskapsutvecklingen.
Att gå på kurser, konferenser och kon-
gresser har flera fördelar då det är där
man förutom att inhämta ny kunskap
även kan träffa kolleger och har möjlig-
het att bredda sitt veterinära nätverk.

PLANERA FORTBILDNINGEN
För att få en bra struktur och en plan för
sin fort- och vidareutbildning kan man
kartlägga det kommande årets kurser,

föreläsningar och kongresser inom sitt
område. För att underlätta kunskaps -
inhämtningen bör man se till att ha 
tillgång till och kunna följa relevanta
vetenskapliga skrifter/grupper. Anställda
veterinärer bör göra en tidsplan i sam-
verkan med sin arbetsgivare om vilka
fortbildningsaktiviteter man vill gå på
under året och arbetsgivaren bör se till
att det finns förutsättningar för fortbild-
ning. Det är en del av alla veterinärers
arbete.

Vi ses förhoppningsvis på Veterinär-
kongressen 2017!

SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ordförande SVS

Uppmaning till veterinära arbetsgivare:

Därför ska du skicka dina anställda
på Veterinärkongressen
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Veterinärkongressen 2017
9–10 november

Sveriges Lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala

Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund. 
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.
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Rapport från Normgruppens möte
den 10 oktober 2016 

SVS Smådjurssektions Normgrupp
arbetar med rådgivande normer i
etiska och veterinärmedicinska frå-
gor som rör svensk smådjurspraktik.
Gruppen träffades i oktober och
diskuterade då bland annat ampu-
tation av skadad extremitet hos
hund och katt av ekonomiska skäl,
liksom delegering av tandingrepp.

Smådjurssektionens Normgrupp sam-
manträdde den 10 november 2016.
Närvarande var Andrew Blockley, Anna
Norlin, Kristoffer Dreimanis, Lotta

Hofverberg och Ulrika Nordwall medan
Anna Bodegård inte kunde vara med.

PÅGÅENDE FRÅGESTÄLLNINGAR 

OCH NORMER

Medicinsk behandling av pyometra
Läkemedelsverket väntades publicera en
ny rekommendation i slutet av oktober
avseende dosering av antibiotika till
hund, bland annat antibiotikaanvänd-
ning vid pyometra. Skriften är ett resul-
tat av ett antibiotikamöte som hölls i

mars 2016. Normgruppen ville ta del av
rekommendationen innan beslut om
vidare utredning i frågan tas.  

Amputation versus åtgärd
Frågan om amputation bör vara ett
alternativ till avlivning av ekonomiska
orsaker har tidigare diskuterats i Norm-
gruppen. Gruppen lyfte frågeställningen
till NoVOS (Nordic Veterinary Ortho-
paedic Society) och fick följande svar: 

”Amputation is a salvage procedure
that is one of the acceptable techniques
we have in surgery. This should be an
option for the owner to choose, but the
owner should be informed of all alterna-
tive. The motivation for the opinion
above is that the procedure can result in
a pain free and unstressful situation for
most dogs and cats leading to an accep-
table quality of life.”

Normgruppen betonar att amputation inte bör genomföras lättvindigt utan endast bör övervägas som sista utväg när alternativ saknas. 
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från sektionerna
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Normgruppen betonar att amputa-
tion inte bör genomföras lättvindigt
utan endast bör övervägas som sista
utväg när alternativ saknas. Det blir en
svår etisk fråga om amputation av eko-
nomiska skäl väljs före en operation som
kan rädda benet. Normgruppen jobbar
vidare med en formulering som eventuellt
kan resultera i en norm.

Förskrivning av antiparasitära prepa-
rat utan föregående undersökning
En norm i ämnet är färdigställd, se sepa-
rat artikel nedan. Normen publiceras
även på SVFs och SVS hemsidor. 

Kastration vid kryptorkism
En fråga har ställts om det finns en till-
räcklig veterinärmedicinsk grund för att
endast operera bort en oförändrad krypt -
orkid testikel och lämna den andra testi-
keln, dvs inte kastrera, en kryptorkid
patient? Normgruppen har hämtat in
information från en reproduktionsspe -

cia list men behöver mer infallsvinklar
innan en eventuell norm kan författas i
frågan. 

Delegering av tandingrepp
Operativa ingrepp som är av enklare
karaktär får delegeras till personer utan
formell kompetens, enligt Statens jord-
bruksverks föreskrifter (2013:41) om
operativa ingrepp samt skyldigheter för
djurhållare och för personal inom dju-
rens hälso- och sjukvård, 3 kap 4 §. Det
finns ett pågående projekt från SVS sek-
tion för veterinär folkhälsa som försöker
tolka hur begreppet ”operativa ingrepp
som är av enklare karaktär” ska tolkas.
Normgruppen bordlägger frågan om
delegering av tandingrepp får göras tills
projektet är klart. 

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR OCH 

FÖRSLAG TILL NORMER

En förfrågan ställdes till Normgruppen
om en definition av lägsta nivå vid pre-

operativ bedömning inför plastik av 
brakycefala andningsvägar. Normgrup-
pen ansåg att det är en högaktuell fråga
och lyfte den till SVS med begäran om
ett initiativärende i ämnet. Normgrup-
pen kommer oavsett SVS beslut att
jobba vidare med frågeställningen för att
se om den kan resultera i en norm. 

ÖVRIGT

Normgruppen välkomnar frågor och
synpunkter gällande antagna normer
från smådjurssektionens medlemmar,
liksom förslag på nya frågeställningar
som medlemmarna tycker att gruppen
ska arbeta med. Kontaktuppgifter till
gruppen finns på veterinärförbundets
hemsida www.svf.se och på smådjurssek-
tionens hemsida www.ssava.se. 

LOTTA HOFVERBERG

sammankallande i 
Normgruppen Smådjur

Norm avseende förskrivning 
av antiparasitära läkemedel utan 
föregående undersökning

från sektionerna

SVS Smådjurssektionens normgrupp
slog vid sitt möte i oktober 2016
fast en norm om förskrivning av
antiparasitära läkemedel utan före-
gående undersökning.

BAKGRUND

I enlighet med Statens jordbruksverks
föreskrifter (2013:42) om läkemedel och
läkemedelsanvändning (D9), 3 kap 20§,
får en veterinär utan föregående under-
sökning förskriva antiparasitära läkeme-

del som inte är avsedda för injektion, om
veterinären väl känner till djurhållningen
och bedömer att läkemedlen kommer
att handhas på ett godtagbart sätt.

NORMGRUPPEN REKOMMENDERAR

För att anses ha kännedom om djurhåll-
ningen bör veterinären själv ha under-

sökt ett djur i djurgruppen, alternativt
ha tillgång till journalföringen av en
vete rinärundersökning. Undersökningen
bör ha skett inom rimlig tid innan för-
skrivningen, i normalfallet inom ett år.

Djurägaren ska informeras om läke-
medlets användning och potentiella
biverkningar vid förskrivningen. Om
djuret visar sjukdomstecken bör för-
skrivning föregås av en undersökning för
att minska risken för verkningslös anti-
parasitär behandling och fördröjning av
tiden till korrekt diagnos och behand-
ling.

LOTTA HOFVERBERG

sammankallande i 
Normgruppen Smådjur
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FACKLIGA FRÅGAN

Medlemskap i A-kassan kräver 
aktivt val

För att få ersätt-
ning från veteri-
närförbundets
nya inkomstför-

säkring måste man
vara med i arbetslös-

hetskassan AEA. Anslutningen till
AEA följer dock inte automatiskt
med förbundsmedlemskapet utan
måste väljas till av varje medlem.

FRÅGA
Jag har några frågor: För det första,
måste man vara med i a-kassan för att få
ersättning från inkomstförsäkringen?
Och är man inte automatiskt med i 
a-kassan (AEA) när man är med i veteri-
närförbundet?

För det andra undrar jag vilka frågor

AVF/SVF kommer att diskutera i för-
handlingsdelegationen inför kollektivav-
talsförhandlingarnas avtalsrörelse 2017,
för oss inom den privata djursjukvården?

SVAR
Ja, man måste vara med i a-kassan för att
få ta del av inkomstförsäkringen. Det är
samma sak i alla förbund. Nej, man är
inte automatiskt med i a-kassan för att
man är med i SVF, inget förbund har
automatisk anslutning till a-kassan. Den
a-kassa som gäller för oss är Akademi-
kernas a-kassa, AEA. Observera att vår
inkomstförsäkring endast gäller vid
medlemskap i AEA. Om det är så att du
är medlem i en annan a-kassa och vill
nyttja inkomstförsäkringen behöver du
således byta till AEA.

Beträffande den sista frågan sköts 
kollektivavtalsförhandlingarna av för-
handlingsdelegationen för respektive

kollektivavtal. Det är alltså dessa förtro-
endevalda medlemmar som ansvarar för
förhandlingarna med hjälp av förbunds -
juristerna. 

Några av de frågor vi redan nu vet
kommer att tas upp i förhandlingarna
avseende djursjukvård/djurparker är
sammanhängande föräldraersättning, att
kurser bara ska ske på arbetstid, minskad
övertid och förändring av övertidsersätt-
ningen liksom en ökning av delpensio-
nen. Nu gällande kollektivavtal finns att
läsa på AVFs hemsida. Vi kommer givet-
vis att diskutera fler problemställningar
och har man som AVF-medlem några
frågor angående arbetsrättsliga villkor
som man tycker att vi ska ta upp är man
varmt välkommen att höra av sig, vi vill
gärna höra alla synpunkter.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Snabbspåret behöver 
praktikplatser
❘❙❚ Så som rapporterades i veterinärtid-
ningen 14/16 startar Arbetsförmedlingen
ett snabb spår för nyanlända veterinärer
som vill omskola sig till djursjukskötare. 
40 personer har ansökt om att få gå detta
snabbspår, och de som har varit validerade
och fått utlåtanden från Jordbruksverket
har kallats på intervju till SLU. I mitten av
december hade SLU intervjuat och god-
känt 19 tredjelandsveterinärer som vill
omskola sig till djursjukskötare. Utbild -
ningen startade i Skara den 9 januari 
och där kommer aspiranterna att gå i 
tre månader, följt av tre månader vid 
SLU i Uppsala.  

Arrangörerna behöver nu hjälp från
svenska veterinärer med att få fram 

bra praktikplatser till deltagarna i snabb-
spåret. Intresseanmälningar för att ta 

emot prak tikanter skickas via e-post till 
praktik-nya@slu.se. ■

❘ ❙❚ noterat

En del av utbildningen i snabbspåret till djursjukskötare äger rum vid SLU i Uppsala, men
deltagarna behöver även praktikplatser på andra kliniker för att kunna slutföra träningen. 
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➤

INSÄNT

En tidigare officiell veterinär vid
slakteri kritiserar i artikeln sin forna
arbetsgivare Livsmedelsverket för
att bedriva härskarstyre och stimu-
lera tystnadskultur. Upprepade fel
har begåtts på central nivå men de
anställda vågar inte slå larm, menar
insändaren.

