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Prototheca zopfii-infektion
hos hund

Münchhausen by proxy
kan drabba hundar

Nationell strategi mot EHEC/VTEC-infektion
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LEDARE

AG VILL BÖRJA MED att önska alla medlemmar ett riktigt gott nytt
år. Hoppas att det också kommer att bli ett bra ”veterinärår”. I förra
SVT-ledaren tog jag kort upp betydelsen av att SVF är lyhört för röster

från morgondagens medlemmar – unga kolleger och dagens studenter/
blivande kolleger. Här kommer en fortsättning. 

Det har nog alltid varit så att de äldre generationerna med förundran, 
häpnad och kanske lite avundsjuka parad med glädje, följer hur de yngre
generationerna med själklarhet implementerar tekniska nymodigheter inom
allsköns områden. Generationsskillnaderna tydliggörs inte bara i det profes-
sionella livet. Vi ser också attitydskillnader, inte minst när det gäller engage-
mang i aktiviteter utanför ”mig själv”, familj och profession. För många av oss
äldre veterinärer var inträdet i SVF näst intill en självklarhet. Så ser det inte
ut längre. 

Samhället och den veterinära professionens profiler och förutsättningar
förändras ständigt. I dag sker dessa ändringar sannolikt snabbare än tidigare
– alla har tillgång till tekniker som möjliggör näst intill ögonblicklig inhämt-
ning och utbyte av information. Inte minst det senare innebär att aktörer som
vill få yngre generationers uppmärksamhet måste följa med i förändrings -
takten. SVF måste finnas där de yngre veterinärerna finns, detta gäller såväl
kommunikation som service.

Vi ska vara självkritiska och ärliga, veterinärförbundet har inte varit det
snabbaste i denna anpassningsprocess. Men ge inte upp! SVF moderniserar
nu både kommunikationsytor och produktportfölj. Vi arbetar med introduk-
tion av nyhetsbrev – ett frekvent utskick med korta meddelanden från 
förbundet. Förändring av förbundets grafiska profil i kombination med juste-
ring av tidningens grafik och förbättringar av hemsidan är exempel på små
men inte oviktiga steg för att skapa attraktivare kontaktytor. 

Någon säger säkert att detta bara är fasader. OK, det kan man tycka, men
grafiken måste appellera till läsaren och är en förutsättning för att kunna
synas i dagens massiva utbud av information. Vi måste vara lyhörda i arbetet
med att fylla förbundets produktportfölj. Den måste fyllas med vad de unga
ser som viktigt.

Basen för god service är en god ekonomi. Förutsättningar för detta har
varit en av de stora styrelsefrågorna under senare tid. I enlighet med beslut vid
senaste fullmäktigemötet sjösätts nu vårt Marknadsutskott med uppdrag att
skapa resurser för att kunna ge rätt och god service. Det är nödvändigt att
SVF finns där våra medlemmar finns. Sociala medier, appar och andra idag
självklara kontaktytor ska också vara förbundets arenor. SVF ska
fortsatt vara den självklara organisationen för våra veterinärer. 
Vi måste anpassa oss till morgondagen. Morgondagen lär 
inte anpassa sig till oss.

ANDERS FORSLID

er tillfällige ordförande

J
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Efter 42 år på veterinärförbundets kansli vinkar Marianne
adjöss och goodbye. Pensionärslivet väntar.

REPORTAGE
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När en av veterinärförbundets allra
trognaste medarbetare, Marianne
Lundquist, tog ut pension vid årsskif-
tet kunde hon se tillbaka på 42 år av
ständig förändring. Kanslilokalerna är
desamma, men innanför väggarna är
allt annorlunda.

FÖR DE MEDLEMMAR som inte haft möjlighet
att lära känna Marianne – som bas för med-
lemsregistret känner hon nämligen alla med-
lemmar – följer här en kort presentation.

Marianne är född i Djursholm. Hennes far
arbetade inom flyget, hennes mor var omgift
med en diplomat, vilket gjorde att Marianne till-
bringade flera skolår på internat i Sigtuna och
en hel del tid på flyg mellan Stockholm, Kairo
och Bangkok. Ständig reskamrat var ett brin-
nande hästintresse och det var detta som förde
Marianne till veterinärförbundet så småningom.

– Ja, det stämmer. Jag stötte ihop med Sven
Tolling under tävlingar på Ryttarstadion i
Stockholm. Det var 1971. Då jobbade jag på
en advokatbyrå, ja, jobbade och jobbade, det
fanns egentligen ingenting att göra där och det
var rätt tråkigt. Sven nämnde att ”vi behöver
någon på kansliet” och helt plötsligt var jag
anställd. Mest för formens skull träffade jag
Ingvar Thege som var förbundsdirektör och i
januari 1972 började jag, berättar Marianne. 

Hon säger själv att hon var ung och blyg och
inte speciellt rutinerad. Visserligen med sekre-
terarutbildning från Påhlmans Handelsinstitut,
men med väldigt lite arbetslivserfarenhet. 

Kansliets bemanning bestod av fem per -
soner: Ingvar Thege, förbundsdirektör, Sven
Tolling, kansliveterinär, Agneta Svensson (f d
Rydell), sekreterare, Rune Koskinen, kamrer
och så Marianne.

Till en början fick Marianne mest sköta han-
teringen av blanketter men efterhand utökades
hennes arbetsuppgifter. Hon minns med bävan
en speciell situation från den tiden. 

– Agneta var sjuk och jag skulle ta diktamen
från Ingvar. Jag hade inte stenograferat sedan
skolan, det var inte mitt bästa ämne, och jag var
även ganska främmande för alla formuleringar
som Ingvar dessutom uttalade på någon sorts
halvskånska, berättar Marianne.

REPORTAGE

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Helt plötsligt
var jag anställd

En tävling på Ryttarstadion 1971 förde
Marianne till veterinärförbundet.
Sedan dess har hon nött trappstegen
upp till kansliet tusentals gånger.
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ATT TA DIKTAMEN låter ganska gammaldags.
Elstencil och kopiator med betalning per kopia
känns också avlägset. Den rent kontorstekniska
utvecklingen har gått hisnande snabbt sedan
Marianne började. Men också antalet anställda,
från fem till dagens 13, och så givetvis för Mari-
annes del, bildandet av Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap.

– Jag har varit med i det arbetet sedan star-
ten 1982 och även jobbat med alla veterinär-
möten, numera kongresser, sedan dess. Det har
varit många förändringar av arrangemanget
innan den form som kongressen har idag ”per-
manentades”. Den idag omfattande utställ-
ningen tog Veterinärmedicinska Föreningen
hand om i början, berättar Marianne som inte
längtar tillbaka till den tiden.

– Nej, allt gjordes för hand. Agneta renskrev
t ex alla manus till kompendiet och posthante-
ringen inför veterinärmötet var tung. Tänk vil-
ken skillnad att ha mailen, inte minst i kontak-
ten med alla utländska gäster. Vad enkelt det är
att boka resor och hotell t ex. Man glömmer
snabbt, säger Marianne. 

Hur har veterinärmötet/-kongressen föränd-
rats under åren?

– Både vuxit och samtidigt komprimerats.
Första året var vi på gamla Stutis, sedan har vi
provat flera olika lösningar som ABF-huset i
Stockholm, Älvsjömässan och även att ”utloka-
lisera” till Västerås, Malmö och Jönköping.
Från början löpte programmet över tre dagar,
två kursdagar och en temadag. Även om tema-
dagen var avgiftsfri blev det lite för kostsamt för
många att vara borta från arbetet så länge. När
vi var i Västerås 1991 provade vi ett nytt grepp
och satsade på att ha en mer publik mässa med
specialavdelning för läkemedel, men det blev
ingen större succé. Sedan 1996 är Ultuna den
givna platsen varje år, med eller utan Phluga.
Nuvarande koncept är väl inkört och studen-
terna, som organiserade utställningen i begyn-
nelsen, har sedan vi började vara i Uppsala fått
ansvar för kaffe och teknik, berättar Marianne. 

KONGRESSEN ÄR en stor uppgift, men ännu
större är administrationen kring specialistut-
bildningarna som bara växer och växer. Från att

REPORTAGE

Marianne framhåller sektionernas arbete och vikten 
av att det är en oberoende vetenskaplig kommitté 
som ansvarar för examinationerna. 
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det första programmet, hund och katt, sjösattes
1990 har verksamheten vuxit till att omfatta
fem specialistutbildningsprogram och även de
”nya” så kallade Steg 2-programmen inom sju
smådjursområden. 

– När vi började 1990 var det ingen som
tänkte på att specialistkomptensen skulle regle-
ras i en författning och det blev klart först
1993, skjuter Marianne in.

– Administrationen kring specialistutbild-
ningarna är den arbetsuppgift som vuxit mest
under mina år här. Från att ha haft en handfull
aspiranter i ett program har vi nu ca 300 aktiva
i flera olika program och på två nivåer. Det är
självkart både roligt och stimulerande, men på
gränsen till vad vi mäktar med, säger Marianne.

Med vi avser hon, förutom sig själv, sällska-
pets generalsekreterare, Simone Häusler, som är
den fjärde på den tjänsten sedan 1990. Ingemar
Jämte var först, medan Christina Arosenius är
den som varit med längst och under den mest
expansiva perioden.

– Det görs ett jättejobb i sektionerna och det
är massor av folk som är engagerade i utbild-
ningen. Utöver detta arbetar sektionerna även
fram dokument som t ex antibiotikapolicyn
och inte minst, programmet för Veterinärkon-
gressen med allt vad det innebär.

Marianne vill verkligen framhålla kollegiet
och sektionerna samt alla andra inblandade som
arbetar mer eller mindre ideellt för att kollegerna
ska få möjlighet till vidareutbildning. Efterfrå-
gan på specialister inom olika områden ökar,
inte bara bland djurägarna utan också hos olika
avelsorganisationer. Både inom smådjur och
häst finns det bekämpningsprogram som kräver
specialistkompetens. Hon poängterar också
vikten av att det är en oberoende vetenskaplig
kommitté som ansvarar för examinationerna. 

MAN SKULLE KANSKE kunna tro att en person
som arbetat mer än 40 år på samma arbetsplats
har ett visst motstånd till förändringar och
nymodigheter. Men det har inte Marianne haft.
Åtminstone inte när det gäller hjälpmedel i
arbetet. Tvärtom. Hon har t ex blivit något av
kansliets datanörd och anammat allt som kan
underlätta arbetet. 

– Är man i grunden ganska lat vill man för-
stås hitta lösningar som gör arbetet lättare,
kommenterar hon intresset för att lära sig han-
tera verktygen för hemsida, lönesök, medlems-
register, enkäter, och inte minst hennes speciella
skötebarn, specialistdatabasen.  

På tal om skötebarn kan vi inte undanhålla

tidningens läsare hur det gick till när Marianne
väntade sitt andra barn och arbetade in i det
sista. I ett protokoll från ett redaktionskommit-
témöte 1982 har dåvarande kansliveterinären
Evamari Lewin noterat att ”mellan lunch och
kaffe födde sekreteraren en dotter”.

Som tur var bodde familjen Lundquist i
samma område som kansliet på Kungsholmen,
som alltså varit både ett första och andra hem
för Marianne under många år. Boendet föränd-
rades ganska snabbt när barnen växte till sig, men
även själva kanslilokalen har genomgått stora
förändringar under åren. Vartefter personalstyr-
kan utökades byggdes nya väggar upp i den
gamla vackra paradvåningen. Till slut var det
nästan bara väggar och för ett par år sedan be slöt
styrelsen att ”nu ska hela rasket rivas”. Ganska
lagom till pensioneringen fick Marianne, som
tidigare bland annat haft sitt arbetsrum i köket,
tillsammans med generalsekreteraren flytta in i
ett stort, vackert rum med kakelugn och allt.

Men vad är väl en kakelugn i stan? Marianne
som fick nog av långpendlande i sin ungdom
har under det senaste året veckopendlat mellan
Stockholm och Säter. Efter årsskiftet sadlade
hon om och blev dalkulla på heltid.  ■

REPORTAGE

”Vad är väl en kakelugn i
stan?” Efter årsskiftet blev
Marianne dalkulla på heltid.
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Våren 2010 behandlades en hund
med kolitsymtom på Djursjukhuset 
i Karlstad för en Prototheca zopfii-
infektion. Prototheca är en alg som
saknar klorofyll. Den utgör en
mycket ovanlig orsak till sjukdom
hos djur men har rapporterats från
stora delar av världen. Patogenesen
för Prototheca species är okänd
men kan orsaka sjukdom hos bland
annat människa, hund, katt och
nötkreatur. Det beskrivna fallet är
det andra kända hos hund i Sverige.
Behandlingsresultaten hos hund är
genomgående dåliga med nästan
uteslutande dödlig utgång men
med en tidigt ställd diagnos kan
chanserna för överlevnad öka.

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

FALLBESKRIVNING
Klinisk bild
Våren 2010 uppsökte djurägarna till en
ett år gammal dvärgschnauzertik Djur-
sjukhuset i Karlstad på grund av hun-
dens ihållande blodiga diarréer. Vid
undersökningstillfället hade tiken haft
diarré i fem månader men var för övrigt
utan kliniska symtom. Hon hade blivit
behandlad av annan veterinär med met-
ronidazole och amoxicillin och blivit
avmaskad. Ingen klinisk förbättring sågs
trots olika sorters dietfoder och foder -
tillskott. Den kliniska undersökningen 
var utan anmärkning med undantag av
undervikt och dålig pälskvalitet. Blod-
prover avseende hematologi och klinisk
kemi påvisade inga avvikande värden
(analyserade parametrar: hemoglobin,

hematokrit, trombocyter, leukocyter,
manuell differentialräkning, kreatinin,
ALAT, ALP, gallsyror, protein, albumin,
natrium, kalium, glukos, fruktosamin,
joniserat calcium och CRP).