Jag har arbetat på Livsmedelsverket
(SLV) från 1996 fram till 2016. Under
den tiden har både jag och andra veteri-
närer uppfattat att en denna statliga
arbetsgivare ofta jagar bort kompetent
personal. Ledningen på Livsmedelsver-
ket, område livsmedelskontroll, är enligt
min erfarenhet en grupp människor som
tror att de jobbar i sitt eget företag och
inte i en statlig myndighet som ska
säkerställa livsmedel och skydda konsu-
menterna.

HÄRSKARSTYRE OCH TYSTNADS-
KULTUR
SLV har en del region- och teamchefer
som inte vet hur deras medarbetare gör
sina jobb och som ibland använder sin
position för att påverka frågor på ett
självsvåldigt sätt.

Ett exempel från 2010 var när en
regionchef, efter en kritisk EU-inspek-
tion, ville förbättra statistiken genom att
kräva att varje gång en officiell veterinär
(OV) tog salmonellaprov i stycknings -
lokaler skulle en inspektionsrapport
upprättas. Förändringen medförde att
det blev 52–260 nya rapporter/år per
medelstort respektive stort fjäderfäslak-
teri. Den officiella rapporteringsfrekven-
sen ökade på pappret men verksamheten
förändrades inte, trots intern kritik från
flera OV.

Ett annat exempel var när SLVs cen-
trala ledning hade bestämt att officiella
assistenter på rött kött skulle kunna

utföra revisioner och inspektioner på
alla kontrollområden, trots att vissa
områden kräver djupa vetenskapliga
kunskaper och lång tids utbildning.
Under 2012 finns det dokumenterat att
officiella assistenter trots att tilläggsut-
bildningarna inte var klara fick utföra
inspektioner och revisioner. 2014 hade
ledningen ändrat sig och beslutade att

vissa kontrollområden skulle utföras
bara av de officiella veterinärerna, men
det var efter att Sverige drabbats av två
parallella listeriautbrott.

Ytterligare exempel
Under newcastleepizootin 2014 inträf -
fade ännu ett allvarligt ledningsmisstag.
SLVs officiella veterinär ville inte ge

Tystnadskultur och lågt i tak

insänt
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Under Newcastleepizootin 2014 ville inte SLVs officiella veterinär ge klartecken för slakt
av fjäderfän som hade transporterats från ett skyddsområde, men verkets ledning beord-
rade ändå att fåglarna skulle slaktas. 

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

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan www.actavetscand.com.
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klartecken för slakt av fjäderfän från en
viss besättning eftersom fåglarna hade
transporterats från ett inrättat skydds-
område (tre km från den smittade 
gården) och saknade transporttillstånd.
Den officiella veterinären fick då en
direkt order från chefen för område livs-
medelskontroll att fåglarna ändå skulle
slaktas. Vad som sedan hände med dju-
ren vet jag fortfarande inte men köttet
blev aldrig värmebehandlat varken i 
Sverige eller i Danmark, som vägrade ta
emot det. Blev köttet kasserat därefter?
Jag tog upp det inträffade på ett team-
möte men frågan noterades aldrig i
mötets minnesanteckningar, antagligen
för att inte förarga ledningen.

Efter ett centralledningsmöte 2014
stod det i minnesanteckningarna att vid
djurskyddskontroller skulle OV inte
bedöma fallen, bara informera läns -
styrelsen om misstänkta överträdelser.
Detta trots att det i de instruktioner vi
tidigare fått, och i lagstiftningen som
hänvisades till, stod klart att OV ska
bedöma svårighetsgraden innan vi rap-
porterar till länsstyrelsen. Dessutom
finns det i den underrättelseblankett vi
ska använda en ruta med rubriken
”Bedömning”. Jag tog upp detta med 
en person i det centrala stödet för att

ärendet skulle diskuteras med ledningen
under ett möte med officiella veterinä-
rer. Min fråga behandlades dock i enrum
och inte under mötet. Inte konstigt att
en stor del underrättelserapporter inte
går vidare på grund av att de saknar en
bedömning.

När Jordbruksverkets skrift ”Vägled-
ning för djurskyddskontroll på slakteri”
kom ut i maj 2016 konstaterade jag en
del frågetecken i fjäderfädelen, särskilt
rörande fotskador på fjäderfä. Jag med-
delade direkt den ansvariga personen på
SLV om bristerna men ingen rättelse
gjordes. 

Under april 2016 togs inga salmo -
nellaprover inom det nationella provtag-
ningsprogrammet på fjäderfäslakterier i
Sverige. Det gällde både halsskinn vid
slakt och i styckningslokalen. Från tidi-
gare erfarenhet vet vi att även när salmo-
nellaprovet före slakt är negativt kan
halsskinnsprov efter slakt vara positivt
för samma flock. Det gjordes under
samma period inte heller analyser från
nöt eller gris, varken vid slakterier eller
styckningsanläggningar. Detta betyder
enligt min mening att Livsmedelsverket
under en hel månad spelade rysk roulett
med konsumenternas hälsa. Jag tog upp
frågan vid ett teammöte men informa-

tionen noterades aldrig i mötets minnes-
anteckningar.

FÖRBRUKAT FÖRTROENDE
Listan över exempel på nonchalans och
okunskap från Livsmedelsverkets led-
ning som jag stött på under min tid som
OV kan göras mycket längre. SLV har
ett tydligt uppdrag från regeringen där
konsumenternas hälsa utgör en central
punkt, men verkligheten visar motsatta
prioriteringar. Ett otal skandaler under
åren som jag haft insyn i har gjort att
mitt förtroende för Livsmedelsverket
helt har förbrukats. Jag tycker att SLV
måste granskas av externa revisorer och
gärna undersökas av grävande journa -
lister angående hur man arbetar, den
psykosociala miljön och kompetensen
hos främst ledningen. Om det fortsätter
på detta vis är jag övertygad om att det
kommer att inträffa flera skandaler.

För mig och många andra är det 
obegripligt att det i Sverige år 2016 går
statstjänstemän runt med en klump 
i magen och inte vågar kritisera sin
arbetsgivare trots upprepade felbeslut.
Vart tog yttrandefriheten vägen?

MOHAMMED ABDEL FATTAH

leg veterinär, Sölvesborg

➤
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INSÄNT / REPLIK

Livsmedelsverkets områdeschef för
livsmedelskontroll känner inte igen
bilden av tysthetskultur och rädsla
hos verkets medarbetare.

Det är alltid tråkigt när medarbetare inte
känner sig lyssnade på eller missförstådda.
Livsmedelsverkets ledning behöver själv-

klart ta del av den erfarenhet och kun-
skap som finns. Det är både viktigt och
nödvändigt för att verksamheten ska bli
bättre och utvecklas. Att det förekom-
mer rädsla och tysthetskultur är inget jag

känner igen efter mitt första år som chef
för livsmedelskontrollen. Tvärtom har
jag mött mycket uppriktighet och stort
engagemang från medarbetare när jag
varit ute i landet.

PERTTI NORDMAN

områdeschef Livsmedelskontroll
Livsmedelsverket

Uppriktighet och engagemang hos
SLVs medarbetare

REPLIK

replik
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Som företa-
gande vete-
rinär råkar

du förr eller senare ut för kunder
som inte betalar sina räkningar.
Detta kan ha olika orsaker och 
hanteras på olika sätt.

AVBETALNINGSPLAN OCH 
DRÖJSMÅLSRÄNTA
En lämplig början är att kontakta 
kunden och höra efter orsaken till att
han/hon inte betalar. Är det bara slarv
från kundens sida kan ett enkelt telefon-
samtal vara tillräckligt. 

Om kunden inte kan betala måste
man ta ställning till hur man ska gå
vidare. En avbetalningsplan kan göra det
lättare för djurägaren att betala. Avbetal-
ningsplanen är en fördel om kunden
sedan går i konkurs eftersom det som
betalats i tid enligt planen inte kan åter-
vinnas till konkursboet.

Kan kunden inte betala för tillfället
men man tror att han/hon kommer att
kunna göra det kan man ta ut dröjs-
målsränta (se följande stycke) och t ex
fakturera den en gång om året. Företa-
gares krav på en enskild konsument 
preskriberas efter tre år och efter tio år
för övriga kunder. Man kan göra pre-
skriptionsavbrott så att fordran inte pre-
skriberas t ex genom att kunden betalar
dröjsmålsräntan eller att man kan visa
att kunden fått inkassokrav.

Dröjsmålsränta kan tas ut enligt vad
företag och kund har avtalat om eller
enligt räntelagens regler. I avtal kan man
slå fast högre dröjsmålsränta än enligt
räntelagen.

Om man har avtalat om en bestämd
förfallodag kan man ta ut dröjsmålsränta
enligt räntelagen med åtta procenten -
heter plus referensränta. Referensräntan
fastställs av Riksbanken varje halvårs-
skifte och var -0,5 procent den 1 juli
2016. Har man inte avtalat någon för-
fallodag kan man ta ut dröjsmålsränta

enligt räntelagen 30
dagar efter att man
framställde kravet, 
t ex i faktura. Tänk
på att om kunden
är konsument kan
man bara ta ut
dröjsmålsränta 30
dagar efter att man
meddelat att man
kommer att göra
det. Ha därför med
en formulering om
det i fakturan.

Om kunden inte
kan betala och man
vill sänka kravet
kan man göra en
kreditfaktura och
skriva ned kund-
fordringen. Dokumentera det du gör för
att följa reglerna för bokföring, moms -
redovisning m m.

REKLAMATION OCH BETALNINGS-
PÅMINNELSE
Har kunden invändningar mot fakturan
måste man ta ställning till hur man ska
hantera reklamationen. Är fel gjorda i
den utförda tjänsten? Ska du erbjuda dig
att åtgärda felet för att få betalt? Ska du
gå med på ett prisavdrag och i så fall hur
mycket? Om man anser att invändningen
inte håller ska man meddela kunden och
vidhålla sitt krav på betalning.

När kunden inte betalar i tid kan man
skicka en betalningspåminnelse. Om ni
avtalat om det får man ta ut en betal-
ningspåminnelseavgift på 60 kr.

INKASSO
Om kunden inte betalar efter påminnelse
kan man skicka ett inkassokrav. Antingen
gör man det själv eller så anlitar man ett
inkassoföretag. Man får ta ut 180 kr i
avgift för inkassokravet.

Förseningsersättning med 450 kr får
man ta ut av näringsidkare och myndig-
heter, inte konsumenter. Detta förutsatt
att kunden är skyldig att betala dröjs-

målsränta och man inte tidigare tagit ut
avgift för påminnelse och inkassokrav.

Om kunden kan betala och inte gjort
ett skriftligt bestridande kan man göra en
ansökan om betalningsföreläggande hos
Kronofogdemyndigheten. Om kunden
inte invänder mot ansökan kan krono-
fogden besluta om betalningsföreläggande
som kan användas för utmätning.