Diagnostik 
Eftersom tiken inte svarat på tidigare
medicinering eller dietförändring beslu-
tades om biopsitagning. Biopsier togs
från kolon med hjälp av fiberendoskop.
Dessutom utfördes en provlaparotomi
med biopsitagning från duodenum,
jejunum och ileum. Under operationen
observerades en hyperemisk och svullen
slemhinna i duodenum och jejunum.
För övrigt sågs inget avvikande.

Biopsierna som analyserades av Bio-

Vet visade en kronisk aktiv kolit orsakad
av en Prototheca species (P spp)-infektion.
Tunntarmsbiopsierna var normala.

Efter att denna diagnos ställts togs
odlingar från kolon- och rektumslem-
hinnan där man på SVA odlade fram 
P zopfii. 

Prognos
Trots en dålig prognos beslutades i sam-
råd med djurägaren att ett behandlings-
försök skulle genomföras. Djurägarna
hade dagarna innan behandlingen på -
börjats observerat ett ökat flöde ur
tikens högra öga (Figur 1). Vid ögonlys-
ning var höger ögas näthinna stråkvis
infiltrerad av gulrosa vulstiga åsar, fram-
för allt under de stora kärlen. Det obser-

Fallbeskrivning och litteraturstudie

Prototheca zopfii-infektion hos hund

granskad artikel

➤

VETENSKAP

JOHANNA MATTSSON, leg veterinär*
Handledare: Inger Linderoth, chefveterinär, specialistkompetens

i sjukdomar hos hund och katt, Evidensia Djursjukhuset 
Karlstad, Stallplatsvägen 2, 654 65 Karlstad.

FIGUR 1. Djurägarna hade dagarna innan behandlingen påbörjats observerat ett ökat flöde
ur tikens högra öga.
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verades en ökad reflex på ett stort om -
råde lateralt i tapetum. Höger ögas pupill
var svår att dilatera. Vänster öga var utan
anmärkning. Trots att detta tydde på en
spridning till höger öga och därmed en
ytterligare försämrad prognos beslöts i
samråd med djurägarna att behandla
hunden.

Behandling
Cirka åtta månader efter det att symto-
men först hade observerats påbörjades
behandling. Den diskuterades först med
Michael Willard, professor vid Texas
A&M University och bestod av dagliga
intravenösa infusioner av amfotericin B
(AmBisome®) (Figur 2). De första
dagarna trappades dosen upp från 1,5
mg per kg en gång om dagen för att från

tredje dagen ge en dos på 3 mg per kg 
en gång om dagen. Detta kombinerades
med itrakonazol (Itraconazol Sandoz)
peroralt med en dos på 10 mg per kg en
gång om dagen. Efter ett par dagar blev
avföringen fastare och blodet i avföringen
minskade. 

Efter tio dagar började tiken behand-
las tre gånger per vecka med amfotericin
B-infusioner, då med en dos på 1,25 mg
per kg. Detta gavs i kombination med
fortsatt daglig medicinering med itrako-
nazol. Under den första tiden med dag-
liga infusioner var avföringen fastare
men övergick sedan till att bli lösare
med blod igen. Efter tre veckor höjdes
dosen av amfotericin B till 2,5 mg per
kg tre gånger per vecka. När ingen effekt
på avföringen observerades och tiken

inte utvecklade biverkningar efter fyra
veckors behandling beslöts att behandla
dagligen med amfotericin B under en
vecka. Då tiken fortsatte att ha diarré i
samma utsträckning och med samma
mängd blod även efter denna mer
aggressiva behandling avslutades amfo-
tericin B-infusionerna.

På grund av amfotericin Bs nefro -
toxiska och itrakonazols hepatotoxiska
egenskaper kontrollerades njur- och
levervärden kontinuerligt under be -
hand   lingen. Dessa förblev normala.
Odlingarna tagna under behandlingen
fortsatte att vara positiva men enligt
uppgift från SVA tog det allt längre tid
att odla fram P zopfii. Algen påvisades
också i mindre mängd än innan behand-
lingen med amfotericin B och itrakona-
zol startades. Upprepade ögonlysningar
gjordes. I höger öga övergick föränd-
ringarna till en total näthinneavlossning
med svullen näthinna och blödningar i
stråk medan vänster öga förblev normalt.

Efter att behandlingen med amfoteri-
cin B avslutats var tikens allmäntillstånd
fortsatt gott men den blodiga diarrén
kvarstod. Fallet diskuterades därför
ytterligare med Michael Willard och
injektioner med amikacin (Biklin®)
påbörjades. Hunden behandlades med
subkutana injektioner i en dos på 20 mg
per kg en gång om dagen, fortsatt i kom-
bination med daglig behandling med
itrakonazol.  

Efter ca en månads behandling med
amikacin och itrakonazol blev tiken mer
besvärad av injektionerna och diarrén
blev allt mer frekvent (Figur 3). Det
beslutades då i samråd med djurägaren
att avliva hunden. Samma dag tiken
avlivades utfördes obduktion vid SLU.

Histopatologi
Vid obduktionen observerades makro-
skopiskt bara förändringar i kolon. I
främre delen sågs en polypliknande
struktur och i de bakre delarna var slem-
hinnan hyperemisk. Mikroskopiskt åter-
fanns P zopfii i caecum, kolon och rek-
tum. Inflammationsbilden i grovtarmen
överensstämde med den som sågs på de
tidigare tagna biopsierna. Vid obduktio-
nen observerades dessutom djupare för-
ändringar och P spp var även lokaliserad
till tarmens kärlväggar och till granu -
lombildningar i de regionala lymfknu-

➤
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FIGUR 2. Den inledande behandlingen bestod av dagliga intravenösa infusioner av amfo-
tericin B.
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torna. I det högra ögat fanns en plasma-
cellig retinit med massiv förekomst av 
P spp. Det vänstra ögat var utan patolo-
giska förändringar. Det observerades
även en måttlig lymfoplasmacytär portal
hepatit och en mild lymfoplasmacytär
interstitiell nefrit men utan förekomst av
P spp.

LITTERATURGENOMGÅNG  
Etiologi
Prototheca är en alg som saknar klorofyll
(5). P spp reproducerar sig genom sporu-
lering och är nära besläktad med grön -
algerna i genus Chlorella (5, 8). Sjukdom
orsakad av P spp har rapporterats från
många delar av världen så som Austra -
lien (1, 24, 25), Nordamerika (2, 6, 7,
16, 19, 21), Sydamerika (20), Europa
(14, 22, 23), Asien (11) och Afrika (12).
Fynd av P spp har gjorts i avloppsvatten
och diken men även i avföring från friska
djur och människor (17). Det finns tre
stammar av P spp: P stagnora, P wicker-
hamii och P zopfii. Endast P wickerhamii
och P zopfii har rapporterats vara pato-
gena (5, 8). 

P spp kan orsaka sjukdom hos bland
annat människa (9, 28), hund (1, 2, 6,
7, 11, 12, 14–16, 18–26), katt (8, 13)
och nötkreatur (20). Hos katt och män-

niska orsakar P spp vanligen hudinfek-
tioner som nästan uteslutande beror på
P wickerhamii (8, 9, 13, 24). Den vanli-
gaste P spp-infektionen hos nötkreatur
är mastiter orsakade av P zopfii (9, 24).
Hund däremot får oftast en spridd
infektion, i regel orsakad av P zopfii
(Figur 4) men även fall med P wicker -
hamii är beskrivna (8, 9, 24).

Patogenes
Patogenesen för P spp-infektioner hos
hund är okänd. De flesta obduktionsfall
har visat störst förändringar i kolon och
detta har lett till konklusionen att infek-
tionsvägen för P spp är slemhinnan i
kolon (9, 24). Därefter sker en kolonise-
ring av P spp i tarmslemhinnan där en
brist i tarmslemhinnans normala barriär-
funktion leder till att submukosan blir
tillgänglig för P spp som då kan orsaka
sjukdom (24). P spp tar sig både longi-
tudinellt längs tarmen och även cirkulärt
genom hela tarmens tjocklek. Den ned-
satta barriären kan bero på samtidig
inflammation i tarmen, såsom ospecifik
kolit eller granulomatös ulcerös kolit,
eller en process som orsakat mekanisk
skada på tarmen t ex beninpackning
eller parasiter (24). Obduktionsfynd har
även lett till konklusionen att hemato-
gen och lymfatisk spridning av P spp från
den primära infektionshärden i kolon
förekommer (10, 24). Detta medför en
hög risk för vidare spridning till organ
med god blodcirkulation såsom ögon
och njurar (24).

I ett fall analyserades immunförsvaret
hos en collie som insjuknat i en infek-
tion orsakad av P zopfii. Det observera-
des nedsatt T-lymfocytfunktion, nedsatt
reaktion vid stimulans av fytohemagglu-
tinin (PHA) och en hämning eller de -
aktivering av neutrofilernas kemotaxi.
Om detta var till följd av sjukdomen ➤
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FIGUR 3. Efter ca en månads behandling med amikacin och itrakonazol blev tiken mer 
besvärad av injektionerna och den blodiga diarrén blev allt mer frekvent.

FIGUR 4. Ansamling av Prototheca zopfii-alger i koloninnehållet hos en infekterad hund.
Hundar får oftast en spridd infektion, i regel orsakad av P zopfii. HE-färgning, storlek på
algerna ca 10 µm.
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eller orsak till den kunde inte avgöras
(19). Att P spp är en opportunist styrks
ytterligare av ett fall där P spp från en
infekterad hund inokulerades i två möss.
Dessa möss eliminerade organismen och
utvecklade aldrig symtom eller histo -
patologiska förändringar i några organ
(2). I en studie injicerades P spp i labo-
ra toriedjur. Granulombildning vid intra-
 testikulära injektioner var de enda för-
ändringar som observerades och även
dessa försvann efter en tid utan att dju-
ren visade tecken på sjukdom. Det före-
slås därför att P spp är en opportunist
som kräver ett nedsatt immunförsvar för
att agera som en patogen (4).

Klinisk bild
Symtomen vid en P spp-infektion varie-
rar men det vanligaste hos hund är blo-
diga diarréer (8, 24). Ofta observeras
diarréer flera månader innan tecken på
spridning ses (24). I kombination med
tarmproblem är det vanligt med akut
insättande synnedsättning (1, 2, 6–8, 19,
21, 25), ibland är synnedsättning det
enda symtom drabbade hundar uppvisar
(16). Vid undersökning av ögonen ses
ofta en grumling av en eller båda kam-
rarna och multipla vita förhöjda foci
eller åsar i näthinnan, oftast med små
blödningar (Figur 5). Hos flertalet hun-
dar utvecklas näthinneavlossning (8). I
flera studier beskrivs P spp ha orsakat
neurologiska symtom, med eller utan

diarré (19, 23, 25, 26). Det finns även
fall beskrivna där hundar har utvecklat
plötslig dövhet på grund av en P zopfii-
infektion (6, 12). Två fall från Australien
beskriver en hematogent spridd osteo-
myelit orsakad av P zopfii. De symtom
hundarna uppvisade var tydlig hälta från
flera ben med smärta som kunde lokali-
seras till diafysen på långa rörben (24).
Det finns även fall där man observerat
akut njursvikt orsakad av P zopfii (18)
och fall där P spp orsakat infektioner i
huden (14). Akut död har rapporterats
vid P spp-infektioner hos hund. Vid
obduktion observerades i de flesta av
dessa fall en P spp-orsakad myokardit
(16, 24).

Generellt ses ett långsammare förlopp
när infektionen varit orsakad av P wicker -
hamii i jämförelse med den mer aggres-
siva, tidiga och mer utbredda spridningen
som sker vid en P zopfii-infektion (24).

Diagnostik
Det finns inget tillförlitligt icke-invasivt
test för att fastställa en tidig P spp-infek-
tion (22). Viss litteratur tyder på att
urinprov inte bidrar till diagnostiken (9)
medan annan menar att urinprov visar 
P spp i sediment och/eller odling på
infekterade djur (18, 24). I de fall för-
ändringar på ögonen ses kan P spp på -
visas vid cytologisk analys av kammar-
vätska (2, 9, 11, 21, 24). I vissa fall med
CNS-påverkan har även CSF-odling

gjorts och P spp har i en del av dessa
odlats fram (26). En översiktsartikel av
Stenner och medarbetare (24) föreslår
att undersökning av cytologi från rek-
tumslemhinnan och/eller undersökning
av urinsediment sannolikt är ett mer
kostnadseffektivt alternativ i fall med
CNS-påverkan även om symtom från
kolon saknas (24). I de fall koloskopi
utförts ses ofta förändringar så som för-
tjockad och hyperemisk kolonmukosa,
fokala områden med nekros och ulcera-
tioner och lättblödande ödematösa
slemhinneveck. Vid histologisk under-
sökning av biopsierna ses inflammation
i kolon och P spp-organismer. Det har 
i en sammanställning konstaterats att 
P spp hittats i kolonbiopsier i sex fall av
sex hos infekterade hundar (24). Van-
ligtvis är blodprovsresultaten normala
(8, 9).

Prognos
Prognosen vid P spp-infektion hos hund
är dålig. Hundar som drabbas av en
infektion orsakad av P wickerhamii visar
en längre överlevnadstid jämfört med de
hundar som drabbas av en P zopfii-
infektion. Överlevnadstiden i samman-
ställningar varierar från tre dagar till 17
månader efter diagnos (24). Det finns
enstaka rapporterade fall där hundar
överlevt infektionen (9, 20, 24). Det har
beskrivits fall där hundar visat klinisk
förbättring under behandling, men som
fått återfall när den avslutats (24). Majo-
riteten av insjuknade hundar har dock
antingen avlivats eller avlidit kort tid
efter första veterinärbesöket (24).

Behandling
P spp-infektioner är svårbehandlade och
någon terapi som ger säkert resultat har
inte rapporterats. Användandet av olika
sorters antibiotika som enskild behand-
ling eller i kombination med andra läke-
medel har använts men ingen har över-
tygande effekt när spridning redan skett
(24). 

Det finns ett fall beskrivet där en
hund med P zopfii-infektion gavs Nista-
tin i 90 dagar. Efter avslutad behandling
påvisades ingen växt av P spp i prover
från rektumslemhinnan, dock finns inga
uppgifter om fallets vidare utveckling
(20). 

Sammanställningen av Stenner och

➤
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FIGUR 5. Vid undersökning av ögonen ses vanligtvis en grumling av en eller båda kamrarna
och multipla vita förhöjda foci eller åsar i näthinnan, oftast med små blödningar.
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medarbetare (24) visar att behandling
med amfotericin B i kombination med
itrakonazol hos hundar med P wicker -
hamii (Figur 6) gav ett partiellt svar med
förlängd överlevnad. En patient behand-
lades först med en kombination av
amfotericin B och itrakonazol och där -
efter enbart med itrakonazol. Denna
hund levde tolv månader efter att dia-
gnos ställts (24).

Skillnader på in vitro- och in vivo-
känslighet har visats (24) och även skill-
nad mellan olika stammars känslighet
för antibiotika (3). Det är ovanligt att P
spp utvecklar resistens under pågående
behandling (Michael Willard, USA, per-
sonligt meddelande 2010).

Histopatologi
Vid obduktioner av hundar infekterade
med P spp ses makroskopiskt vita till
gråa, 1–3 mm stora noduli spridda i
affekterade organ (2, 9, 19). P spp åter-
finns oftast i ögon, kolon, njurar, lever,
skelettmuskulatur, myokardium, lymf -
knutor, tyreoidea, pankreas, peritoneum
och diafragma (9). Dessa noduli är gra-
nulom bestående av lymfocyter, plasma-
celler, makrofager, ett fåtal neutrofiler
och stora mängder med P spp-organis-
mer (8, 9). Histologiskt kan även för-
ändringar i hjärna och ryggmärg ses (9).
I ett fall hittades förändringar i koklea
(6). En sammanställning har visat att i
samtliga fall där kolon undersökts har
förändringar observerats, även i de fall
hundarna kliniskt inte har uppvisat
symtom från detta organ. Det påvisas
ofta P spp i tarmlymfknutorna (24). 
P spp kan ses invadera blodkärl och
lymfkärl (24, 10) och i vissa fall har man
funnit tromber innehållande P spp i
blodkärl (24). 

Typiskt vid undersökning av ögonen
vid obduktion är en avlossnad näthinna
som endast sitter fast vid ora serrata och
synnerven, och gråvitt material under
retina och i vitreus. Iris och ciliarkrop-
pen kan vara förtjockade och den främre
ögonkammaren innehålla ett grumligt
grått material. Ibland observeras även
sekundära förändringar som synekier
och iris bombé orsakade av en uveit (9).

DISKUSSION 
P spp-infektioner är mycket ovanliga
hos hund och har bara diagnostiserats en

gång tidigare i Sverige (Ronny Lindberg,
Uppsala, personligt meddelande, 2010).
I det fallet skedde en spridning till båda
ögonen och hunden avlivades då den
blev blind (Erik Kjellgren, Arboga, per-
sonligt meddelande, 2010). P spp-infek-
tion hos hund är svår att behandla och
prognosen är avvaktande (24). För att
behandling ska ge resultat torde en tidig
diagnos vara av stor vikt, så att behand-
lingen kan påbörjas innan spridning
skett. Biopsier är en säker diagnostik till
skillnad mot odling som inte är tillförlit-
lig (11, 20, 22). I de fall där spridning av
P spp har skett till njurarna kan urin-
prov med cytologi och odling påvisa
organismen (18). Ineffektiv behandling
beror förmodligen på sen diagnos, sprid-
ning till olika organ, samtidig infektion
med immunsuppresiva agens, utveck-
landet av pyogranulomatösa lesioner och
resistens hos algen mot konventionella
läkemedel (20). 

I det beskrivna fallet från Djursjuk -
huset i Karlstad ställdes sen diagnos.
Hunden hade haft blodiga diarréer
under en längre tid innan biopsitagning
genomfördes. En förklaring till dröjsmå-
let kan vara avsaknad av andra symtom
hos tiken. Efter diagnos dröjde det ytter-
ligare en månad innan behandling på -
börjades. Anledningen till detta dröjsmål
var bland annat bristfällig och svårtill-

gänglig information om behandling av 
P spp-infektioner. Aktuella läkemedel är
inte vanligt förekommande vid djurbe-
handlingar och krävde därför noggrant
förarbete gällande praktiskt genomfö-
rande och kostnad. Läkemedlen har även
kort hållbarhet och är mycket kostsamma.
I det beskrivna fallet användes färdigt
tillredda droppåsar med amfotericin B
från Centralsjukhuset i Karlstad och
därmed hölls kostnaderna nere så att
behandlingen kunde genomföras (Figur
7).

Behandlingsplanen lades upp efter
kontakt med Michael Willard, en inter-
nationell expert inom området. Ingen
behandlingsregim garanterar gott resul-
tat men amfotericin B i kombination
med itrakonazol valdes grundat på 
Willards erfarenhet. Nistatin valdes bort
då det bara har lokal verkan i tarmen
och misstanke om spridning fanns redan
vid insättandet av behandling. Under
behandlingen upplevdes att den bästa
effekten uppnåddes när hunden fick
höga dagliga doser av amfotericin B i
kombination med itrakonazol. Amfote-
ricin B är potentiellt nefrotoxiskt (27)
och därför sänktes de höga doserna som
gavs inledningsvis. I vårt fall tolererade
hunden läkemedlen väl. Det går dock
inte att fastställa om den lymfoplasma-
cytära hepatiten och nefriten post mor- ➤
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FIGUR 6. Mikroskopisk bild av Prototheca wickerhamii, 1 125 gångers förstoring. Behand-
ling med amfotericin B i kombination med itrakonazol hos hundar med P wickerhamii har
visats ge förlängd överlevnad för djuren.
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tem var orsakade av behandlingen eller
sekundära förändringar av infektionen,
då det inte påvisades P spp i dessa organ.

Korta perioder av förbättring eller av -
stannande av progression har rapporte-
rats i vissa fall (24). Organförändringar
och fynd av P spp vid obduktionen tyder
på avstannande av progression i det
beskrivna fallet. Till skillnad mot många
andra smittade hundar som blivit obdu-
cerade var utbredningen av P spp be -
gränsad till grovtarm, tarmlymfknutor
och höger öga. Organ som oftast angrips
vid P spp-infektion är ögon, kolon, 
njurar, lever, skelettmuskulatur, myokar -
dium, lymfknutor, tyreoidea, pankreas,
peritoneum och diafragma (9). Hunden
i fallbeskrivningen levde längre än
många andra drabbade djur (24). Vid
avlivningstillfället var hunden ett och ett
halvt år gammal och hade varit sjuk i ca
elva månader. 

Histologiskt ses de mest uttalade för-
ändringarna i kolonmukosan och det
har därför diskuterats att infektionen
börjar där för att sedan ta sig in i de dju-
pare lagren av tarmväggen och därefter
spridas vidare i kroppen (24). Även i
vårt fall observerades de mest uttalade

förändringarna i kolon. Dessutom
observerades förändringar på näthinnan
samma dag som medicineringen påbör-
jades vilket antydde att spridning hade
skett redan innan behandling sattes in.
Detta bekräftades genom histopatolo-
gisk undersökning av höger öga. Ob -
duk tionen visade dock ingen spridning
till andra organ.

Orsaken till att den beskrivna hunden
drabbades av en P spp-infektion har inte
kunnat fastställas. Diagnosen ställdes
lång tid efter symtomdebut från tarmen.
Tecken på bakomliggande sjukdom eller
orsak som möjliggjorde för P zopfii att få
fäste saknas. 

Vid utredning av blodiga diarréer,
speciellt i kombination med ögonpro-
blem, ska P spp-infektion finnas med
bland differentialdiagnoserna (8). Det
finns flera fall beskrivna där det tidigt 
i utredningen observerats jästliknande
strukturer i bland annat urin, vilket
avfärdades som kontaminering och först
i efterhand konstaterades vara P spp (2,
18, 19, 26). Troligtvis finns det fall som
aldrig blir diagnostiserade som P spp-
infektioner eftersom det är en så ovanlig
sjukdom med varierande symtom. I
många fall har inte en säker diagnos
ställts förrän vid obduktion (1, 2, 7, 25,
26). Blododlingar för att undersöka om
spridning redan har skett har föreslagits
men inte använts i praktiken (24).

SAMMANFATTNING
Prototheca är en vanligt förekommande
alg som i sällsynta fall kan orsaka sjuk-
dom hos bland annat människa, hund,
katt och nötkreatur. Hundar utvecklar
ofta en systemisk sjukdom. Patogenesen
för P spp är okänd men de vanligaste
symtomen hos hund är blodiga diarréer
som kan pågå flera månader innan tecken
på spridning ses. Det är även vanligt
med akuta ögonproblem vid en P ssp-
infektion. Dessa kan ses med eller utan
samtidiga tarmproblem. Prognosen är
generellt dålig och i de flesta fall med
dödlig utgång. 

Våren 2010 behandlades en hund
med P zopfii-infektion på Djursjukhuset
i Karlstad. Ägarna sökte veterinär på
grund av hundens blodiga diarréer men
tiken utvecklade även näthinneavloss-
ning innan behandling påbörjades. Dia-
gnosen ställdes efter biopsitagning där 

P spp återfanns i colonslemhinnan.
Behandlingen bestod av intravenösa
infusioner med amfotericin B i kombi-
nation med itrakonazol peroralt. När till-
 räcklig effekt inte uppnåddes påbör jades
även behandling med amikacin i kombi-
nation med itrakonazol. Då hundens
blodiga diarréer fortsatte även under
denna behandling beslutades om avliv-
ning. Vid obduktionen återfanns P spp 
i caecum, kolon, rektum, tarmlymf knu -
tor och i ett öga. Vid en utredning av
blodiga diarréer, speciellt i kombination
med ögonproblem, ska P spp-infektion
finnas med bland differentialdiagno -
serna.

SUMMARY 
Prototheca zopfii infection in the dog
– a case study and litterature review
Prototheca spp is an algae that is ubiqui-
tous in the environment but an uncom-
mon cause of disease in humans, dogs,
cats and cattle. Dissemination is often
seen in dogs. The pathogenesis of pro-
tothecosis is unknown but the most
common symptom in dogs is haemorr-
hagic colitis that can exist for several
months before dissemination is seen.
Acute ophthalmic problems are often
seen with a P spp-infection, with or with-
out diarrhoea. The prognosis is generally
poor and deadly outcome is common. 

In spring 2010 a dog was treated 
against a P zopfii-infection in the animal
hospital in Karlstad, Sweden. This is the
second dog in Sweden diagnosed with a
P spp-infection. The dog was presented
with a history of haemorrhagic diarr-
hoea and diagnosed with a partial retinal
detachment before treatment began. 
P spp was found in the colon mucosa in
the biopsies. Treatment began with
intravenous infusions with amphoteri-
cin B in combination with itraconazol.
Because of insufficient effect from this
treatment, amicacin in combination
with itraconazol were given. As the 
haemorrhagic diarrhoea continued in
spite of treatment, the dog was euthana-
tized. At the post-mortem examination
P spp was found in caecum, colon, rec-
tum, intestinal lymph nodes and in one
eye. In cases presented with haemorrha-
gic diarrhoea, especially when observed
in combination with ocular lesions, pro-
tothecosis should be suspected (8).

➤
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FIGUR 7. I det beskrivna fallet användes
färdigt tillredda droppåsar med amfoteri-
cin B från Centralsjukhuset i Karlstad och
därmed hölls kostnaderna nere så att be-
handlingen kunde genomföras.
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VETENSKAP

SÄLLSKAPET ÄLDRE VETERINÄRER

Deltagarkostnad ”all inclusive” för samtliga deltagare:  
750:- för SÄV-medlem, 825:- för övriga.

Anmälan senast måndag 9 februari till KG Linderholm 
(kan även ge ytterligare information). Adress: Alviks-
vägen 133, 167 62 Bromma. Telefon: 08- 80 05 00.                                                                                                                         

Betalning (deltagaravgiften) till skattmästaren Sten  
Elffors, SÄVs plusgiro 422897-9 senast måndagen  
den 9 februari. 