Om kunden skriftligen bestridit kra-
vet eller ansökan om betalningsföre -
läggande återstår att få saken prövad av
tingsrätt. Innan du ansöker om stäm-
ning måste du göra en bedömning av
dina chanser att vinna, kundens betal-
ningsförmåga och vad det kommer att
kosta dig. Ditt företag har förmodligen
rättsskydd i företagsförsäkringen som
kan ta en del av dina ombudskostnader.

Som företagare måste man göra en
affärsmässig bedömning om man ska
vidhålla sitt krav på att få betalt. Ibland
kan det vara bättre att hitta en kompro-
miss med djurägaren för att få betalt
snabbare och inte behöva lägga ner arbete
på att tvista om ersättningen.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen
Företagarna
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När kunden inte betalar

FVF INFORMERAR
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Kan kunden inte betala för tillfället men man tror att han/hon
kommer att kunna göra det kan man ta ut dröjsmålsränta. 
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Organisationen 
Se Sambandet har
kartlagt vilka för-

säkringsregler som
gäller om ett djur misshandlas i 
en familj där ena parten (oftast
mannen) är våldsbenägen. De flesta
av försäkringsbolagen skyddar inte
djuren i dessa situationer, vilket
debattörerna anser bör ändras.

Se Sambandet är
ett nationellt kun-
skapscentrum som
syftar till att syn-
lig göra sambandet

mellan våld mot djur och våld mot män-
niskor och mer specifikt, våld mot säll-
skapsdjur och våld mot kvinnor i par -
relationer.

Majoriteten av landets djurägare har
en djurförsäkring för att täcka kostnader
för veterinärvård om djuret blir sjukt
eller skadat. Vad de flesta inte vet är att
om sambo/make skadat djuret är det i
princip oförsäkrat. Försäkringsbolagen
ersätter inte veterinärvård om skadan är
en del i relationsvåld. För att ta reda på
mer om försäkringsvillkoren skickade Se
Sambandet en enkät till de åtta bolag
som har djurförsäkringar. Sju besvarade
enkäten och ett avböjde. Hela studien
finns att läsa på Se Sambandets hemsida
www.sesambandet.se.

Bara ett av bolagen svarade att de inte
har några särskilda förbehåll utan även
ersätter denna typ av skada. Några bolag
gör bedömningar från fall till fall. Det är
positivt för den enskilda försäkringstaga-
ren men problematiskt då det är oförut-
sägbart när försäkringen gäller. Ett par
bolag stämmer kunden för bedrägeri om
ersättning betalats ut och det senare blir
känt att skadan tillfogats av make/part-
ner. Det kan bli stora kostnader för en

person som ofta också är utsatt för eko-
nomiskt våld av partnern.

OLIKA SKÄL FÖR ATT INTE 
ERSÄTTA
Bolagen anger olika skäl för att inte
ersätta vården. Ett är att hushållet ses
som en juridisk person och om ersätt-
ning utbetalas anses den indirekt även
tillfalla förövaren. En märklig slutsats då
pengarna betalas till veterinärkliniken
och inte till djurägaren. När samtliga 
i hushållet ses som en enda juridisk 
person görs alltså ingen skillnad mellan
offer och förövare vilket leder till att
veterinärvård för djurets skador inte
ersätts. Tolkningen blir att det är djur -
ägaren som själv skadat djuret.  

Ett annat skäl är ”oaktsamhetskravet”
som innebär att djurägaren anses oakt-
sam om han/hon inte skyddar djuret.
Ett orimligt krav att ställa på en person
som själv är brottsutsatt. 

FÖRSÄKRINGSBOLAGEN KAN AGERA
Se Sambandet föreslår att man åtmin -

stone ersätter veterinärvård vid det första
tillfället djuret misshandlats. Då kan
veterinären och djurägaren diskutera
olika lösningar som t ex skyddat boende.
Veterinären kan i sin tur anmäla föröva-
ren till polis eller djurskyddshandläggare.
Sammantaget kan veterinärbesöket bli
ett incitament för den våldsutsatta att
lämna relationen.

Försäkringsbolagen är osäkra på om
veterinärer verkligen uppger hur skador
uppstått. De har dock inga egna system
för att registrera upprepade skador på ett
och samma djur och inte heller rutiner
för att anmäla vanvård till djurskydds-
handläggare eller djurplågeribrott till
polisen. Något bolag menar att det inte
är deras ansvar medan någon annan
menar att det görs vid enstaka tillfällen.
Det tycks vara upp till den enskilde
handläggaren att besluta om en anmälan
ska göras eller inte.

SKYDDAT BOENDE BÖR ERSÄTTAS
Det vore positivt om försäkringsbolag
och veterinärer arbetade tillsammans för

Misshandlade djur måste få 
försäkringsskydd

När alla i hushållet ses som en enda juridisk person görs ingen skillnad mellan offer och
förövare, vilket leder till att veterinärvård för djurets skador inte ersätts.
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att upptäcka våld mot djur. Idag finns
ingen statistik om antalet djur som
utsätts för våld av husse/partner, inte
heller hur många som dör till följd av
det. En del bolag menar till och med att
de aldrig stött på problematiken. 

Djur kan oftast inte bo med kvin-
nan/partnern i skyddat boende på grund

av allergier. Se Sambandet menar att
bolagen bör betala en dygnskostnad för
djurets vistelse när kvinnan/partnern
sökt skydd på något av de få skyddade
boenden där djur tillåts. Liknande upp-
lägg finns hos vissa bolag kopplat till
sjukhusvistelse, t ex i samband med ben -
brott vid en skidolycka. Ersättning bör

även utgå till VOOV, en ideell organisa-
tion som ger den våldsutsattas djur ett
eget skyddat boende.

CARIN HOLMBERG

fil dr
NATHALIE NORDÉN

leg veterinär
Se Sambandet

SINCE

Hudcancer vanligaste 
tumörformen hos hund
❘❙❚ Hundar är det sällskapsdjur som drab-
bas mest av tumörer och kurvan går sta-
digt uppåt. Under fem år behandlades 
mer än 55 000 hundar för cancer, visar 
statistik från Agria Djurförsäkring som
offentliggjordes den 12 december. Hud -
tumör är den vanligaste cancerformen 
och den slår brett mot alla raser oavsett
kön.

Lotta Möller, veterinär på Agria, betonar
vikten av att hudförändringar hanteras på
rätt sätt. Vid misstanke om en elakartad
förändring måste biopsi tas före operatio-
nen. Med mera fakta om vilken typ av
tumör det gäller kan en bättre bedömning
göras av hur mycket vävnad runt föränd-

ringen som ska opereras bort och om
behandlingen behöver kompletteras.

De vanligaste cancerdiagnoserna hos
hund enligt Agrias statistik är hudcancer 
i 45 procent av fallen. Därefter kommer

juvertumör som står för 22 procent av
cancerfallen, testikelcancer upptar tre 
procent, tumör i tandköttet/epulider två
procent och blodcancer/leukemi 1,7 pro-
cent. ■

❘ ❙❚ noterat
Hudtumör är den vanligaste cancerformen hos svenska hundar, enligt
Agrias statistik. 
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Forskningsingenjör Sara Frosth,
institutionen för biomedicin och
veterinär folkhälsovetenskap, SLU
och avdelningen för mikrobiologi,
SVA, försvarade fredagen den 9
december 2016 sin avhandling för
filosofie doktorsexamen med titeln
”Dichelobacter nodosus and foot -
rot in Swedish sheep – increased 
knowl edge and improved labora -
tory diagnostics”. Opponent var
professor Joachim Frey, University 
of Bern, Schweiz.

Fotröta hos får är en smittsam sjukdom
som orsakas av bakterien Dichelobacter
nodosus. Sjukdomen förekommer i de
flesta lammproducerande länder och
utgör ett stort djurskyddsproblem. Dess -
utom medför den betydande ekonomiska
konsekvenser för fårnäringen, såväl
direkta produktionsförluster som stora
kostnader för behandling och förebyg-
gande åtgärder.

En vanlig smittväg är genom inköp av
djur till besättningen. Fotröta angriper
klövarna och drabbade djur blir ofta
halta. Sjukdomen kan uppträda med
varierande svårighetsgrad från benign
form där den känsliga huden mellan
klövarna inflammerats till högvirulent
fotröta där inflammationen även trängt
in under själva sulan så att köttklöven
blottats. Vanlig behandling är fotbad i
zinksulfatlösning (10 %) eventuellt i
kombination med antibiotika. Fotröta
är en komplex sjukdom och dess svårig-
hetsgrad beror på flera faktorer inklusive
den infekterande D nodosus-stammens
virulens, miljöförhållanden, klimat, får-
ras och samtidig infektion av andra bak-
teriearter.

I Sverige diagnostiserades fotröta för
första gången 2004 men snabb och käns-
lig laboratoriediagnostik fanns inte att
tillgå. Dessutom saknades kunskap om
svenska D nodosus-stammar och om
samtidig infektion med andra bakterie-
arter som vanligtvis associeras med hälta
var vanlig. Därför var det övergripande
syftet med arbetet att öka kunskapen om
fotröta hos svenska får och att förbättra
laboratoriediagnostiken av D nodosus.

I avhandlingen utvecklades känsliga
och specifika realtids-PCR-metoder för
att upptäcka och särskilja högvirulenta
och benigna stammar av D nodosus.
Resultaten visade att de flesta D nodosus
i Sverige är benigna medan den virulenta
varianten är ovanlig. Flertalet av de tio
serogrupper som finns beskrivna hos D
nodosus kunde påvisas i dessa studier, vil-

ket indikerar att bakterien förmodligen
funnits i Sverige under en lång tid 
och inte nyligen introducerats. Genetisk
analys av D nodosus-isolat från ytterli -
gare sju länder förutom Sverige visade
att D nodosus-genomet är välbevarat och
att det existerar i två varianter (virulent
respektive benign). Det fanns inga gene-
tiska bevis för att det skulle existera
andra varianter än dessa två trots att D
nodosus med intermediär virulens rap-
porterats. Även om de flesta svenska D
nodosus-stammar är benigna förekom-
mer allvarliga fall av fotröta vilket behö-
ver studeras vidare.

Samtidig infektion med andra bakte-
riearter såsom Fusobacterium necropho-
rum och Treponema har rapporterats
varav den första är mest omdebatterad.
Vissa forskare tror att F necrophorum
behövs för att D nodosus-infektion ska
kunna ske och vissa tror att F necropho-
rum är en opportunistisk patogen som
passar på när D nodosus redan orsakat
skada. I avhandlingen förknippas D
nodosus framför allt med de lindriga sta-
dierna av fotröta medan F necrophorum
förknippas med de mer allvarliga. Detta
stärker hypotesen att det är D nodosus
som infekterar först medan F necropho-
rum har en mer opportunistisk roll.
Även om Treponema föreslagits vara
inblandad i sjukdomsutvecklingen hitta-
des inga bevis för det i denna studie. 