Programansvariga är Claes Bumark, leg läkare och  
KG Linderholm, leg veterinär.

PROGRAM

12.30 Årsmöte för medlemmarna på Scandic Park  
Hotell, Karlavägen 43.

13.30 Föreläsningar för SÄV-medlemmar samt för alla 
andra deltagare i dagens jubileumsfestligheter. Först 
en högtidsföreläsning med återblickar på vår verk-
samhet av professor och dekanus e m Jan Luthman, 
där efter en expertföreläsning av professor Björn Olsen  
som framför allt handlar om EBOLA, MRSA, ESBL och 

 Kort information på samma plats av Mats Högberg 
från Kruuse, Svenska AB.

17.00 Samling för drink och mingel på Läkarförbundet, 
Villagatan 5.

18.00 Jubileumsmiddag med förstklassigt underhåll-
ningsprogram med sångaren och estradören Mattias 

Kallelse till
Årsmöte och 10-årsjubileumsfest
Fredagen 17 april 2015 i Stockholm
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Vilken är din diagnos? – Patologi
Flera unga guldhamstrar i en population ut -
vecklade snabbt knölar i hud och underhud. 
Ett av djuren som avlivades skickades till
obduktion. Fallet är sammanställt och tolkat 
av Arman Shokrai, Avdelningen för patologi
och viltsjukdomar, SVA.

Guldhamster, ung hane
ANAMNES: Djurägaren har flera hamstrar hemma.
Hon sökte veterinär då hon upptäckte att två yngre
hamstrar hade utvecklat flera små knölar i
hud och underhud. Vid klinisk inspektion
konstaterades även förstorade lymfkörtlar

och prognosen bedömdes som dålig. Därför avlivades
de och en hamster skickades till SVA för obduktion.

PATOLOGI: Se Figur 1 (makroskopisk bild, sårig ny -
bildning, ytteröra), Figur 2 (makroskopisk bild, fri
förskjutbar ansvällning vid flank), Figur 3 och 4,
mikroskopiska bilder på sårig nybildning i hud. 

FIGUR 1. Makroskopisk bild, sårig nybildning,
ytteröra.

FIGUR 3. Mikroskopisk bild, sårig hud, överskikt. HE-färgning, ca 40
gångers förstoring.

FIGUR 4. Mikroskopisk bild, sårig hud, närbild. HE-färgning, ca 400
gångers förstoring.

FIGUR 2. Makroskopisk bild, fri
förskjutbar ansvällning vid flank.

SVAR SE SIDAN 44
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egreppet Münchhausen by
proxy myntades av en brittisk
barnläkare som upptäckte att
vissa mödrar som uppsökte
honom oftare än andra med

barn som fått skador, diarré eller sår,
själva hade skadat barnen. Detta för att
få uppmärksamhet och sympati från
läkare och medmänniskor. 

Münchhausens syndrom hos männi-
skor var känt sedan tidigare och innebär
att patienten hittar på symtom och/eller
medvetet skadar sig själv för att få upp-
märksamhet från sjukvårdspersonal.
Syndromet har fått sitt namn efter den
litterära figuren baron von Münchhau-
sen på grund av dennes mytomaniska
drag. Münchhausen by proxy (genom
ombud) innebär att någon som man har
i sin vård – ett barn, en åldring eller ett
djur – utsätts för framkallande av sjuk-
dom. I en mildare variant är symtomen
påhittade.

2002 visade brittiska forskare från
Royal United Hospital i Bath att hus-
djur också kan vara offer för detta. En
undersökning av 1 000 veterinärers fall
av icke-olycksfallsskada på sällskapsdjur
visade att två procent av fallen förmodli-
gen var en avsiktlig skada (skada/sår, för-
giftning) orsakade av djurägarna.

FALL HOS HUNDAR
I samband med en internationell kon-
gress för veterinärer och beteendeforskare
i Frankrike den 20–22 november i år,
redogjorde Patrick Pageat, professor vid
IRSEA (Institut de Recherche de Sémio-
chimie et Ethologie Applique, se fakta-
ruta), för tolv fall av Münchhausen by

proxy som drabbat hundar. Fallen inträf-
fade mellan 1989 och 2006 och av  slöja-
des på olika veterinärkliniker.

De flesta hundarna hade mellan två
och fyra olika symtom som uppkommit
separat, men i en följd. När ett symtom

Münchhausen by proxy 
hos hundar
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Münchhausen by proxy är ett tillstånd då djurägaren medvetet ljuger 
om symtom eller utsätter sitt djur för något som ger symtom, skada eller sår, så att det 

behöver veterinärvård. Det underliggande problemet är en personlighetsstörning 
hos ägaren, som hungrar efter deltagande och medkänsla.

INGRID ANDERSSON, frilansjournalist*

Münchhausens syndrom har fått sitt namn efter den litterära figuren baron von Münch-
hausen på grund av dennes mytomaniska drag. Teckning: August von Wille.

B
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försvann genom framgångsrik behand-
ling dök något nytt oförutsett upp. Sym-
tomen varierade mellan matsmältnings-
problem som kräkningar, magomvrid-
ning och tunntarmsinflammation, hud-
och ögoninflammation, hjärtbesvär och
urineringsproblem.

TERAPEUTISK NOMADISM
När fallen uppdagades hade hundarna
behandlats av mellan sex och 15 olika
veterinärer, vilket är typiskt för terapeu-
tisk nomadism. I efterhand har man

funnit att lyckad behandling innebar att
ägaren bytte veterinär. Problemen hade
varat mellan tio månader och fyra år.

Hundägarna hade medicinrelaterade
yrken som sjuksköterska, veterinärassis-
tent, apotekstekniker och läkemedels-
konsulent. Alla var mycket populära hos
veterinärerna på grund av att de verkade
så motiverade att göra allt som föreslogs,
de var vänliga och medgörliga och ver-
kade förtjäna all uppmuntran.

– För dessa personer blir det ett sätt
att stå i centrum, att få sympati och

upp märksamhet, sade Patrick Pageat.
Problemet är inte lätt att komma tillrätta
med, men en varningssignal kan vara
hundar som ständigt återkommer med
nya, diffusa symtom och som inte svarar
på behandling. 

– En test man kan göra med miss-
tänkta fall är att behålla hunden på kli-
niken några dagar. Om symtomen för-
svinner för att sedan återkomma när
hunden kommer hem igen, är det troli-
gen ett Münchhausen-fall, tipsade Pageat.

STOR UPPFINNINGSRIKEDOM
Uppfinningsrikedomen för att göra
hundarna sjuka var stor i hans studie:
insulininjektioner, sand från fiskars
akvarium i fodret och rå potatis blandad
med tobak är några exempel.

– Om man iakttar hundens beteende
kan man ofta se att den drar sig undan
lite grand från ägaren. Gå på ”magkäns-
lan” och ställ ytterligare frågor om något
känns fel, var Patrick Pageats råd.

*INGRID ANDERSSON, frilansjournalist, 
Tarravägen 100, 269 42 Båstad.
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FAKTA OM IRSEA

Institut de Recherche en Sémiochimie

et Ethologie Applique är ett privat

forskningsinstitut som startades 1995.

Dess huvuduppgift är att studera djurs

och människors beteende, deras sam-

spel och speciellt deras kemiska kom-

munikation. Det ligger i Apt, Frank  rike,

och drivs av Patrick Pageat. Vid IRSEA

sysslar man främst med att identifiera

feromoner från olika djurarter och 

patentera deras sammansättning, men

man har även mottagning för hundar,

katter och hästar med beteendepro-

blem.

För djurägare som lider av Münchhausen by proxy blir djurets behandling ett sätt att stå 
i centrum, att få sympati och uppmärksamhet, sade Patrick Pageat.

I samband med årsmötet kan du få lära dig mer om tetanus. Kom kl. 20 
då MSD Animal Health bjuder in till ett minsymposium om tetanus riktat till 
praktiserande veterinärer.

The stiff stuff: Brand new Scandinavian research on tetanus and 
tetanus vaccination

Föreläsare är Anna Kendall, leg veterinär, VMD, Dipl ECEIM, Sverige och
Gaby van Galen, DVM, MSc, PhD, Dipl ECEIM, Danmark.

KALLELSE 
SVS HÄSTSEKTIONS ÅRSMÖTE 2015
Torsdag 29 jan, kl. 21
Clarion Sign Hotell/Folkets Hus, Stockholm

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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os människa är infektion med
verotoxinbildande Esche richia
coli (VTEC) en allmänfarlig
och smittspårningspliktig sjuk-

dom (Smitt skyddslagen 2004:168).
Vissa VTEC ger allvarligare symtom hos
människa med komplikationer som
exempelvis hemolytiskt uremiskt syn-
drom (HUS). Förutom lidande och sorg
ger varje fall med komplikationer stora
kostnader för både individen och sam-
hället. VTEC som ger allvarlig sjukdom
hos människa förekommer även hos
djur (framför allt idisslare) som dock
inte blir sjuka (Figur 1).

En nationell strategi, ”Infektion med
EHEC/VTEC – Ett nationellt strategi-
dokument”, har nu tagits fram genom
ett myndighetsgemensamt projekt. Syftet
med dokumentet har varit att komma
fram till gemensamma mål och identi-
fiera åtgärder som kan minska risken för
inhemsk infektion med VTEC hos
människa. Dokumentet riktar sig fram-
för allt till de undertecknande myndig-
heterna men kan även användas av
andra myndigheter och olika näringar
inom livsmedelskedjan. Strategidoku-
mentet ersätter tidigare dokument om
hantering vid förekomst av VTEC:
”Handlingspolicy avseende kontroll av
verotoxinbildande Escherichia coli”.

VTEC HOS MÄNNISKA
Hos människa kan infektion med
VTEC orsaka oblodiga eller blodiga
diarréer, buksmärtor och eventuellt kan
låggradig feber ingå. Dödsfall förekom-
mer men är ovanligt. Minst fem till tio
procent av fallen drabbas av HUS som

inne bär nedbrytning av röda blodkrop-
par, lågt antal blodplättar och nedsatt
njurfunktion. Ofta utvecklas även neuro-
logiska symtom. Blodig diarré associeras
med högre risk för utveckling av HUS
(15) som framför allt uppträder hos
barn i förskoleåldern (9, 13). 

Det behövs mindre än 100 bakterier
för att en människa ska bli smittad av
VTEC (9, 12). Människor kan smittas
via direkt kontakt med smittade djur
(främst idisslare) eller smittade männi-
skor alternativt indirekt via kontamine-
rade livsmedel eller via kontakt med
smittade djurs närmiljö. Smitta via livs-

medel är förknippad med kontamina-
tion vilket har påvisats i exempelvis ofull-
ständigt genomstekta hamburgare, kall-
rökt korv, opastöriserad mjölk eller pro-
dukter av sådan mjölk. VTEC kan även
finnas i sallad som förorenats under
odlingen och i mat som kontaminerats i
köket av rått kött eller från en smittad
person. Bakterien är syratålig (7) och
kan överleva länge i naturen.

Flertalet människor smittas under
sommar och tidig höst. Denna säsongs-
variation ses även hos nötkreatur (11).
På vilket sätt spridning av smitta sker via
miljön exempelvis till andra djuranlägg-

Nationell strategi mot
EHEC/VTEC-infektion 
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Vissa typer av verotoxinbildande Escherichia coli (VTEC) kan orsaka allvarlig infektion 
hos människor och benämns då enterohemorragiska Escherichia coli (EHEC). Eftersom infektionen är 
en zoonos där ungefär hälften av fallen smittats i Sverige, har en nationell strategi tagits fram genom 

ett myndighetsgemensamt projekt. Syftet är att minska risken för inhemsk infektion med VTEC. 

MARIANN DAHLQUIST (tidigare Sköld), leg veterinär*

FIGUR 1. Hos djur är det är oftast idisslare
som kan bära på VTEC-bakterien i sin
tarmkanal och som då utgör en reservoar.
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ningar och till människor är inte klar-
lagt. VTEC är klorkänslig och dör av
UV-ljus och ozon vilket gör att risken är
låg när det gäller dricksvatten (6). Där -
emot kan exempelvis en egen brunn som
saknar barriärer påverkas av gödsel- eller
avloppsvatten som innehåller bakterier
(t ex vid ytavrinning).

Smittsituationen i Sverige
Hos människa har andelen inhemska fall
under senare år legat på omkring hälften
av alla fall som rapporteras i landet. 
Mellan 2006–2009 minskade infektions-
frekvensen med VTEC hos svenskarna,
men den har därefter åter ökat. 2013
rapporterades totalt 550 fall. Cirka hälf -
ten av fallen har de senaste åren smittats
utomlands. En förklaring till ökningen
kan vara känsligare diagnostik, men
även ökad uppmärksamhet efter ett stort
utbrott i Tyskland av en mycket ovanlig
stam (serotyp O104:H4) som förvärvat
egenskapen att bilda verotoxin. 

De flesta fall i Sverige är sporadiska
där smittkällan ofta är svår att påvisa.
Varje år ses dock ett antal fall som epi-
demiologiskt kan kopplas till djuran-
läggningar (Erik Eriksson, SVA, pers
medd 2014). Det har också förekommit
flera fall och utbrott där smittkällan
varit opastöriserad mjölk. Dessutom har
ett antal större utbrott varit kopplade till
andra livsmedel.