Slutligen utvecklades en poolnings-
metod för att möta kraven på kostnads-
effektivitet som ofta ställs på kontroll-
program. Metoden gör det möjligt att
analysera prover i grupper om fem utan
minskad känslighet jämfört med indi-
viduella prover. Poolningsmetoden ut -
värderades tillsammans med realtids-
PCR-metoderna för detektion och viru-
lensbestämning av D nodosus och är
sedan 2014 implementerad i det svenska
kontrollprogrammet för fotröta (Klöv-
kontrollen), som ett direkt resultat av
dessa studier.  ■

Effektivare analyser av fotröta 
hos får

disputationer

Provtagning vid fotröta. I avhandlingen 
utvecklades PCR-metoder för att upptäcka
och särskilja mellan högvirulenta och 
benigna stammar av D nodosus.
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En djurägare anmälde veterinären
XX för felbehandling av en häst 
i samband med en inseminering,
men veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Den 16 juni lämnade djurägaren sitt 
sto på en seminstation för inseminering.
Semineringen utfördes av veterinär XX.
Ägaren gav sitt medgivande till peni -
cillinbehandling om laboratorieresultat
skulle visa att det var nödvändigt. 
Provsvar kom den 19 juni men XX
inledde penicillinbehandlingen redan
den 18 juni, innan provresultatet kom-
mit. Detta framgår av de bristfälliga
journaler som finns. Slutsatsen blir att
veterinären inte relaterade behandlingen
till provsvaren.

Ägaren hämtade hästen den 24 juni
och återvände för undersökning den 4
juli. Veterinären konstaterade att hästen
varken var dräktig eller brunstig. Djur -
ägaren ville då ta hem hästen men vete-
rinärens uppfattning var att den skulle

stanna kvar. Bedömningen var att det
fanns en chans att ägget skulle kunna
befruktas och utvecklas. Den 6 juli ringde
veterinären och talade om att hästen
avlidit av antibiotikachock. Ägaren är frå-
gande till varför veterinären inte ringde
och frågade om hästen skulle få ytter -
ligare en antibiotikabehandling då det
endast tio dagar tidigare avslutats en
penicillinkur om sex dagar. Någon prov-
tagning hade heller inte gjorts för att
fastställa effekten av medicineringen. På
vilka grunder bedömde veterinären att
återigen ge hästen antibiotika när effek-
terna av den tidigare kuren inte utretts? 

Ägaren hämtade journalen två dagar
efter att hästen dött och reagerade med
bestörtning då journalen var gravt ofull-
ständig. Det framgick inte att hästen var
död, det fanns ingen uppgift om vilken
antibiotika den fått, när den medicine-
rades eller med vilken dos. Hon frågade
veterinärens assistent om livmodern var
sköljd och fick ett nekande svar. Det
fanns enligt assistenten heller inga andra
anteckningar kring hästens behandling.
Enligt Jordbruksverkets regler ska det av
journalen framgå bland annat diagnos,
anamnes, status, typ av behandling samt

läkemedlets beteckning och styrka. Jour-
nalen är undermålig.

Djurägaren är medveten om att anti-
biotikachock i vissa fall kan inträffa. 
Det är en allmän kunskap att största 
försiktighet alltid ska iakttas så en anti-
chock behandling kan sättas in om hästen
reagerar negativt. Det strider mot det
veterinärmedicinska sällskapets rekom-
mendationer att påbörja ytterligare en
antibiotikabehandling på en fullt frisk
häst endast tio dagar efter avslutad peni-
cillinkur. Det är inte förenligt med veder-
tagen vetenskaplig praxis med en anti-
biotikabehandling för säkerhets skull
utan att vänta på resultat från bakterie-
odling. Veterinär XX tog inget bakterie-
prov innan hästen sprutades med ett
starkare antibiotikum och han vände sig
inte till ägaren för att resonera om åtgär-
den. Det framgår tydligt av Jordbruks-
verkets regler att djurägaren ska infor-
meras och i samråd med veterinären
besluta om användandet av antibiotika.
Ägaren hade inte tillstyrkt ytterligare
anti biotikabehandling av två skäl om
hon fått frågan. Dels på grund av att
hästen hade ett sju veckors föl vid sidan
som via mjölken skulle fått i sig antibio-

ansvarsärende

Ansvarsärende

Penicillinbehandlade sto utan 
indika tion inför seminering

Kompendium
VETERINÄR-
KONGRESSEN 2016
Kompendium med föredrag från 2016 års Veterinärkongress kan laddas ner gratis 
för med lemmar i veterinärförbundet från www.svf.se under länken Veterinärkon-
gressen.

Pappersversionen av kompendiet kostar 700 kronor (inkl moms och porto). 

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

VETERINÄR-
kongressen 

2016
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tika, dels på grund av att hon inte ville
utsätta hästen för antibiotika eftersom
hon inte ansåg det helt nödvändigt att
stoet blev dräktigt. Det var sent på
säsongen och då seminstationen använde
fryst sperma kunde de vänta till nästa
säsong.

Veterinär XX fattade på egen hand
beslutet att spruta Hippotrim intra -
venöst utan ägarens samtycke. Veterinä-
ren kände väl till hennes hållning när det
gällde medicinsk behandling av hennes
sto. Det är med tungt hjärta hon gör
anmälan men det är nödvändigt för att
dåligt omdöme, girighet och bristande
yrkeskunskap inte ska korrumpera den
goda vetenskapliga och etiska praxis som
annars ofta är regel i hästsportens värld.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
XX har haft djurägaren som kund i flera
år och de har haft en bra relation. XX
behandlade året innan stoet med anti-
biotika för att få det dräktigt efter 
konstaterande av bakterier i livmodern.
Djurägaren fyllde då i språngrullaanmä-
lan och kryssade i ”veterinärkoll efter
stationens bedömning”, vilket innebär att
djurägaren lämnar över sitt sto i semin -
stationens förtroende angående vård och
skötsel. Djurägaren fyllde dock inte i
anmälan detta år vilket innebar att XX
inte kunde se att djurägaren eventuellt
ändrat inställning till vården och sköt-
seln av hästarna.

Hästen dog den 6 juli av en reaktion
på Hippotrim, då den hade en stor
infektion i livmodern. Djurägaren infor-
merades omedelbart och de beställde en
transport för avhämtning till kremering.
Djurägaren hade vid tillfället ytterligare
ett sto på betäckning som seminerades
dagen efter. Fölet från det döda stoet
hämtades den 15 juli efter att stationen
vårdat det med flaskmatning och pass-
ning. Personalen tog även emot en extra
mamma som de gradvis socialiserade
tillsammans med fölet. Under den tiden
hade XX daglig kontakt med djurägaren
och han bad henne om ett privat möte
för att förklara vad som hänt. Djurägaren
tackade nej och sa att det var för tragiskt
för henne att diskutera stoets bortgång.

Den 17 juli fick djurägaren en kopia
på den dagliga reproduktionsagendan
för stoet från en assistent. XX var inte
närvarande och kunde då inte förklara
eller ge djurägaren den korrekta medi-
cinska journalen. Reproduktionsjour -
nalen är inte en medicinsk journal. XX
skrev även ett brev till djurägaren och
förklarade förloppet när han såg en ana-
fylaktisk chock efter behandling med
Hippotrim. Det är tyvärr något som kan
hända men sällan händer inom veteri-
närmedicin. Det var första gången under
XXs år som veterinär som det hände
honom. 

Seminstationen har försökt hjälpa
djurägaren att få ersättning genom ett

försäkringsbolag i Tyskland men tyvärr
fått avslag då försäkringsbolaget inte
ansåg att det begåtts något veterinärt fel
eller misstag. XX ser anmälan som en
reaktion på avslaget. Han anser inte att
han har begått några veterinära fel eller
misstag.

JORDBRUKSVERKS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg att veterinären
XX agerat försumligt i sin yrkesutövning
då han fört en bristfällig journal och
skrivit den på engelska. Verket vill fram-
hålla att journalen saknar en del av de
uppgifter som krävs enligt 7 kap 3 § Sta-
tens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2013:41) om operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för per-
sonal inom djurens hälso- och sjukvård.
Exempelvis redogör inte journalen för
hästens dagliga status eller medicinering
under penicillinbehandlingen. När be -
hand lingen med Hippotrim påbörjades
saknas dosering för aktuell häst och det
går heller inte att ur journalen förstå 
vilken behandling som sattes in för att 
försöka häva den chockreaktion hästen
fick. Av nämnda föreskrift 7 kap 2 §
framgår bland annat att journal ska föras
på svenska. I övrigt överlåter Jordbruks-
verket den veterinärmedicinska bedöm-
ningen åt ansvarsnämnden avseende
veterinär XX.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden ansåg att kritik kan
riktas mot XX i flera avseenden. Inled-
ningsvis ansåg nämnden att det inte
fanns något skäl att välja att sätta in
penicillin i avvaktan på resistensbestäm-
ning eftersom penicillin ytterst sällan är
effektivt mot de bakterier som påvisats.
När sedan resistensbestämningen på -
följande dygn kom in från laboratoriet
blev det än mer uppenbart att penicillin
var ett felaktigt val av antibiotikum. XX
borde i detta läge ha inlett en behand-
ling med trimetoprim-sulfa istället för
att fortsätta att behandla hästen med
penicillin. Ansvarsnämnden konstaterade
också att journalen är mycket bristfällig.
Vid en sammantagen bedömning ansåg
nämnden att försummelsen var så allvar-
lig att veterinär XX inte kunde undgå en
disciplinpåföljd i form av en erinran.

JOHAN BECK-FRIIS
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RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV

ANTIBIOTIKA
Läs mer om SVFs och SVS riktlinjer för 
antibiotikaanvändning och infektions-
kontroll på www.svf.se via QR-koden 
nedan. Där hittar du riktlinjerna för 
häst- och smådjurssjukvård, för be hand -
ling av nöt & gris samt får & get.
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bokanmälan

Smällen i Karlstad

Vår vän ”Luffaren” (Anders Sandberg)
har åter satt sig vid skrivdonen och för-
fattat en bok, denna gång i huvudsak av
fiktiv karaktär (lyckligtvis, som det visar
sig, för ett stort antal kolleger). Eftersom
författaren är väl insatt i förhållanden
och händelser runt om i världen tar han
läsaren med på ett äventyr som inleds på
hans tidigare arbetsplats, länsstyrelsen i
Värmland, och kulminerar med en stor
smäll i Karlstad, precis som titeln utlovar. 

Med Värmland som bas färdas läsaren
från 1940-talets Eritrea, som skildras
förvånansvärt trovärdigt, via ett sorgligt
människoöde till djurrättsaktivister och
mer eller mindre våldsamma händelser
på Stutis och i skogar på olika håll i lan-
det. Vi får till och med stifta bekantskap
med ärkeänglarna, som uppenbarligen
har ett seriöst och väl organiserat uppdrag
att hålla ögonen på oss alla. Författarens
något sviktande respekt för veterinär-
verksamhetens högsta ledning i landet
ventileras med inte ens mild ironi, så
även hans tidigare chefer. Roande och
träffsäkert, särskilt för den som har en
viss inblick i vissa myndigheter och olika
versioner av jordbruksdepartement.