Patogeniteten hos VTEC som ger
sjukdom hos människa styrs av olika
virulensfaktorer. Det är framför allt
verotoxinet som bakterien kan produ -
cera som leder till sjukdom (8). Olika
typer av dessa toxiner orsakar troligtvis
olika grad av sjukdom (10). En variant

som förekommer bland inhemska fall
hos människor med allvarlig sjukdom
och HUS benämns VTEC O157:H7 av
klad 8, som också har isolerats i material
(träck, öron och miljöprover) från svenska
idisslare. Flera större svenska utbrott har
orsakats av denna högpatogena variant.
Klad betecknar en grupp av genetiskt
besläktade organismer med gemensamt
ursprung.

VTEC HOS IDISSLARE
Hos djur är det oftast idisslare som kan
bära på bakterien i sin tarmkanal och
som då utgör en smittreservoar. I Sverige
isoleras VTEC som ger allvarlig sjuk-
dom hos människa oftast från nötkrea-
tur men ibland även från får. VTEC är
anmälningspliktig och omfattar alla
VTEC med epidemiologisk koppling till
humanfall samt alla fynd av VTEC
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FIGUR 2. Geografisk fördelning av nötkreatursträckprover som var positiva för VTEC
O157:H7, tagna på slakteri i Sverige 2011–2012. Vänstra figuren visar andelen positiva
prover av O157:H7 per län och högra figuren förekomsten av O157:H7 av klad 8 per län.
Totalt analyserades 2 376 prover. Illustration och källa: SVA.

FIGUR 3. Uppdelning av VTEC O157:H7 från nötkreatur och humanfall med hjälp av molekylära markörer (14).
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O157:H7 av klad 8 oavsett hur den på -
visas. Övervakningen består av anmäl-
ningsplikt och har även bestått av regel-
bundna slakteriprevalensundersökningar
för att kartlägga förekomst och geogra-
fisk utbredning. 

Det är framför allt VTEC O157 som
ingått i olika undersökningar. Ett fåtal
studier har utförts för exempelvis VTEC
O26, O103 och O121 som också kan ge
allvarlig sjukdom hos människa (Erik
Eriks son, SVA, pers medd 2014). På -
vi sande av nötkreatur infekterade med
VTEC O157:H7 är vanligast i södra
delarna av Sverige (Figur 2). Prevalensen
för O157:H7 har de senaste åren legat
på cirka tre procent bland nötkreatur
och ungefär en fjärdedel tillhör klad 8
(1, 14). 

Klad 8-varianten av VTEC O157:H7
är överrepresenterad bland inhemska
humanfall och återfinns hos svenska
nötkreatur men är inte vanlig bland
humanfall som smittats utomlands
(Figur 3). Det innebär att den varianten
främst är ett inhemskt problem. Det är
däremot inte alla VTEC O157 som ger
allvarlig sjukdom hos människa. Den

vanligaste typen av O157 hos svenska
nötkreatur påvisas sällan hos människa.

Smittspridning bland djur
Djur kan smittas via direktkontakt från
smittade individer men även via konta-
minerat foder, vatten eller miljö (2).
Införsel av nya djur i en besättning är en
riskfaktor (17). Man har i en svensk stu-
die funnit att det är större sannolikhet
att identifiera VTEC O157:H7 i miljön
om djur introducerats till besättningen
inom ett kvartal före provtagning (16).
Infekterade djur utsöndrar ofta VTEC i
låga halter, men utsöndringen kan vara
större från yngre djur (1).

För att öka kunskapen på djursidan
har flera års studier fått statlig finansie-
ring, bland andra via Jordbruksverket,
för projekt som utförts av SVA, SLU 
och Svenska Djurhälsovården i samarbete
med Växa. I dessa studier har man bland
annat kunnat visa att samma varianter
av VTEC O157:H7 förekommer på
när liggande gårdar med nötkreatur och
att vissa varianter kan dominera inom
begränsade geografiska områden. Det
kan tyda på lokal smittspridning mellan

gårdarna. Man har även sett att nötkrea-
tur på bete ibland kan plocka upp en ny
VTEC-stam (Figur 4). I svenska studier
har man genom upprepade miljöprov-
tagningar för VTEC O157 följt gårdar
med nötkreatur. 

Det har visats att på enstaka gårdar
där bakterien påvisats kan den isoleras i
miljöprover i upp till ett år (16). I stu -
dier gällande sanering har förbättrade
hygienrutiner, rengöring och desinfek-
tion, hygienbarriärer och spridning av
kalk provats. Att hålla torrt och inte ha
för hög djurtäthet har betydelse för hur
snabbt utsöndringen av VTEC avtar (3).

RISKHANTERING
Det nya strategidokumentet tar upp 
vikten av hygienåtgärder där exempelvis
handtvätt minskar risken för infektion
och spridning av VTEC (9). VTEC ingår
inte i zoonoslagstiftningen och det finns
inga krav på restriktioner vid påvisande
av bakterien. I dagsläget är det oftast
bara när det konstateras ett epidemio -
logiskt samband mellan djur och männi-
ska som djurhållaren får information och
rekommendationer om hantering från
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FIGUR 4. Nötkreatur på bete kan
ibland plocka upp en ny VTEC-stam.
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länsstyrelsen och/eller Jordbruksverket. 
Det är viktigt att upprätthålla god

hygien vid all slakt, med tillämpning av
riskreducerande system som HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control).
I dagsläget är det inte känt vilka besätt-
ningar som kan vara infekterade med
stammar som ger allvarlig sjukdom hos
människa. Enligt EUs regelverk (hygien-
förordning (EG) 852/2004 och (EG)
853/2004) ska djuren vara rena när de
går till slakt. I EFSAs (European Food
Safety Authority) utlåtande (2013) om
mikrobiologiska faror i kött rangordnas
VTEC (inom EU) näst högst efter Sal-

monella hos nötkreatur och efter Toxo -
plasma hos får och get (4, 5). En EU-
vägledning är under framtagande som
kommer att kunna användas vid be -
dömning av VTEC-fynd i livsmedel.

STRATEGI MOT INFEKTION MED
EHEC/VTEC
Målsättningar för strategin är att inci-
densen av inhemsk infektion med VTEC
hos människa tydligt ska avta. Dessutom
är målet att de VTEC-stammar som i
störst utsträckning är associerade med
allvarlig sjukdom hos människa ska
identifieras så att smittskyddsåtgärder

inom human-, djur- och livsmedelssidan
kan inriktas på i första hand dessa. Ett
antal förslag till angelägna åtgärdspunk-
ter har därför tagits fram.

Eftersom VTEC-stammar skiljer sig
avseende symtom hos människa är det
viktigt att kunna identifiera högvirulenta
stammar. Det förutsätter att man har
jämförbara metoder för diagnostik och
analys hos människor, i livsmedel och
hos djur. En punkt handlar om metod-
harmonisering mellan myndigheter och
laboratorier. Att identifiera vilka VTEC-
stammar som är associerade med HUS
eller annan allvarlig sjukdom hos män-
niska och som dessutom är vanligt före-
kommande hos djur finns också med.  

För att minimera risken för allvarlig
infektion med VTEC hos människa på
ett kostnadseffektivt sätt, måste myndig-
heterna tillsammans med lantbruksnä-
ringen vidta lämpliga åtgärder. Det kan
exempelvis gälla generella smittskydds-
förstärkningar i näringens frivilliga pro-
gram, provtagning och riktade åtgärder
på gårdsnivå eller särskilda insatser i
samband med slakt (Figur 5). Andra för-
slag handlar om att ta fram information
till viktiga målgrupper. 

Kartläggning av geografisk 
utbredning
Eftersom djur inte visar symtom är det
bara via övervakning, fall hos människa
eller vid utbrott (med epidemiologisk
koppling till djur), som smittan i djur-
besättningar upptäcks. Här föreslås en
översyn av tidigare utförda prevalens -
studier för att kartlägga förekomst och 
geografisk utbredning. I strategin finns
förslag om att utveckla en metod för att
kartlägga områden med hög förekomst
av VTEC-stammar som kan ge allvarlig
sjukdom hos människa. Smittskyddsåt-
gärder skulle då kunna sättas in i dessa
områden för att förhindra att bakterien
sprids till andra djurbesättningar och
andra områden eller till människa. 

För att enkelt kunna provta idisslare
föreslås framtagning av kostnadseffektiv
metodik, exempelvis genom att analysera
vissa virulensgener. Det finns också
punkter om att öka kunskapen på läkar-
sidan och om förekomst av VTEC i olika
livsmedel. Hur spridning av smitta sker
via miljön, exempelvis mellan djurbe-
sätt  ningar och till människor, är inte
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FIGUR 5. Lämpliga åtgärder för att minimera risken för allvarlig infektion med VTEC kan 
t ex vara särskilda insatser i samband med slakt.
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klarlagt, varför en åtgärdspunkt gällande
risker med gödselspridning finns med i
strategin.

GENOMFÖRANDE
Diskussioner om prioritering och upp-
följning av de angelägna åtgärderna
kommer att föras inom Zoonosrådet
(myndighetsråd). Åtgärder inom respek-
tive myndighets ansvarsområde tas med
i den enskilda myndighetens planering
för genomförande. Strategidokumentet
ska revideras före utgången av 2019.

Projektet har ingått som ett delpro-
jekt inom ett större zoonossamverkans-
projekt som finansierats genom rege-
ringens anslag 2:4, Krisberedskap via
myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Nationella strategi -
dokument har redan tagits fram för in -
fektion med Campylobacter, Salmonella,
Yersinia enterocolitica, Listeria monocyto-
genes och Cryptosporidium. Samtliga stra-
 tegidokument kan hämtas från Social -
styrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se 
Den arbetsgrupp som representerat de
fem myndigheterna i framtagande av
den nationella strategin mot EHEC/
VTEC-infektion bestod av projektledaren
Mariann Dahlquist tillsammans med
Kim Rock och Annica Wallén Norell
(Jordbruksverket), Maria Egervärn och
Mats Lindblad (Livsmedelsverket),
Cecilia Jernberg och Sofie Ivarsson
(Folkhälsomyndigheten), Martin Holm-
berg, Ingrid Nilsson och Ulf Törnebladh
(Socialstyrelsen), Stefan Widgren (SVA)
och Bo Svenungsson (extern konsult
anlitad av Socialstyrelsen). Dessutom

deltog Anneli Carlander och Caroline
Schönning (Folkhälsomyndigheten),
Erik Eriksson, Robert Söderlund, Elina
Lahti, Ann Albihn, Anna Nordström
och Josefine Elving (SVA).
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Njursjuka laxfiskar i två fiskodlingar
❘❙❚ Under våren och hösten 2014 upptäcktes bakteriell njurinflam-
mation hos röding i två svenska fiskodlingar, rapporterades i SVA-
vet nr 4/2014. Sjukdomen, som är anmälningspliktig, kan orsaka
hög dödlighet hos framför allt lax och röding. Sanering är inledd
och fisken är fortfarande tjänlig som livsmedel.

Bakteriell njurinflammation, eller BKD, är en kronisk njursjuk-
dom hos laxfisk. Sjukdomen är ny för landet. Eftersom Sverige 
har tilläggsgarantier från EU för att hålla inlandet fritt från den
smittsamma sjukdomen måste smittade odlingar spärras och 
saneras.

– Den första smittade odlingen har två infekterade anläggningar
i samma älv, medan den andra har fyra infekterade lägen i två
olika älvsystem. Möjligheten att behålla garantierna kommer 
sannolikt att försvåras av att sjukdomen uppenbarligen finns 
återetablerad i flera vattensystem. Omfattningen är ännu inte  
helt klarlagd, säger Charlotte Axén, tf statsveterinär vid SVA.

– Det vore olyckligt om vi förlorar garantierna och därmed 
ska släppa kontrollen på sjukdomen eftersom vi har vilda lax- 

och rödingstammar som kan bli hårt drabbade. Även odlad fisk
kan hotas även om inte stora utbrott sker, eftersom BKD ger upp-
hov till minskad tillväxt och försämrad köttkvalitet. Det finns också 
en risk för att andra smittämnen kan få fäste och orsaka stora
produktionstapp på grund av att fisken har en kronisk sjukdom.

– Smittspårning kommer att göras i kontaktodlingar i vår när
temperaturen är tillbaka på gynnsam nivå för sjukdomen. Då har
en eventuell smitta fått chansen att föröka sig så mycket att vi
minimerar risken att få falskt negativa provsvar, säger Charlotte
Axén.

Sveriges EU-garantier ska omförhandlas vid årsskiftet 2015–
2016.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Under våren och hösten 2014 upptäcktes bakteriell njurinflamma-
tion hos röding i två svenska fiskodlingar.
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Antibiotikaforum 2014 med ny
nationell handlingsplan
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För tredje året i rad ordnade Socialstyrelsen och Jordbruksverket den 18 november 
ett Antibiotikaforum. Fokus för årets möte var miljöfrågor relaterade till antibiotika och 

antibiotikaresistens. Samtidigt presenterades den nya nationella handlingsplanen 
för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. 

TEXT: CHRISTINA AROSENIUS

KUNSKAPSUPPBYGGNAD KRING 
MILJÖFRÅGOR
Joakim Larsson från Göteborgs Universitet
inledde årets Antibiotikaforum på temat miljö
och antibiotikaresistens. Han är en föreläsare
som också deltog i årets Veterinärkongress med
två föreläsningar inom samma ämnesområde.
Titeln denna gång var ”Miljöns roll för utveck-
ling och spridning av antibiotikaresistens”. 

Vår omgivning spelar en stor roll både för
spridning av resistensgener och för uppkomst
av nya resistenser. En stor del av detta sker i vat-
tenmiljöer. Förorenat vatten är en reservoar för
resistenta bakterier och en plats där tarmbak -
terier kan mötas och utbyta resistensgener.
Utsläpp av antibiotika från läkemedelsfabriker
eller från vanligt avloppsvatten med rester från
människors antibiotikakonsumtion påverkar
selektionen för resistens även i mycket låga
koncentrationer. I Sverige har vi väl fungerande
avloppsrening men trots det finns det gott om
bakterier kvar efter reningen och utbredd multi -
resistens hos dessa. För att minska förekomsten
av resistenta bakterier i vattenmiljön föreslog
Joakim Larsson att samhället ska etablera säkra
utsläppsgränser för antibiotika och införa god
tillverkningssed för läkemedel som ska inkludera
miljöaspekten. Vi måste också se över systemet
med upphandling, prissättning och generisk
substitution av läkemedel. Den billigaste pro-
dukten får marknaden och man ser inte på 
miljöaspekten för dessa läkemedel. 

Mer information om spridning av smittsam-
ma och resistenta bakterier från reningsverk
lämnade Anna Norman Halldén från Institu-
tionen för biomedicin och veterinär folkhälsa,
SLU. Ett projekt för att öka kunskapen om
utsläpp av patogena mikroorganismer pågår
fortlöpande. Man tittar på stickprov från
behandlat avloppsvatten från reningsverk, vat-
ten från recipienten och från fisk och musslor i

närheten av reningsverken. Indikatorbakterier
(Escherichia coli och enterokocker), patogener

För att minska förekomsten av resistenta bakterier i vattenmiljön föreslog Joakim
Larsson bland annat att samhället ska etablera säkra utsläppsgränser för antibiotika.
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(Salmonella, Campylobacter, VTEC), antibiotika -
resistensen hos dessa, näringsinnehållet (N+P)
och antibiotikaförekomsten hör till de para-
metrar som undersöks.

De svenska avloppsreningsverken är primärt
byggda för att minska övergödning och inte för
att reducera bakteriehalten. Trots detta försvin-
ner ca 99 procent av mikroorganismerna i pro-
cessen. Ändå hittar man salmonella, många
med multiresistenser, i utsläppet från samtliga
reningsverk. Utspädning sker sedan i recipient-
vattnet i varierande grad. Nära utsläppspunk-
ten hittar man många bakterier i musslor som
av någon anledning koncentrerar bakterierna,
inklusive de multiresistenta. Åtgärder finns som
kan förbättra reningsprocessen, t ex desinfek-
tion, ozon, partikelfilter eller UV-ljus, men att
använda dem är ofta en kostnadsfråga. Alla
svenska avloppsreningsverk och vattenrenings-
verk ägs av kommunerna men kan ha privata
driftsledare. Vad gäller slammet från renings-

verken finns bakterier även där men detta
genomgår en hygieniseringsprocess och är rent
från salmonella vid spridning.

HUR SER DET UT I HAVET?
Maria Granberg från Polarinstitutet i Norge
berättade om effekter av antibiotika i havs -
miljö, närmare bestämt resultat från Grönland
och Svalbard där hon arbetar. På Grönland och
Svalbard finns inga avloppsreningsverk, det är
så kallt att energikravet blir för högt och energi-
tillgång är ett problem i den miljön. 

I havet utanför samhällena hittar man både
antibiotika och resistenta bakterier från männi-
skor. Ungefär 70 procent av den antibiotika
som människor äter passerar kroppen oföränd-
rad. Kanske lättare nedbrytbara antibiotika och
lägre doser skulle ge en förbättring vad gäller
utsläppen?

Antibiotika är ett gift för olika organismer,
både mikro- och makro-, och påverkar därmed
ekosystemet. Man får en transport av resistens-
gener i den marina näringskedjan. Antibiotika
ansamlas i havens bottensediment där nedbryt-
ningen ser olika ut beroende på typen av anti-
biotika och sedimentdjupet. Sedimentet på
havsbotten utgör 70 procent av jordens yta. Den
pågående havsförsurningen är ett potentiellt
allvarligt miljöhot, om 100 år kan havets pH
vara helt förändrat. Surhetsgraden i vatten på -
verkar bakteriesamhällenas struktur och funk-
tion. Många antibiotika ändrar form vid ändrat
pH och blir mer giftiga. 

Brita Hedlund från Naturvårdsverket kom-
pletterade genomgången genom att berätta om
antibakteriella biocider i varor och miljö. Fokus
var på tre produkter: silver, triklosan och triklo -
karban. Dessa förekommer i en mängd texti lier,
köks- och badrumsartiklar, kontorsmaterial,
barnvårdsprodukter, städartiklar och byggnads-
material. Avsikten är att de ska vara antibakte-
riella och motverka dålig lukt. Det finns väldigt
lite information om vilka aktiva substanser som
tillsatts varorna. Naturvårdsverket har försökt
klarlägga i vilka varor de hittas och i vilken om -
fattning de kommer ut i miljön, bland annat
genom att analysera ett 30-tal textilier. Efter tio
tvättar försvann hälften eller mer ur varorna ut
i vattnet och vidare till reningsverken. Dessa
produkter är mycket toxiska för olika organis-
mer som fiskar och för miljön. 

Silver används i Sverige framför allt för
industriändamål, i tvättmaskiner, kylskåp, sol-
cellspaneler m m. Triklosan är en biocid med
effekt på bakterier, mögel- och jästsvampar och
togs ursprungligen fram för antiseptisk tvål.
Numera tillverkas det inte i Sverige men impor-
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Antibiotika ansamlas i havens bottensediment där nedbrytningen ser olika ut be -
roende på typen av antibiotika och sedimentdjupet, berättade Maria Granberg.
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teras i många varor. Användningen inom EU
ligger på ca 450 ton årligen. Förr fanns det i
tandkräm men ämnet togs bort efter larm och
då försvann ca 2/3 ur reningsverken. Trioklo-
karban är inte längre tillåtet i biocidprodukter 
i EU men förekommer i låg halt i kosmetiska
och hygieniska produkter. Substansen hittas
ofta i miljön, i reningsverken, i sedimentet, i
fisk och ibland även hos älg.

NATIONELL HANDLINGSPLAN 
2012 fick Socialstyrelsen och Jordbruksverket
ett regeringsuppdrag att i samverkan ta fram en
ny handlingsplan mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner. Grunden låg i den
första handlingsplanen från år 2000 och avsik-
ten är att kunna bevara antibiotika för behand-
ling av människor och djur. 

Det nya förslaget, som ska gå på remiss och
vara klart till början av 2015, presenterades av
Ingrid Andersson von Rosen från Socialstyrel-
sen och Bengt Larsson från Jordbruksverket.
Fram till 2017 ska denna plan initiera och
ansvara för en nationell samverkansfunktion,
utarbeta en tvärsektoriell handlingsplan, ta
fram en övergripande kommunikationsstrategi
och utvärdera formerna för samverkansfunktio-
nen. Miljön står i fokus och det internationella
samarbetet är också viktigt, detta är ett globalt
problem. Planen har sex målområden: interna-
tionellt arbete, kunskap och kommunikation,

förebyggande arbete vad gäller smittspridning
och vårdrelaterade infektioner, rationell anti-
biotikaanvändning, övervakning och slutligen
diagnos och effektiv behandling. Svårigheter
finns, t ex många kunskapsluckor vad gäller
miljöfrågor och en hotande brist på kliniska
mikrobiologer.

LÖPSEDLAR AKTIVERADE
Som en praktisk övning fick hela auditoriet
engagera sig i målen för den nya handlingspla-
nen. Runt salen hade sex stationer med ”tänk-
bara löpsedlar” från framtiden satts upp, exem-
pel på hur man med hjälp av målområdena löst
många av dagens problem vad gäller antibioti-
kafrågor. Vid varje station fanns också en dags-
aktuell fråga som alla fick besvara och där sva-
ren sedan diskuterades. Ett roligt och uppskat-
tat inslag som gav möjlighet att prata med olika
deltagare och testa de egna kunskaperna.

ÖNSKNINGAR INFÖR FRAMTIDEN
I den avslutande panelen ingick fyra deltagare:
My Sahlman från LRF, Bengt Mattsson från Lif
(Läkemedelsindustriföreningen), Anders Finn-
son från Svenskt Vatten och Terese Olsen från
Akademiska sjukhusets säkerhets- och miljöav-
delning. 

My Sahlman påminde om att Sverige har
minst antibiotikaanvändning till djur inom EU
men tyckte att detta var dåligt värdesatt, vi
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Trioklokarban förekommer
i låg halt i kosmetiska och
hygieniska produkter. Sub-
stansen hittas bland annat 
i reningsverken där den 
ackumuleras. 
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importerar allt mer kött. Hon uppskattade
också att vi har ett bra samarbete mellan pro-
ducenter och myndigheter och ett ökande sam-
arbete mellan veterinärer och humansjukvår-
den. Vad som behöver förbättras är möjligheten
att få fram tillförlitlig statistik vad gäller anti-
biotikaanvändning på djursidan. Man behöver
kunna se förbrukningen för olika djurslag och
mellan olika produktionsformer. 

Anders Finnson från Svenskt Vatten skulle
gärna se att antibakteriella medel försvann från
alla konsumentprodukter. Man borde också
överväga att ha en första avloppsrening från
sjukhusens infektionskliniker. Därifrån kom-
mer inte den största mängden antibiotika men

väl de preparat som har bredast spektrum och
viktigast användning. Det är dessa man helst
inte vill ha in i reningsverken. Vad gäller rening
från läkemedel i avloppsverken är sådan teknik
på gång. 

Från Lif framfördes vikten av ansvarsfull
användning av antibiotika vilket innebär stor
restriktivitet. Ansvarsfull läkemedelsproduktion
med miljöhänsyn och bra krav vid offentlig
upphandling är också viktiga. Sverige borde
också titta på miljöfrågorna när det gäller gene-
riskt utbyte av läkemedel. Terese Olsen slut -
ligen framhöll vikten av nationell samsyn när
det gäller antibiotikaförskrivning inom lands -
tingen.  ■
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18 mars 
Så stärker vi lönsamhet och konkurrenskraft 
i svensk djurhållning! Landsbygdsministern, 
LRFs förbundsordförande och ansvariga på 
ICA, Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött m.fl. 

19 mars 
”Lönsamhet på stallgolvet” 
Ur programmet:

• Fruktsamhetslyftet 
• Friskvinst - friska kalvar lönar sig
• Överlevnadstips för lamm och kalvar
• Win Pig sugg som rådgivningsverktyg

Dessutom bjuder vi in internationell expertis 
inom ämnet ”Lönsam djurvälfärd”.

Vårkonferens 2015
Konkurrenskraftig djurvälfärd – vägar mot en växande svensk djurhållning

        18–19 mars, Sånga Säby, Stockholm 

Delta en dag eller flera – du väljer!    |   Se hela årets spännande program på www.svdhv.se

Här möts veterinärer, rådgivare, producenter, 
branschfolk, politiker och myndigheter och 
diskuterar aktuella frågor för svensk djurhåll-
ning. 

Var med och påverka, ta del av ny kunskap 
och umgås under lättsamma former. Första 
dagen avslutas med gemensam middag med 
underhållning.

Sista anmälningsdag 20/2 
Anmäl dig på vår hemsida: www.svdhv.se 
Frågor? Kontakta Ulrika Andersson 
Tel: 013-24 48 45 
ulrika.andersson@svdhv.org
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en 19 november 2014 träf-
fades representanter från de
nordiska och baltiska län-
derna till ett förberedande
möte inför höstens general-

församling i FVE, den europeiska veteri-
närfederationen. Delegater från Dan-
mark, Sverige, Norge, Finland, Estland
och Island diskuterade frågeställningar
inom veterinärmedicinen som hade
aktualiserats under de gångna sex måna-
derna sedan det senaste FVE-mötet i
Biarritz.

Från Danmark rapporterades att
MRSA-förekomsten hos grisar i landet
nu har lett till att personer som kan för-
knippas med arbete på grisgårdar eller är
anhöriga till personer som jobbar på
grisgårdar blir diskriminerade i vardags-
livet. Föräldrar vägrar t ex att låta sina
barn leka med barn till personer som
jobbar med grisar. Det har t o m rap-
porterats att folk vägrar att stå bredvid
grisbönder i mataffären på grund av
rädslan för en eventuell smitta med
MRSA. Den danska regeringen har räk-

nat ut att det skulle kosta omkring fem
miljarder danska kronor att utrota MRSA
i landet.  Genom internationellt samar-
bete med Holland, Frankrike och Tysk-
land arbetar Danmark därför på att
minska antibiotikaförbrukningen inom
djursjukvården. 

I Norge uppmärksammades under
hösten att en del bönder väljer att anställa
veterinärer med utländsk examen som
djurskötare på sina gårdar. Det är fort -
farande oklart vilka konsekvenser detta
kan få, t ex om de anställda tar med egna

FVEs generalförsamling hösten 2014

Veterinärers psykiska 
hälsa i fokus
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Den europeiska veterinärfederationen FVE höll sin återkommande höstförsamling i Bryssel 
i november förra året. Sverige var väl representerat av bland andra SVS generalsekreterare, 

som här sammanfattar några viktiga punkter från mötet. Skrämmande fakta om veterinärers 
psykiska hälsa och ohälsa var något som diskuterades ingående. 