SPÄNNING MED EN STOR 
PORTION HUMOR
Boken är skriven med många återblickar
i tiden för att ge de olika personernas

bakgrund, förhållande till övriga figurer
och tidigare händelser. Återblickarna
kommer utan särskild kronologi och vid
läsningen kan detta vara lite störande,
särskilt i början av boken, eftersom man,
åtminstone om man inte har knivskarpt
minne, måste återvända till det nyss
lästa för att orientera sig. Det lönar sig
dock, för så småningom faller bitarna på
plats och ett drama utspelar sig framför
ens ögon. Detta drama skildras mycket
realistiskt och omfattar ett stort antal
veterinärer. Om det hade varit en sann
skildring hade en stor del av Karlstad
legat i ruiner.

Med tanke på hur världen ser ut idag
skulle den uppdiktade katastrofen fak-

tiskt kunnat vara verklig. Dramatiken i
berättelsen och dess koppling till veteri-
när verksamhet gör boken väl värd några
kvällar i en skön fåtölj i vintermörkret.
Som veterinärtidningens läsare vet har
bokens författare en förmåga att skildra
händelser och människor han mött med
en stor portion humor, så även här.

BARBRO RÖKEN

leg veterinär

❘ ❚ F A K T A

SMÄLLEN I KARLSTAD

FÖRFATTARE: Anders Sandberg.

FÖRLAG: Norlén & Slottner.

ANTAL SIDOR: 245.

PRIS: ca 179 kronor + porto vid 
beställning via http://bokforlaget.com.

ISBN: 978-91-87685-95-8

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

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

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

Normer för nedsättning 
av medlemsavgift
Medlemsavgiften till veterinärförbundet kan 
reduceras vid låg inkomst (i inkomstunder-
laget inräknas alla former av lön, ersätt-
ning från A-kassa, sjuklön, föräldrapenning 
och dylikt samt jour/beredskap).Betala medlemsavgiften till

SVF via autogiro

Vid autogirobetalning av medlems-

avgift till veterinärförbundet fylls

blanketten Autogiroanmälan i. Den

finns på SVFs hemsida www.svf.se,

under Blanketter och Rörande SVF.

Man kan också kontakta SVF-kans-

liet för att få blanketten hemskick-

ad med post. När kansliet fått blan-

ketten i retur kommer avgifterna i

fortsättningen att dras från med-

lemmens konto varje månad.
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IN MEMORIAM

Sven Reiland till minne 
Veterinär Sven Reiland har som tidigare
meddelats i veterinärtidningen (SVT
12/16) avlidit i en ålder av närmare 81 år.
Närmast anhöriga är hans sambo Gunilla
Wikne och hans söner och dotter med
familjer. 

Sven föddes 1935 i Örebro, började på
Veterinärhögskolan i Stockholm 1957
och tog veterinärexamen 1966. Sven
tjänstgjorde under 1960- och 70-talen
främst på SVA, först som patolog och
sedan som bakteriolog, och från 1972
som konsulent i svinsjukdomar. Han blev
veterinärmedicine doktor 1975 på en
avhandling om osteokondros hos svin
och docent i patologi 1976. Svens forsk-
ningsintresse hade fokus på skelett- och
ledsjukdomar. Hans arbeten om osteo-
kondros hos husdjur var banbrytande
och hans avhandling är en ofta citerad
klassiker inom området. Resultaten i
denna är fortfarande grunden för all
osteokondrosforskning som bedrivs
nationellt och internationellt. 

Från 1978 fortsatte han sin forskning
inom ben- och ledpatologi vid det av pro-
fessor Sten-Erik Olsson ledda laboratoriet
för komparativ patologi i Stockholm.
Därefter var han från 1983 patolog på
toxikologiska laboratoriet (Safety Assess-
ment) på AB Astra, senare AstraZeneca, i
Södertälje, och blev chef för laboratoriet
1990. Sven var även delägare i BioVet
AB, där han utförde klinisk patologidia-
gnostik mellan 1983 och 2005. Sven var
den mest aktive tillskyndaren till bildan-
det av företaget och spelade en viktig roll
för laboratoriets utveckling genom åren.

Arbetet som klinisk veterinärpatolog på
deltid gav täta kontakter med praktise-
rande veterinärer som uppskattade hans
engagemang och kunnighet.  

Sven blev en av flera veterinärer som
lämnade en akademisk karriär och tog
steget till en framgångsrik bana inom
industrin där han kvarstannade fram till
sin pensionering. Han tog sig omedelbart
an uppgiften på Astra med stor iver och
entusiasm och anpassade sig snabbt till en
industriell forskningsmiljö. Som chef
hade han, förutom att leda sin personal,
ett stort ansvar för att läkemedelsprojek-
ten handlades på ett vetenskapligt och
diagnostiskt korrekt sätt. I större projekt
kunde företaget ha investerat flera mil -
jarder kronor innan de slutligen nådde 
patienterna. Resultaten av de prekliniska
patologiska undersökningarna var bland
de viktigaste och utgjorde ibland den
enda grunden för att förstå och prognos -

tisera patientsäkerheten. Sven var tillsam-
mans med sina kolleger en klippa i detta
arbete och betydde i kraft av sitt kun-
nande mycket för Astra/AstraZenecas
framgångar.

Som chef och arbetskamrat var han
entusiasmerande, inspirerande, hjälpsam,
vänlig och tillmötesgående. Dessutom
var han en positiv och skojfrisk människa
som deltog aktivt i allehanda upptåg och
festligheter.

Sven hade många strängar på sin lyra.
Han hade ett genuint intresse för musik,
litteratur och teater och var en stor natur-
vän och friluftsälskare. Han var även
mycket engagerad i hembygdens historia
liksom i veterinärhistoria, och efter att ha
bosatt sig på ön Lindö vid Stallarholmen
i Sörmland var han under ett flertal år
ordförande i Stallarholmens hembygds-
förening. På Lindö bedrev han även som
fritidsbonde fåruppfödning under många
år. Sedan decennier kunde Sven räknas 
in som stödjare till Veterinärhistoriska
museet i Skara genom sitt medlemskap i
dess vänförening. Vid tillkomsten 2013
av den till museet knutna Veterinärhisto-
riska Akademien blev Sven medlem och
förste ledamot på stol nr 14. Vid Akade-
miens första sammanträde utsågs han
dessutom till dess förste preses – en upp-
gift han tog på stort allvar och han ledde
akademiens verksamhet med stort enga-
gemang fram till sin bortgång.  

Vi är många som saknar hans humor
och varma personlighet.

Ronny Lindberg
Stina Ekman

Lennart Jönsson
Bengt Nordblom
Christer Säfholm

VI SÖKER 

CHEF TILL VETERINÄR- OCH DJURSKYDDSENHETEN 
(ref.nr: 112-345-2017)
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IN MEMORIAM

Karl-Josef Boening in
memoriam 
Den tyske veterinären Karl-Josef Boening
avled i en ålder av 68 år efter en trafik-
olycka nära sitt hem i Telgte, Tyskland,
onsdagen 23 november. 

Josef Boening läste till veterinär på
Tierärztliche Hochschule i Hannover
och efter sedvanlig tysk praktik som
assistentveterinär började han sin häst -
veterinärbana vid Schwarzwaldkliniken i
södra Tyskland. Under flera år var han
klinikveterinär vid den då inom buk-
kirurgiområdet världsledande kliniken
Hochmoor. Där blev han också Fachtier -
arzt für Pferde und Chirurgie. Senare
blev han också diplomate i ECVS. 

1983 startade han tillsammans med
Friedrich ”Fidi” von Saldern Tierklinik
Telgte som under deras ledning utveck-
lats till en av Europas största privata
hästkliniker med den absolut bästa

utrustningen och kompetensen. Idag
sysselsätter kliniken tolv veterinärer på
enbart häst. Ca 14 000 hästar från hela
Europa och över 2 000 operationer per
år inger respekt. 

Josef var inte bara en fantastisk kirurg
med en otrolig vävnadsvänlighet, han var
också en perfektionist inom kirurgin.
Alla som sett honom operera kan bara
instämma. Han tog till sig nya tekniker
och var den som startade artroskopin i
stor skala i Europa. Josef introducerade
många nya approacher inom artrosko-
pin och skrev åtskilliga artiklar såväl i
detta ämne som om andra delar av häst-
kirurgin. Han opererade hästar i alla
världsdelar och var lika hemmastadd på
kliniker i Hongkong som i Tokyo och
Stenestad. 

Josef var dessutom en mycket duktig
föreläsare och vi är många skandinaver
som hört hans inspirerande föreläsningar
såväl på BEVA som AAEP där han under
många år var internationell styrelsemed-
lem. Han arrangerade under många år,

inte minst av skandinaver välbesökta
kur ser i artroskopi i Telgte, alltid lika
trevliga och lärorika.

Josef var privat en duktig konstnär,
hans illustrationer och teckningar av
såväl kirurgiska metoder som blommor
är suveräna. Han var också en frilufts-
människa, duktig jägare, kunnig ornito-
log, älskade att fiska och att sköta sin
trädgård. 

Josef Boening var en stor Sverigevän.
Inte minst hans lilla gård Bohagen på
Söderåsen var en källa till glädje och
återhämtning för familjen Boening, där
de tillbringade varje sommarsemester
och många jular och påskar. 

Vi, hans vänner och kolleger, saknar
en god vän, en duktig veterinär, inspi -
ratör och mentor och delar sorgen med
hustrun Ilka, deras son Ben, Josefs fyra
barn i tidigare äktenskap och bonus -
sonen Max. 

Göran Rydén och 
Jonas Tornell 

Uppdrag ska säkra likvärdiga
livsmedelskontroller 
❘❙❚ Livsmedelskontrollerna måste bli mer
likvärdiga över landet. Det menar rege -
ringen, som den 8 december gav Stats-
kontoret i uppdrag att kartlägga och
komma med förslag som ska säkerställa
att nödvändiga livsmedelskontroller
genomförs. 

– Regeringen har fått signaler som 
stärker bilden av att kontroller fortfarande
inte utförs i tillräckligt stor utsträckning 
hos en del av landets kommunala kontroll-
myndigheter. För att få bättre bild av hur
det ser ut och få fram förslag på åtgärder
får Statskontoret nu det här uppdraget,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Att det finns kommuner som genomför
livsmedelskontroll i otillräcklig omfattning
har tidigare uppmärksammats. Då ingen
stor förbättring har skett får Statskontoret
nu i uppdrag att kartlägga vilka problem
och behov som finns. Statskontoret ska
analysera och lämna förslag på hur pro -
blemen kan lösas så att kontrollmyndig -

heterna bättre kan fullgöra sitt uppdrag på
detta område. Analysen ska även innehålla
en övervägning om den statliga styrningen
behöver förändras. Uppdraget ska redovi-
sas den 15 juni 2017.

– Livsmedelskontrollen ska vara likvärdig

i hela landet och säkerställa att företag 
och andra som hanterar livsmedel följer
lagstiftningen. Bristen på likvärdighet på -
verkar också livsmedelsföretagens konkur-
rensvillkor, avslutar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.  ■

❘ ❙❚ noterat

Statskontoret ska analysera och lämna förslag på hur problemen kan lösas så att livsmedels-
kontrollen blir likvärdig i hela landet.
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SVT 1 2017fi:Layout 1  17-01-16  09.49  Sida 41



42 N U M M E R  1 • 2017 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

NYA GODKÄNDA VETERINÄR-
LÄKEMEDEL
Läkemedelsverket skickade den 22 novem-
ber 2016 ut information om de senaste
nya veterinärläkemedel som godkänts för
den svenska marknaden. Ett godkännande
innebär inte med säkerhet att preparatet
kommer att marknadsföras i Sverige. 
Följande preparat godkändes under
november förra året:

HORMONER, EXKL KÖNSHORMONER

Dermipred Vet 
(prednisolon), för behandling vid inflam-
matorisk immunmedierad dermatit.
Tablett.
Godkännande för hund.
ATC-kod: QH02A B06.
Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen prednisolon.

Apelka Vet
(tiamazol), för behandling av hyper -
tyreoi dism.
Oral lösning.
Godkännande för katt.
ATC-kod: QH03B B02.
Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen tiamazol.

VACCIN

Ibume
(aviärt infektiöst bronkitvirus), för immuni-
sering mot infektiös bronkit.
Frystorkat pulver till okulonasal suspension
till kyckling.
Godkännande för kyckling.
ATC-kod: QI01A D07.

Den aktiva substansen infektiöst fågel-
bronkitvirus, stam Massachusetts B48,
levande försvagat, ingår inte i något i 
Sverige tidigare godkänt veterinärläke-
medel.

Eurican DAP
(valpsjukevirus, hund + hundadenovirus +
hundparvovirus).
Frystorkat pulver och vätska till injektions-
vätska, suspension.
Godkännande för hund.
ATC-kod: QI07A D02.
Ny produkt innehållande de i Sverige god-
kända substanserna hundadenovirus typ 2
(CAV-2), stam DK13, levande försvagat,
hundparvovirus, stam CAG2, levande 
försvagat och valpsjukevirus (CDV), stam
BA5, levande försvagat.

Versican Plus DHP
(valpsjukevirus + hundparvovirus).
Frystorkat pulver och vätska till injektions-
vätska, suspension. 
Godkännande för hund.
ATC-kod: QI07A D03.
Ny produkt innehållande de i Sverige god-
kända substanserna hundadenovirus typ 2
(CAV-2), stam CAV-2-Bio 13, levande 
försvagat, hundparvovirus typ 2b, stam
CPV-2b-Bio 12/B, levande försvagat och
valpsjukevirus (CDV), stam Bio 11/A,
levande försvagat.

Eurican DAPPi 
(valpsjukevirus, hund + hundadenovirus +
hundparvovirus + hundparainfluensavirus).
Frystorkat pulver och vätska till injektions-
vätska, suspension.
Godkännande för hund.
ATC-kod: QI07A D04.
Ny produkt innehållande de i Sverige god-
kända substanserna hundadenovirus typ 2

(CAV-2), stam DK13, levande försvagat,
hundparainfluensavirus typ 2, stam
CGF2004/75, levande försvagat, hund-
parvovirus, stam CAG2, levande försvagat
m fl.

Eravac
(inaktiverade virala vacciner), för vaccina-
tion mot ”rabbit haemorrhagic disease”
(RHD).
Injektionsvätska, emulsion. 
Godkännande för kanin.
ATC-kod: QI08A A.

INFEKTIONSSJUKDOMAR

Tylocure
(tylosin), för behandling av kliniska sym-
tom av porcin proliferativ enteropati.
Granulat för användning i dricksvatten.
Godkännande för gris.
ATC-kod: QJ01F A90.
Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen tylosintartrat.

NERVSYSTEMET

Sevocalm
(sevofluran), för anestesi.
100 % inhalationsånga, vätska.
Godkännande för hund.
ATC-kod: QN01A B08.

Zoletil 
(övriga allmänna anestetika, kombinatio-
ner), för allmän anestesi.
Frystorkat pulver och vätska till injektions-
vätska, lösning.
Godkännande för hund och katt.
ATC-kod: QN01A X99.

Sedadex 
(dexmedetomidin), för sedering och
smärtstillande.
Injektionsvätska, lösning. 
Godkännande för hund och katt.
ATC-kod: QN05C M18.

ANTIPARASITÄRA, INSEKTSDÖDANDE
OCH REPELLERANDE MEDEL

Bravecto
(fluralaner), mot löss och fästingar.
Spot-on, lösning.
Godkännande för hund och katt.
ATC-kod: QP53B E02.

LÖNEENKÄTEN 2016
Vi behöver din hjälp så att aktuell lönestatistik 

Årets löneenkät från Sveriges Veterinärförbund hittar du 
på SVFs hemsida www.svf.se, se ”Löneenkäten” i höger-
spalten. Enkäten är mobilanpassad om du föredrar att 
besvara den i mobiilen.

Sista chansen att påverka!
Skriv gärna insändare och debatt -
inlägg till Svensk Veterinärtidning,
men skriv inte för långt – max 6 000
tecken inkl blankslag.
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Januari, nyår och början på
ett nytt kårår. På VMFs
årsmöte, som traditions-
enligt hölls första ons-
dagen i december, val-

des nya friska viljor in i
kåren att bemanna poster

från annonsansvarig till årskursrepresentant.

UNDERTECKNAD HADE den stora äran att väljas
som VMFs ordförande för 2017. Efter att ha varit
mer eller mindre kåraktiv hela min studietid, med
varierande grad av viktighet på posterna, är det
med stor stolthet jag nu tar på mig ansvaret att
vara en av dem som för medlemmarnas talan.

Vem är jag då? Ida, veterinärstudent, årskurs
fem (så långt inget nytt jämfört med min företrä-
dare). Uppväxt i staden, men med en ständig
längtan till djuren och landet – att jag skulle bli
veterinär när jag blev stor bestämde jag tidigt.
Men som för så många andra grusades mina drömmar när jag
insåg att betygen inte skulle räcka till. Eftersom ”plan B” när
det kom till livsmål var att rädda världen, bestämde jag mig för
att bli biolog. Men snart gjorde sig drömmen påmind igen och
jag beslutade mig för ett sista försök att få en plats på mina
drömmars utbildning. Ett högskoleprov skrevs, lång väntan på
svar följde. Och så, det ofattbara resultatet – jag kom in!
Samma dag som jag blev veterinärstudent kom också VMF in
i mitt liv. Det var ingen omedelbar förälskelse utan engage-
manget kom gradvis krypande. Ett utskott, så nästa och så
småningom fick jag upp ögonen för att utbildningsfrågor och
studiebevakning inte bara är viktigt utan också kul och otro-
ligt lärorikt.

Mina mål för kommande ordförandeår är att göra mitt
yttersta för att kårmedlemmarnas intressen och åsikter ska
lyssnas till och tas tillvara. Närmast till hands ligger kanske
den försenade remissen från Jordbruksverket angående utökad
behörighet för djurvårdare, som milt sagt väckt starka känslor
hos både djursjukskötar- och veterinärstudenter. På längre sikt
vill jag att alla våra medlemmar ska känna att kåren är en plats
för dem, för plugg och avkoppling, utbyte mellan årskurser
och program, en plats att träffa nya vänner och knyta kontak-
ter, att äta, festa och lära sig saker man inte visste att man var
intresserad av. 

Exempel på typiskt kul aktiviteter på kåren den senaste
tiden är den årliga auktionen och Natt-O. Auktionen bjöd på
många utrop av skiftande storlek, kvalitet och användbarhet.
Vad sägs t ex om tandraspar, den klassiska ”hemliga lådan”, för
att inte tala om alla väskor, väskor, väskor (även undertecknad
lyckades lägga vantarna på ett fint exemplar). Veterinärhög-
skolans idrottsförening (VIF) såg 2016 till att O:et i Natt-O
åter står för Orientering med en mycket lyckad tävling i sko-
gen på åsen. Ett mer stillsamt och intellektuellt utmanande
alternativ fanns i vanlig ordning i form av en tipspromenad
innan den glittrande sittningen. Förhoppningsvis kommer
traditionen nu att fortsätta med mera fartfyllda aktiviteter som
alternativ till den frågerunda som gällt åtminstone under hela
min studietid.

Nytt år innebär också en ny omgång nybakade veterinärer
på väg ut att ta sina första steg i arbetslivet. Från att ha varit
våra faddrar, studiekompisar och äldrekursare blir de nu
”yngst” på fältet, men också de som förhoppningsvis har de
färskaste kunskaperna och den mest brinnande ivern. Vi kom-
mer att sakna dem, så se till att ta väl hand om våra kära
”Believers”.

IDA JANSSON

ordförande VMF 2017
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FRÅN STUDENTERNA

Nytt år, förnyad kår

Ida Jansson är ordförande i VMF under 2017. 
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
Accessorisk mjältvävnad. På den mikroskopiska över-
siktsbilden ser man att nodulen består av flera mörka,
avrundade, cellulära härdar (Figur 3, grön pil),
omgivna av rikligt med blodrik vävnad (Figur 3, svart
pil). Förändringen avgränsas av en relativt tjock bind-
vävskapsel (Figur 3, gul pil), och liknar arkitektur-
mässigt mjältvävnad. Närbilden visar att
de cellulära härdarna utgörs av tätt pac -
kade lymfocyter, bildande lymffolliklar
(Figur 4, gul pil). Den blodrika vävna-
den runt folliklarna innehåller tunna
stråk av bindväv och en del hematopoe-
tiska celler, bland annat megakaryocyter
(Figur 4, svart pil). Dessutom ses rikligt
med gulbruna klumpar av pigmentet
hemosiderin (Figur 4, grön pil). 

Den hemorragiska nodulens arkitek-
tur överensstämmer väl med normal
mjältvävnads och utgör mycket riktigt
en ”minimjälte”. Dylika utanför den
normala mjälten belägna härdar/noduli
av mjältvävnad kallas accessoriska mjäl-
tar och förekommer mest frekvent hos
äldre hundar. Accessoriska mjältar ses
främst utspridda i nätet som små, blodiga,
blanka nodulära förändringar, och blir
sällan större än någon centimeter. Upp-
komstmekanismen bakom accessorisk
mjältvävnad anses vara småbristningar i
mjälten. Vid dessa bristningar kan små
härdar av mjältparenkymet dissemineras
till bukhålan, få fäste i nätet och där
utvecklas till små ”mikromjältar”. Brist-
ningarna i mjältkapseln läker av ungefär
som ett mindre hematom, med ärrväv-
nad/bindväv, innehållande hemosiderin-
rester och ibland kalk. Denna avläk-
nings bild yttrar sig makroskopiskt som
krustiga, gulbruna beläggningar i mjält-
kapseln och går under namnet sidero-
fibros.  