TEXT: SIMONE HÄUSLER

En nordisk skål till SVTs läsare under de nordiska/baltiska förbundens kvällsmöte. Från vänster Toomas Tiirats (Estland), Kirsi Sario och 
Marjatta Vehkaoja (Finland), Hans Petter Bugge (Norge) och Gudbjörg Thorvardardottir (Island).

D
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läkemedel från sina hemländer. Norska
myndigheter utförde vidare en test av
kycklingförpackningar i mataffärerna
där det uppdagades att sju av tio för-
packningar innehöll kinolonresistenta
bakterier.

Island rapporterade problematiken
med att isländska veterinärstudenter som
utbildar sig utomlands väljer att stanna i
landet där de studerat istället för att åter-
vända hem. Idag är det främst spanska
veterinärer som kommer till Island för
att arbeta. Island är det enda nordiska
landet där det är tillåtet för veterinärer
att sälja läkemedel med vinst. Vinstspan-
net ligger på mellan 10 och 55 procent
av försäljningspriset.

I Estland har det hittills rapporterats
59 fall av afrikansk svinpest hos vildsvin.
Orsaken till detta är troligtvis att est-
ländska jägare åkt till Litauen på vild -
svinsjakt och fått med sig svinpestvirus
därifrån. Efter återkomsten till Estland
smittade jägarna de inhemska vildsvinen
via dåligt rengjorda kläder, skor, fordon
etc. På den positiva sidan rapporterades
om att FECAVA-kongressen 2018 kom-
mer att hållas i Tallinn. Det finns även
stora förhoppningar från Estlands sida
om att kunna arrangera FVEs general-
församling i Tallinn 2016.

SVENSKA INSATSER UPPSKATTADE
Dagen efter mötet mellan de nordiska
och baltiska länderna hålls sektions -
möten för praktiserande veterinärer, offi-

ciella veterinärer, veterinärer som jobbar
inom livsmedelsproduktion och veteri-
närer inom forskning. 

Evamari Lewin som representerar
Sverige i praktikersektionen kunde
redan för ett år sedan presentera arbetet
med en utökad sexmånaderslista för läke-

medel till häst. Bland annat Frankrike är
mycket intresserat av denna lista och
driver frågan nationellt. England och
Schweiz är också med i diskussionerna.
Det finns en stor marknad för hästkött 
i Europa och för att undvika svartslakt,
som förekommer i de flesta EU-länder,
är det mycket viktigt att ta fram en lista
där läkemedel som används inom häst-
sjukvården får en korrekt karenstid. Pro-
blematiken just nu är att många läkeme-
delsbolag inte vill investera i att utreda
faktiska karenstider för läkemedlen som
de producerar. Det leder till att dessa
mediciner får en livslång karens, oftast
helt omotiverat. Hästen kan då inte
användas för livsmedelsproduktion och
detta ökar risken för svartslakt betydligt.

Lotta Berg från SLU i Skara deltog i
FVE-mötet som ordförande för federa-
tionens djurskyddsarbetsgrupp och fick
också hon mycket beröm för sina insatser.

EKONOMISK BALANSGÅNG
Årets viktigaste punkter på generalför-
samlingens agenda var av såväl finansiell
som veterinärmedicinsk karaktär. FVE
har genom en arbetsgrupp tagit fram ett
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Orsaken till utbrottet av afrikansk svinpest i Estland är troligtvis att estländska jägare åkte
till Litauen på vildsvinsjakt och fick med sig svinpestvirus därifrån.

Almut Niederberger från Tyskland och Sophie Christensen från Danmark diskuterar FVEs
avgifter. De nordiska länderna ville ha en beräkningsmodell som gynnar mindre länder,
men förslaget gick inte igenom.
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nytt förslag för medlemsavgifter, som
skulle göra medlemskapet i federationen
dyrare för mindre länder. Island t ex
skulle, enligt den från arbetsgruppen
föreslagna modellen, inte ha råd att
skicka företrädare till kommande gene-
ralförsamlingar. Även många andra små
länder med mindre god ekonomi skulle
få en högre medlemsavgift, vilket skulle
kunna leda till ett mindre antal delega -
ter från dessa länder vid framtida FVE-
möten. 

De nordiska och baltiska länderna
presenterade därför en alternativ möjlig-
het för beräkning av FVEs medlemsav-
gifter. Detta skulle underlätta för många
mindre och ekonomiskt svagare länder
att vara kvar i FVE och kunna sända
delegater till sektionerna. För att bland
annat driva One Health-frågor inom
Europa behövs det så många länder som
möjligt i diskussionerna och varje land
som inte har råd att vara med är en stor
förlust. Tyvärr röstades det nordiska/ bal-
tiska förslaget ner av mötet.

Generalförsamlingen beslutade även
om nya strategidokument för oral medi-
cinering, användning av zinkoxid och
bekämpning av antibiotikaresistens.

SJÄLVMORDSBENÄGNA 
VETERINÄRER?
Eftersom ”Veterinary Wellness” var ett
stort diskussionsämne under FVE-mötet
våren 2014 togs det upp i form av en
workshop under höstens generalförsam-
ling. Globalt sett tar över en miljon per-
soner per år livet av sig, vilket är ett
högre antal dödsfall än offer för krig och
mord sammanlagt. Man uppskattar att
antalet försök till självmord är 20 gånger
högre än antalet genomförda.

Rosie Allister från universitetet i
Edinburgh är ordförande i Vet Helpline
och berättade att såväl veterinärstuden-
ter som veterinärer har en tre till fyra
gånger högre självmordssiffra än andra
yrkeskategorier. Hon har forskat i vad
det är som gör att människor i veterinär-
yrket verkar vara så extremt utsatta. Vad
är det som gör att många veterinärer mår
psykiskt dåligt, känner sig pressade,
ensamma och kommer in i dessa tanke-
banor? Och stämmer det att veterinärer
löper högre risk att hamna i en situation
där självmord upplevs som den enda
utvägen? 2008 granskade Rosie Allister

internationell litteratur och 14 av 15
studier påvisade en högre risk för veteri-
närer att begå självmord i jämförelse
med andra yrkeskategorier. Självmorden
utfördes oftast genom självförgiftning
eller skjutning. Framför allt kvinnliga
veterinärer under 35 år som jobbar
ensamma verkar vara i farozonen för
psykiskt ohälsa. Generellt pekar stu  dierna
på att det är den stora arbets belastningen
i kombination med långa arbetsdagar,
för lite stöd av arbetsgivaren och ett stort
behov av bättre balans mellan arbetsliv
och privatliv som leder till att veterinärer
i allmänhet löper större risk att må dåligt.

Ytterligare en riskgrupp är veterinär -
studenter som befinner sig i övergången
från utbildningen till arbetslivet. Troligt-
vis är det inte enbart omställningen från
att vara student till att hamna i en arbets-
vardag där man plötsligt själv bär på det
yrkesmässiga ansvaret som är problemet.
Det verkar även som om veterinärstu-
denter redan under utbildningen ham-
nar i en mycket pressad situation som
inte sällan leder till psykiska problem.
Veterinärstudenter är oftast högpreste-
rande och inte vana vid att misslyckas.
Trycket under studietiden leder enligt en
studie till att veterinärstudenter i högre
grad tänker på självmord än andra stu-
denter. Samtidigt är det så känsligt att
berätta för omvärlden att man mår

dåligt att det är svårt att fånga upp dessa
personer i ett tidigt skede. På påståendet
”om jag mådde psykiskt dåligt skulle jag
inte vilja att någon vet om det”, svarade
75,5 procent av veterinärstuden terna ja
medan enbart 41,1 procent av allmän-
befolkningen svarade ja på samma fråga.

Mycket aktivt stöd behövs
Det är svårt för FVE att agera i frågan på
internationell nivå men det framfördes
önskemål om mer resurser på nationell
nivå för att kunna fånga upp veterinärer
som mår psykiskt dåligt och som kanske
känner sig så övergivna och oförstådda
att de funderar på att ta livet av sig.
Många länder har hjälpfunktioner och
stödgrupper för veterinärer som behöver
en samtalspartner. Även i Sverige har
SVF organiserat ett kollegialt nätverk som
man kan vända sig till, men räcker det?

Veterinärförbundets kansli får regel-
bundet ta emot oroväckande telefon-
samtal från veterinärer i hela landet som
är förtvivlade på grund av sin arbets -
situation, på grund av stressen och presta-
tionsångesten. De som ringer upplever
att chefer och kolleger inte tar hänsyn
till individen som utför arbetet, fram-
gången mäts bara i antalet utförda
behandlingar per dag. Här finns en sam-
syn att de nationella förbunden måste
vara proaktiva och fånga upp sina med-
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Det verkar som om veterinärstudenter redan under utbildningen hamnar i en mycket pres-
sad situation, sade Rosie Allister. 
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lemmar i tid. Att problemet diskuteras
under FVEs generalförsamlingar är bara
ytterligare ett tecken på hur mycket ett
aktivt stöd behövs.

AKVAKULTUR OCH GATUHUNDAR
FVE-styrelsen presenterade även ett
dokument om veterinärmedicinsk han-
tering av vattenlevande djur. Dokumen-
tet har tagits fram av en arbetsgrupp
med Kari Norheim från Norge som ord-
förande. Veterinärernas nyckelroll inom
akvakulturen betonas i rapporten, men
det krävs mer veterinära insatser på de
olika nivåerna inom t ex fiskuppföd-
ningen. Veterinärer behövs på den kli-
niska nivån, den terapeutiska och den
diagnostiska nivån lika mycket som
inom livsmedelssäkerheten. Liksom inom
övriga områden inom djurproduktionen
är det även här mycket viktigt att veteri-
närerna för fram sina kompetenser. Pre-
cis som när det gäller behandling av
andra arter ska inom akvakulturen anti-
biotika användas restriktivt, med försik-
tighet och enbart efter att en veterinär

har undersökt, ställt en diagnos och för-
skrivit läkemedlet. 

FECAVAs dokument om gatuhund-
problematiken i många europeiska län-
der presenterades också under general-
församlingen. Mötet kom fram till att
det behöver omarbetas något fram till

kommande församling, då dokumentet
kan godkännas. Mer information om
FECAVAs dokument och övriga FVE-
ärenden kommer att presenteras i veteri-
närtidningen efter vårens FVE-möte,
som kommer att hållas i Rumänien i
juni 2015.  ■
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Kari Norheim från Norge 
påtalade att det krävs mer
veterinära insatser på de
olika nivåerna inom fisk -
uppfödningen.

Granskning av livet på ett
katthem 
❘❙❚ Tidigare studier har visat att det kan
vara stressande för katter att placeras på
katthem. Elin Hirsch, doktorand vid institu-
tionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU,
genomförde ett forskningsprojekt för att
undersöka och beskriva inhysning och 
rutiner på svenska katthem.

En enkät skickades till 64 katthem av
vilka 39 svarade (61 %). Av dessa höll 32
stycken katter i grupp, ett hade enbart
ensamhållning och 31 angav att de hade
både grupp- och ensamhållning. Den van-
ligaste storleken på grupperna var tre till
fem katter. Majoriteten av katthemmen
hade rutiner för skötsel av katterna: 35
hade hälsorutiner och 30 hade rutiner för
intag av ny katt. Större katthem hade mer
problem med uppkomst av sjukdomar än
mindre. Över lag rapporterades få sjuk -
domar och 17 katthem rapporterade inga
fall av sjukdomar månaden innan enkäten.

På svenska katthem erbjuds en miljö

med mycket resurser och ofta grupphåll-
ning. Möjligen hjälper inhysningssystemet,
som liknar en hemmiljö, katterna att han-
tera vistelsen på ett katthem och minskar

därigenom risken för uppkomst av sjukdo-
mar, enligt SLU-studien.

Källa: Forskningsnyheter från SLU 8/14.  ■

❘ ❙❚ noterat

På svenska katthem hjälper en hemmiljö katterna att hantera vistelsen och minskar där -
igenom risken för uppkomst av sjukdomar.
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ag vill att ni alla ska ha ett organi-
sationsnummer i fickan innan ni
lämnar lärosätet.

Med denna uppmaning avslu  -
tade JK Larsson, engagerad veterinär -
entreprenör och egenföretagare, sin del
av en kväll på VMFs kårhus på Ultuna.
Arrangörer var FVF som höll en infor-
mationskväll om företagande och före-
tagsekonomi för studenter och några
färdiga veterinärer den 9 december.

Mötet inleddes med att JK berättade
om skillnaderna mellan hur en nybakad
veterinär ser på sig själv och marknads-

för sig när han eller hon ska ut på arbets-
marknaden för första gången, och hur
arbetsgivarna ser på samma person –
med andra ögon och andra perspektiv.

JK hade ett konkret förslag till de bli-
vande kollegerna. Att ge arbetsgivaren
ett alternativ genom att erbjuda sig att
inte bara kunna bli anställd, utan även
att fungera som underleverantör eller
som inhyrd personal. Det innebär mins-
kade risker för den som anställer men
samma nettopengar för den unga veteri-
nären. Det innebär också ett annat
(nytt?) sätt att ta sig in på arbetsmarkna-

den, utan att för den skull direkt starta
upp en helt egen klinik. Man får fortfa-
rande tillgång till kolleger, kompetens
och kunnande på en större eller mindre
arbetsplats eller t o m arbetsplatser. Att
verkligen starta eget kräver kompetens,
erfarenhet, kanske en del eget kapital
och en smula mod. Men allt detta kan
man samla på sig när man kommer in på
arbetsmarknaden.