Accessorisk mjältvävnad är att betrakta
som ett rent bifynd, och ger inga kliniska
symtom. Dess betydelse ligger främst i
den makroskopiska likheten med meta -
staser från ett hemangiosarkom, säkert
åtskiljande av de två är inte möjligt 
utan mikroskopisk vävnadsundersök-

ning. Finns hemorragiska noduli i nätet men blodiga
nybildningar saknas i bukorganen, samtidigt som
siderofibros ses i mjältkapseln, talar detta dock för
diagnosen accessorisk mjältvävnad. Tveksamhet bör
föranleda provtagning för histologisk undersökning,
på grund av den aktuella differentialdiagnosens all-
varliga karaktär.

FIGUR 3. Accessorisk mjältvävnad, hund. Översiktsbilden visar flera
mörka, avrundade, cellulära härdar (grön pil) omgivna av blodrik 
vävnad (svart pil). I periferin ses en avgränsande fibrös kapsel (gul pil).
HE-färgning, ca 40 gångers förstoring.

FIGUR 4. Accessorisk mjältvävnad, hund. Lymffolliklar bestående av 
tätt packade lymfocyter (gul pil) omges av vävnad arkitekturmässigt
påminnande om mjältens röda pulpa. I denna vävnad ses bland annat
hematopoetiska celler/megakaryocyter (svart pil) och hemosiderin
(grön pil). HE-färgning, ca 400 gångers förstoring.
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➤

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 4

28/1 -17. OBDUKTIONSKURS FÖR FÄLTPRAK TIKER,
Skara. Arr: SVS Husdjurssektion. 
Info: jessica.olsson@dv.sjv.se

v 5

1/2 -17 (1ST SESSION OF 5 WITHIN A PERIOD

OF 9 MONTHS). CERTIFIED VETERINARY

ACUPUNCTURE INTERNATIONAL COURSE 2017. 
Arr: Chi Institute of Europe. 
Info: http://www.mvtc.es

3–4/2 -17. ”UNDER BÄLTET” – SJUKDOMAR

OCH SKADOR I HÄSTENS KÖNSORGAN,
Stockholm. Arr: SVS Hästsektion. 
Info: www.vinterkurs.se 

v 6

10–11/2 -17. ÖGONSJUKDOMAR SMÅDJUR,
GRUND, Stockholm-Arlanda. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

11–12/2 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. Arr: KRUUSE 
i samarbete med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

v 7

13–17/2 -17 (+ PRAKTIKVECKA). KURS I ARTI-

FICIELL INSEMINATION – HÄST, SLU, Uppsala. 
Arr: Institutionen för kliniska 
vetenskaper. 
Info: susanne.pettersson@slu.se 

v 8

23–24/2 -17. CYTOLOGI OCH KLASSIFICERING

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

v 9

2–3/3 -17. SÅRVÅRD GRUND, Hjärnarp. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: Info: www.vetabolaget.se

NY 3–4/3 -16. SVDSGS VÅRMÖTE MED KURS

AUTOIMMUNA HUDSJUKDOMAR, Stockholm.
Arr: Swedish Veterinary Dermatology
Study Group (SVDSG). 
Info: m.svdsg@gmail.com och svdsg.se

v 10

9–10/3 -17. KLINISK NEUROLOGI, DEL 1 
(DEL 2: 4–5/5), Knivsta. 

KONGRESSER & KURSER

Hur lever våra 
barnbarn om 50 år?
Vad äter de – biff eller insekter? Växer skogen så att 
det knakar i värmen? Finns det plats för träd i städerna?

Inom områdena djur och hälsa, mat, skog samt städer 
lanserar SLU fyra nya framtidsplattformar. Här tar sig forskarna
an morgondagens utmaningar tillsammans med samhällets aktörer. 

Nu söker Sveriges lantbruksuniversitet nyckelpersoner till verksamheten. 
Läs mer och ansök på: www.slu.se/framtidsplattformar
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Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

NY 9–11/3 -17. HOW TO READ AND WRITE

A SCIENTIFIC PAPER, VHC, SLU, Uppsala.
Arr: SLU. 
Info: www.slu.se/carenet

v 11

NY 17–18/3 -17. SSVO OCH ÖGONPANELENS

ÅRSMÖTE MED FÖRELÄSNING, Märsta. 
Arr: Svenska sällskapet för veterinär 
oftalmologi. Info: www.ssvo.se

18–19/3 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD, 

EXTRAKTION, FORTSÄTTNINGSKURS,
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

v 12

23/3 -17. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Yasuragi Hasseludden, Saltsjö Boo. 
Arr: Röntgenutbildarna. 
Info: www.rontgenutbildarna.se

23–24/3 -17. MJUKDELSKIRURGI THORAX

FÖRDJUPNING (DEL 4), Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

23–26/3 -17. PLASTIKKIRURGI OCH

KORRIGERANDE KIRURGI, Tällberg. 
Arr: Skalpellen. Info: www.skalpellen.se 

v 13

31/3–2/4 -17. HÄSTTANDVÅRD DELKURS 2,
VHC, SLU, Uppsala. 
Arr: SLU, Ove Wattle. 
Info: ove.wattle@slu.se 

31/3–2/4 -17. VETA-DAGARNA, NEONATALOGI

OCH PEDIATRIK HOS HUND & KATT, ADVANCED

PROGRAM, Malmö. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

1–2/4 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD, 
EXTRAKTION, FORTSÄTTNINGSKURS, 
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

v 19

11–13/5 -17. RÖNTGENDIAGNOSTIK FÖR

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

v 20

18–19/5 -17. A TEAM APPROACH: 
FROM DIAGNOSTICS TO REHABILITATION, 
ADVANCED COURSE, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

19–20/5 -17. HÄSTTANDVÅRD DELKURS 1,
VHC, SLU, Uppsala. 
Arr: SLU, Ove Wattle. 
Info: ove.wattle@slu.se 

Kalmar Veterinärstation är en privat ambulatorisk verksamhet med jour för lantbru-
kets djur och häst. Vi är 5 veterinärer som jobbar tillsammans. Majo riteteten av våra 
uppdrag är i nötbesättningar och vi utför allt från planerade hälsobesök till kirurgiska 
ingrepp som löpmagsoperationer och kejsarsnitt på kor. 

Vi söker en nötintresserad veterinär. Tjänsten är på 80–100% och inkluderar jour-
tjänstgöring. Tillträde kan ske omgående. Andra lösningar, som t ex  sommarvikariat 
är också intressant. Vi är ett väl sammansvetsat gäng som hjälps åt för att erbjuda 
bästa möjliga service åt våra djurägare.  

Krav är svensk veterinärlegitimation och B-körkort. För att arbeta med oss behöver 
du starta eget företag, vilket vi gärna hjälper till med. Anställning under uppstarten 

hyra.

Kontaktperson: Rikard Carlzén, r.carlzen@gmail.com eller 0708-736579.

Kalmar Veterinärstation    Mortorpsvägen 27   388 93 Ljungbyholm

Kalmar Veterinärstation söker nötintresserad veterinär

➤

VILL DU VARA MED 
OCH SKAPA 
FRAMTIDENS 
HÄSTSJUKVÅRD?
VÄLKOMMEN  
TILL OSS. 
Just nu söker vi en klinikveterinär till 
Evidensia Hästkliniken Mantorp. 
http://evidensia.se/lediga-jobb/klinikveterinar-
2/  

2/  

SVT 1 2017fi:Layout 1  17-01-16  09.49  Sida 46



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 • 2017 47

➤

v 39

29–30/9 -17. HÄSTTANDVÅRD EXAMINATION

FÖR SLUS UTBILDNING HÄSTODONTOLOGER,
VHC, SLU, Uppsala. 
Arr: SLU, Ove Wattle. 
Info: ove.wattle@slu.se 

v 45

9–10/11 -17. VETERINÄRKONGRESSEN,
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Vasso Norlund, SVF, 
08-545 558 27, vasso.norlund@svf.se
(se annons i denna tidning) 

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 samt på World
Veterinary Association (WVA) 
continuing education portal
wva.wcea.education

v 5

3–4/2 -17. EVALUATING RADIOGRAPHS TAKEN

FOR PRE PURCHASE EXAMS AND EVALUATION OF

POOR PERFORMANCE OF HORSES CHEZ EDDY,
Nice, Frankrike. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

v 7

NY 18–20/2 -17. EQUINE EYE CASE DAYS,
Müggenhausen & Heimerzheim, 
Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe Pferd.
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

v 8

24–26/2 -17. EQUINE REPRODUCTION DAYS

– EMBRYO TRANSFER, OVUM PICK-UP AND

INTRA-CYTOPLASMIC SPERM INJECTION, Lüsche,
Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

v 9

4–6/3 -17. EQUINE ACUPUNCTURE CASE DAYS,
Müggenhausen och Heimerzheim,
Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

v 13

29/3 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIROPRACTIC

FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS,
Sittensen, Tyskland. Arr: IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com 

v 14

5/4 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIROPRACTIC

FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS, 
Bournemouth, Storbritannien. 
Arr: IAVC. Info: www.i-a-v-c.com 

NY 4–6/4 -17. MONITORING AND MAINTAINING

RIDING ARENAS, Mainz, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

v 18

7–10/5 -17. 8TH INTERNATIONAL

CONFERENCE ON EMERGING ZOONOSES,
Manhattan, Kansas, USA. 
Info: www.zoonoses-conferences.com

v 21

22–26/5 -17. INTERNATIONAL SHEEP

VETERINARY CONGRESS, Harrogate, 
Storbritannien. Arr: International 
sheep veterinary association. 
Info: www.sheepvetsoc.org.uk/isvc2017

24–27/5 -17. ZOO AND WILDLIFE HEALTH

CONFERENCE 2017, Berlin, Tyskland. 
Info: www.izw-berlin.de/the-zoo-and-
wildlife-health-conference.html

v 26

27–29/6 -17. UFAW 2017: MEASURING

ANIMAL WELFARE AND APPLYING SCIENTIFIC

ADVANCES – WHY IS IT STILL SO DIFFICULT,
Surrey, Storbritannien. 
Arr: The universities federation for 
animal welfare (UFAW). 
Info: www.ufaw.org.uk/ufaw-events/
ufaw-events

v 34

NY 24–26/8 -17. 21TH EUROPEAN SOCIETY

FOR DOMESTIC ANIMAL REPRODUCTION,
ESDAR, conference, Bern, Schweiz.
Info: www.esdar.org

v 36

NY 4–8/9 -17. 26TH INTERNATIONAL CON-
FERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION FOR THE

Vi söker: 
KLINIKVETERINÄRER till Östersunds Djursjukhus, Ejra Djurklinik, Åre Djurklinik, 
Östersunds Hästklinik och Djursjukhuset Sundsvall, samt STERILTEKNIKER med 
stationering i Sundsvall.

Alla kompetensnivåer är välkomna att söka. Vi lägger stor vikt vid personliga egen-
skaper såsom vilja att utveckla sig själv och verksamheten, lojalitet till uppdraget och 
ett glatt humör.

Ta chansen att bli en del av ett kompetent och positivt gäng som alla strävar mot 
samma mål, att leverera vård av bästa kvalitet till Mellannorrlands djurägare.

För mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda, kontakta Johan Bromée,  
johan@bromee.se.

MittNorrlands Djursjukvård är det största djursjukvårdsföretaget i Mellan norrland med 
djursjukhus och kliniker i Åre, Östersund, Sundsvall och Härnösand. Vi har gott om 
duktiga leg DSS, men behöver förstärka bemanningen på veterinärsidan då vi fortsät-
ter att växa.
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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 
SUSANNA STERNBERG LEWERIN 070-857 75 67
LOTTA HOFVERBERG 073-151 22 50
JOHN-FILIP LUNDIN 073-320 27 68
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
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Vice ordförande
TORKEL EKMAN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

BENGT ERIKSSON

HANNA BREMER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BENGT ERIKSSON

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
MATS SCHARIN

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
HANNA BREMER

Sekreterare 
TILDE BÖRJESSON
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ADVANCEMENT OF VETERINARY PARASITOLOGY

(WAAVP) 2017, Kuala Lumpur, 
Malaysia. 
Info: www.waavp2017kl.org

NY 8–9/9 -17. 33RD EUROPEAN EMBRYO

TRANSFER ASSOCIATION, AETE, CONFERENCE,
Bath, Storbritannien. 
Info: www.aete.eu

v 39

NY 25–28/9 -17. 42ND WORLD SMALL

ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION (WSAVA)
CONGRESS AND FECAVA 23RD EURO-
CONGRESS, Köpenhamn, Danmark. 
Info: www.wsava.org/events/
wsava-congress

v 42

18/10 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIRO-
PRACTIC FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS,
Sittensen, Tyskland. Arr. IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com 

➤

VILL DU VARA MED 
OCH SKAPA 
FRAMTIDENS 
HÄSTSJUKVÅRD?
VÄLKOMMEN  
TILL OSS. 
Just nu söker vi en klinikveterinär till 
Evidensia Hästkliniken Mantorp. 
http://evidensia.se/lediga-jobb/klinikveterinar-
2/  

Hästsjukhuset i Helsingborg söker en veterinär för 
arbete med anestesi, en klinikveterinär och  
en legitimerad djursjukskötare. 
Gå in på evidensia.se/om-evidensia/jobba-hos-oss  
för mer information.
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Barn och djur – och lite genus -
problematik
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KÅSERI

DET HÄR HÄNDE NÄR jag var ung, nyinflyttad
och ivrig att förbättra världen. Paddor
fanns i våtmarkerna och telefon var en
apparat som stod i hallen eller var-
dagsrummet, inget som barnen
lekte med.

En ny djurdoktors ankomst
var givetvis en intressant hän-
delse i trakten. Och en kvinnlig
veterinär var också ovanligt. 
De vuxna fick behärska sin
nyfikenhet om de inte
råkade ha ett sjukt djur,
men barnen hade inga
sådana hämningar. När
de nyfiket tittade på när
jag lastade in saker i min
bil svarade jag glatt på
deras frågor. Ibland kunde de få följa med mig i bilen på en
sjukresa, om det var lovdag och de fick för föräldrarna (ehec
dök inte upp förrän långt senare). Det var trevligt med säll-
skap i bilen och jag var säker på att de skulle insupa nyttiga
lärdomar.

Det var inga problem med barnens intresse för djur. Vet
inte hur många gånger jag hörde förtjusta rop: ”Kom och
titta! Men titta då! Kalven suger på mina fingrar!”

Så var det med alla utom en, Mandus, en något tystlåten
pojke på 8–9 år när jag först träffade honom. Det verkade
som om han var totalt ointresserad av allt vad djur hette. Men
han ville väldigt gärna följa med mig i bilen. En stund smick-
rade jag mig med tanken att det var mitt sällskap han gillade.
Men tyvärr tydde inget på det. Han svarade när han blev 
tillfrågad men det var korthuggna, ansträngda svar, min kon-
versation var helt klart inget nöje för honom. Det var bilar
som var hans intresse, här var det inget fel på hans iakttagelse-
förmåga och på detta område hade han klisterhjärna. 

En gång hamnade vi i en poliskontroll med rutininspek-
tion av körkort. En vänlig polis påpekade att jag hade glömt
ändra min adress, som på den tiden skulle finnas med i kör-
kortet. ”Du har ju flyttat eller hur?” En sådan sak visste alla.
”Det är ingen brådska, du kan titta in någon dag och ordna
det.” ”Ja, men jag ska åt det hållet idag så det kan jag göra
genast,” sade jag och kände att nu var jag ett lysande exempel
för unge Mandus, han skulle se vilken laglydig person jag var. 

En tid senare råkade jag få besök av en bekant samtidigt
som Mandus var hos mig. Min bekant berättade att det 

hade varit poliskontroll på vägen. ”Ja, det
råkade jag också ut för nyligen,” sade jag. ”Du var ju

med, Mandus, minns du det?” ”Ja,” sade Mandus, ”jag minns
när polisen stoppade oss och du fick åka direkt till polis -
sta tionen.”

Bara två gånger kan jag minnas att Mandus visade något
intresse för djur. Ena gången var vid ett tillfälle då jag hade ett
ärende i banken och Mandus hängde med. Det här var på den
tiden då pengarna fanns handgripligen och bankerna inte
hade något emot kontanthantering. Väl i banken smålog
kamrern vänligt mot pojken och undrade om han också skulle
bli veterinär? Mandus blev tydligt lite stött. Han svarade med
eftertryck: ”Nähä, ska jag väl inte! Jag ska bli slaktare.”

Den andra gången besökte vi en mycket välskött mjölk -
besättning. Djurägaren var stolt över sina kor och när jag var
klar med dagens patient brukade vi gå en runda, titta på tidi-
gare patienter och prata litet om hans djur. Nu var det en ung
ko som hade kalvat in och mjölkade extra bra. Jag tänkte att
nu skulle man kanske kunna väcka Mandus intresse. ”Titta
Mandus, kan du tänka dig att den här kossan mjölkar nästan
50 liter varje dag.”

Mandus vände sig mot kon och studerade henne länge
under tystnad. Det verkade som han funderade på att säga
något. Bonden smålog och jag väntade i spänning. Äntligen
visade pojken något intresse för en ko, han hade nog trots allt
lärt sig något av att lyssna på mig under våra resor. Till slut sa
Mandus: ”Är det en han eller en ho?”  

CHRISTINA WASÉN

Fotnot: Mandus hette egentligen något annat. Hoppas han
med tiden kom att arbeta med bilar och inte blev slaktare.
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2017
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 2015
– 3 500 E X

Födelsedagar i februari 2017

LENNART GARMER, Danderyd, 80 år 
den 1/2
PETER MARKSTEDT, Visby, 70 år 
den 4/2
ROSALIE PALMER, Åland, 60 år den 7/2
CHARLOTTA ENERUD, Hudiksvall, 50 år
den 7/2
INGRID VON GEIJER, Sundsvall, 75 år 
den 9/2
BIRGER ANDERSSON, Tavelsjö, 70 år 
den 13/2
ELISABETH OLSSON, Knivsta, 50 år 
den 14/2
SVEN STRÖMBERG, Skövde, 70 år den
15/2

ANNA MALMSTEN, Veberöd, 50 år 
den 16/2
CHATERINE KOLANDER, Blentarp, 50 år
den 18/2
KARIN WIKSTEN, Burträsk, 50 år 
den 18/2
FREDRIK EHN, Sala, 50 år den 19/2
TORBJÖRN WÅGBERG, Västra Frölunda,
85 år den 20/2
INGEGERD REJNÖ, Kil, 70 år den 20/2
KARIN HULTIN JÄDERLUND, Norge, 60 år
den 20/2
HELENE JENTZEN, Slottsbron, 50 år 
den 20/2
KARIN ÖSTERGREN-BROSTRÖM, Järlåsa, 
70 år den 22/2
SVEN-ERIC FOLKER, Sala, 95 år den 24/2
MAREK GOCZKOWSKI, Eskilstuna, 60 år
den 25/2
LARS V CHRISTIANSEN, Jönköping, 80 år
den 25/2
PER ZETTERSTRÖM, Kalmar, 50 år 
den 27/2

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

Fågelinfluensa upptäckt
även i Kalmar
❘❙❚ Ytterligare fall av fågelinfluensa hos
vilda fåglar påvisades i slutet av förra året 
i det utbrott som drabbat både vilda och
tama fåglar i Sverige. Två gråtrutar som
hittades döda den 23 november i Deger-
hamn, Kalmar, hade fågelinfluensa enligt
analyser från SVA. Sedan tidigare gäller att
fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus
för att undvika att tamfågelbesättningar
smittas av fågelinfluensa.

– Det här är något vi tyvärr har förvän-
tat oss, att fågelinfluensan ska fortsätta
att spridas och drabba nya fågelarter. 
Tidigare har en knipa, en havsörn, två
skrattmåsar och en kråka hittats med
fågelinfluensa, förutom fjäderfäbesätt-
ningen utanför Helsingborg, säger Karl
Ståhl, biträdande statsepizootolog vid
SVA.

Fågelinfluensa av den här typen (H5N8)
har aldrig smittat till människa, men på -
träffades under hösten 2016 både bland
vilda och tama fåglar på många håll i

Europa och i andra delar av världen. Alla
som håller fåglar behöver fortsatt vara
vaksamma på sjukdomstecken hos fåg -
larna och vara mycket noggranna med
smittskyddet i sina besättningar, upp -
manade SVA i ett pressmeddelande den 
9 december. ■

❘ ❙❚ noterat
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– Det här är något vi tyvärr har förväntat
oss, att fågelinfluensan ska fortsätta att
spridas, säger Karl Ståhl vid SVA. 
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

Känn dig trygg med 
Equilis® Prequenza

Equilis® Prequenza, injektionsvätska, suspension, för häst, i.m. injektion. För aktiv 

immunisering av hästar mot hästinfluensa. Equilis® Prequenza Te, injektionsvätska, 

suspension, för häst, i.m. injektion. För aktiv immunisering av hästar mot hästin-

fluensa och tetanus. Senaste översyn av produktresuméer: 2013-04-10.

Receptbelagda läkemedel. För mer info: www.fass.se.

Referens: Paillot R et al. 2016, Proc. BEVA Congress, p 96. The immunity gap challenge: Protection against a 

recent Florida 2 equine influenza strain.

Intervet AB 

Box 6195

102 33 Stockholm

www.msd-animal-health.se

Challenge vid en känslig tidpunkt – ”The Immunity Gap” 

– visade att vaccination med Equilis® Prequenza Te signi-

fikant minskar risken för insjuknande och spridning av 

hästinfluensavirus.

Challenge utfördes 5,2 månader efter grundvaccinationen  

(V1 + V2).

En av de senast isolerade stammarna användes; 

Florida clade 2 (Northamptonshire N/1/2013).
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Vaccin mot hästinfluensa och tetanus – 

finns i både förfyllda sprutor och injektionsflaska
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