KONSTEN ATT BOKFÖRA SIN 
VERKSAMHET
Ett adelstecken för den egna företagaren

Att våga starta eget
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Företagande Veterinärers Förening, FVF, ordnade i början av december en 
informationskväll om företagande och företagsekonomi för veterinärstudenterna på Ultuna. 

Nyexaminerade veterinärer kan erbjuda sina tjänster som underleverantör eller inhyrd personal 
om arbetsgivaren inte vill anställa, var ett av tipsen som gavs under kvällen.

TEXT: JOHANNA HABBE, ORDFÖRANDE FVF

Att erbjuda sig att fungera som underleverantör eller inhyrd personal istället för anställd, är ett sätt att komma in på arbetsmarknaden
som JK Larsson tipsade om.

J
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är ordning och reda. Detta och mycket
därtill av konton, nya begrepp och för-
hållanden mellan balans- och resultat-
räkningar fick i kvällens andra föredrag
sina förklaringar då redovisningskon -
sulterna Maria Svensson och Jasmine
från PwC berättade om konsten att bok-
föra sin verksamhet. Skillnaden mellan
resultat- och balansräkning och vilka
värden som hamnar var är i början 
ganska abstrakt, men Maria och Jasmine
lotsade studenterna rutinerat genom
bok föringens grunder. 

Att detta med bilar är ett kapitel för
sig märktes. De behövs, de är svåra att
bok föringsmässigt få korrekt registre rade
och medför alltid stor risk för kontroller.
Avsnittet kring bilar skapade en stor
mängd frågor och en lika stor mängd svar.

INTRESSE FÖR EGENFÖRETAGANDE
Det var roligt att det kom så många 
frågor från auditoriet på 35 personer.
Det talar både för att det finns många
studenter som är intresserade av egen  -
företagande på olika nivåer, men även

att det finns ett stort behov av informa-
tion om företagande såväl före som efter
examen.

Genom Företagande Veterinärers Före-
ning kan man få information om dessa
frågor, antingen vid kvällar som denna,
på föreningsmöten och kurser eller via
styrelsen vars kontaktuppgifter finns på
FVFs hemsida (www.svf.se/sv/FVF).

Den som har frågor om FVF och 
före ningens verksamhet bland företa-
gande veterinärer är välkommen att höra
av sig. ■
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Löneenkäten – vi behöver din hjälp

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

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

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

Stort tack för din medverkan. 

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

vara.
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Blå Stjärnans djursjukhus
”kattvänlig klinik”
❘❙❚ Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg
har blivit den första kliniken i landet att 
få statusen ”Cat Friendly Clinic” (CFC).

– CFC-status är en internationell 
kvalitetsstämpel för veterinärkliniker och
sjukhus som har anpassat sina byggnader,
utbildat sin personal och investerat i ut -
rustning för att göra besöket till kliniken 

så fri från stress
som möjligt för
katten. Det säger
Andy Sparkes,
veterinärdirektör
vid International
Cat Care, organi-
sationen bakom
CFC-certifieringen,
i ett pressmed -
delande den 9
december. Inter-
national Cat Care

har säte i England och står också bakom

International Society of Feline Medicine,
en global plattform för kunskapsutbyte
mellan kattveterinärer.

– Vi är glada att Sverige har fått sin 
första ”Cat Friendly Clinic”. Blå Stjärnans
djursjukhus är inte bara den första CFC-
mottagningen i Sverige, deras arbete har
gett dem guldstatus – den högsta nivån 
av certifiering, tilläger Sparkes.

Madeleine Moureau, veterinär på 
Blå Stjärnans djursjukhus, säger att CFC-
statusen är en stor belöning för det 
hårda arbete djursjukhusets medarbetare
lagt ned för att uppnå utmärkelsen.  ■

❘ ❙❚ noterat
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➤

SVS Smådjurssektions Normgrupp
arbetar med rådgivande normer i
etiska och veterinärmedicinska   frå-
gor som rör svensk smådjurspraktik.
Gruppen träffades i november förra
året för att diskutera  kring normer
och frågeställningar.  

Smådjurssektionens Normgrupp sam-
manträdde den 3 november 2014. När-
varande var Malin Öhlund, Cecilia
Rohdin, Lotta Ternström-Hofverberg,
Ulrika Nordwall och Andrew Blockley.
Anne Carlswärd var inte med på mötet.

RAPPORT FRÅN SAMVERKANS-
MÖTE OM KASTRATION   
Normgruppen träffade representanter
från SKK, SJV, SVF, SVS samt SLU vid
ett samverkansmöte om kastration av
hund den 15 oktober 2014. Vid mötet
informerade SKK om den hittills gynn-
samma avelssituationen i Sverige och om
farhågorna om en försämrad situation
med en minskad avelsbas, särskilt i
numerärt små inhemska raser, på grund
av den ökade förekomsten av kastration
av främst hanhundar. Kennelklubben
önskar att normgruppen tar dessa farhå-
gor i beaktande när den nya normen om
kastration av hund formuleras.

SYNPUNKTER PÅ ANTAGNA 
NORMER  
Normgruppens senaste norm om dia-
gnostisering av fästingburna infektioner
har fått positiv respons, bland annat från
SVA. Det bör poängteras att försäkrings-
bolagen kan neka ersättning för kost -
nader i samband med provtagning av
antikroppstitrar om indikationen för
provtagning är oklar.

ARBETE MED PÅGÅENDE FRÅGE-
STÄLLNINGAR OCH NORMER 
Norm för kastration av hund
Normen för kastration av hund arbetar
normgruppen för närvarande med. Vi
har sedan tidigare tagit bort den gamla
kastrationsnormen på grund av att den
från olika håll har tolkats som att den
avråder från kastration, vilket sannolikt
inte var normens intention. 

Gruppen diskuterade runt de till-
gängliga studier som relaterar till för-
och nackdelar med kastration, inklusive
SKKs farhågor (se tidigare stycke). För
hund bedömer normgruppen att beho-
vet av att kunna kastrera vid tidig ålder
är mindre än hos katt. Det finns inte
samma problematik med oönskade kul-
lar som i kattpopulationen. Vi konstate-
rade också att en veterinär inför ett
beslut om eventuell kastration, som all-
tid inför varje kirurgiskt ingrepp, måste
diskutera med djurägaren kring alla
möjliga effekter av ingreppet hos det
enskilda djuret, både positiva och nega-
tiva. Gruppen arbetar vidare med utfor-
mandet av normen för att om möjligt
kunna anta den vid nästa möte.

Norm för kastration av katt
Normen för kastration av katt arbetar
normgruppen också för närvarande med.
Vi har sedan tidigare tagit bort den 
förra kastrationsnormen för katt där sex
månader angavs som lägsta rekommen-
derade ålder vid kastration, då den
åldersgränsen saknar vetenskapligt stöd. 

Gruppen diskuterade kring att beho-
vet av att kastrera katter tidigt (tidigare

än tolv veckors ålder) i stort sett endast
gäller katthemskatter, och att det finns
anledning att utforma normen med
denna grupp i särskild åtanke. För övriga
katter bör immunologisk status sättas
före, och effekt av vaccination bör in -
väntas före kastration. Vi arbetar vidare
med utformandet av normen för att om
möjligt kunna anta den vid nästa möte.

Narkosövervakning och eftervård
Narkosövervakning och eftervård är en
kommande norm som intresseföreningen
VetVentilen arbetar vidare med att for-
mulera i samråd med normgruppen.

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR OCH
FÖRSLAG TILL NORMER
Delegering av tandåtgärder
Normgruppen har fått frågor som rör
delegering av åtgärder från veterinär till

Rapport från Normgruppens möte
den 3 november 2014

från sektionerna

Veterinärklinik 
till salu

Verksamhet
Fullutrustad veterinärverk-
samhet i 500 kvm moderna 
lokaler. Mycket omtyckt med 
dedikerad personal och 
trogna kunder.
Region
Mellansverige
Omsättning 
7 miljoner per år
Kontakt
mina@minajurister.se
070-662 15 88
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➤ annan djurhälsopersonal, särskilt när det
gäller delegering av tandåtgärder. Grup-
pen har diskuterat frågan och beslutat
att ställa sig bakom ett uttalande från
Svenska Sällskapet för Djurtandvård
(SSDt) runt delegering av just tandåt-
gärder.

Vi vill först gärna ta tillfället i akt att
informera om vad lagstiftningen säger
allmänt i frågan om delegering (D8,
SJVFS 2013:41, Föreskrifter om opera-
tiva ingrepp m m, obs ej uttömmande):

− Endast operativa ingrepp som är av
enklare karaktär får delegeras.

− Delegeringen ska vara skriftlig, per-
sonlig och tidsbegränsad.

− En veterinär kan inte delegera ett in -
 grepp som han/hon inte själv behärskar.

Ingrepp av enklare karaktär
Lagtexten ger ingen förklaring till vad
som kan anses vara ett ingrepp av enklare
karaktär. SSDt har redogjort för sin
uppfattning om vad som kan anses vara
ingrepp av enklare karaktär när det 
gäller tandåtgärder. Denna skrivelse,
som normgruppen nu också ställer sig
bakom, finns att läsa på www.ssdt.se och
sammanfattas i korthet här:

−Extraktion av lösa enrotiga tänder
med intakt rot enligt dentalröntgen är
ett ingrepp som kan anses vara av enklare
karaktär och som därmed kan delegeras.

− Extraktion av fast förankrade tänder,
extraktion av lösa flerrotiga tänder samt
rotfyllningar kan inte anses vara enklare
ingrepp och ska därmed inte delegeras.

Medicinsk behandling av pyometra
Normgruppen har också fått en ny fråge -
ställning som rör medicinsk behandling
av pyometra, främst ur ett antibiotika -
resistensperspektiv. Vi beslöt att ta fram
mer information runt frågeställningen
innan vi tar beslut om att eventuellt ut -
forma en norm.

ÖVRIGT
Normgruppen presenterade sig och årets
arbete samt de två nya normer (Norm
för tandbehandlingar på icke sövda hun-
dar och katter samt Norm för diagnosti-

sering av fästingburna infektioner) som
antagits under 2014 vid årets Veterinär-
kongress. 

Normgruppen välkomnar frågor och
synpunkter gällande antagna normer från
smådjurssektionens medlemmar, lik som
förslag på nya frågeställningar som ni
tycker att vi ska arbeta med. Kontakt -
uppgifter till oss finns på www.svf.se
samt www.ssava.se.  

MALIN ÖHLUND

sammankallande i 
normgruppen smådjur

Normen för kastration av katt håller på att uppdateras. Den förra normen där sex månader
angavs som lägsta rekommenderade ålder vid kastration har sedan tidigare tagits bort. 

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2014
Kompendium med föredrag från 2014 års Veterinärkongress kan laddas 
ner gratis för med lemmar i veterinärförbundet från www.svf.se under  
länken Veterinärkongressen.

Pappersversionen av kompendiet kostar 600 kronor (inkl moms och porto). 
Beställning sker vid insättning på Sveriges Veterinärförbunds plusgiro  
83 80-8 eller bankgiro 530-5222. Ange på talongen ”Kompendium 2014”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post  

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

VETERINÄR-
kongressen 

2014
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Att tyda texten i
ett kollektivavtal
är inte alltid lätt.
AVF hjälper till

att förklara frågor
om förberedelse-

och avslutningsarbete, om arbete
på obekväm tid och om övertids -
ersättning.

FRÅGA
Jag är anställd på ett privat djursjukhus
och har tittat igenom vårt kollektivavtal
med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivare-
förbundet). Med anledning av det har
jag några frågor.

Vad menas med förberedelse- och
avslutningsarbete som det står om i § 4
och § 6 i avtalet? Gäller det journal-
skrivning?

Har vi inget OB-avtal eller ska vi gå
efter Unionens nivåer?

Får man ta ut sin OB i kompledighet
eller kan arbetsgivaren bestämma att man
måste ta ut det i pengar?

Övertidsersättningen? Kan man få den

i kompledighet eller måste man ta ut
den i pengar?

SVAR
På den första frågan har AVF uppfatt-
ningen att förberedelse- och avslutnings-
arbete är t ex om man behöver öppna
upp behandlingsrum, starta datorer,
duka upp operationsrum etc så att man
kan börja arbetet precis i tid. Det är
sådana moment som innebär att man
förbereder ett dagspass. Avslutningsar-
bete ska då vara att plocka undan, stänga
av datorerna etc. Att skriva journaler
ingår inte i förberedelse- och avslut-
ningsarbete enligt § 4 och § 6 i kollek-
tivavtalet. Journalskrivning är en skyl-
dighet man som veterinär har och det
ska kunna göras inom arbetstiden.

Beträffande den andra frågan har
veterinärförbundet inte reglerat ersätt-
ning för arbete på obekväm tid (OB) i
vårt centrala kollektivavtal. Det bör där-
för finnas ett lokalt avtal på varje arbets-
plats som reglerar sådan ersättning.
Medlemmar i SVF/AVF är alltså inte
bundna av Unionens avtal. SVF har re -

kommendationer avseende ersättningar
för arbete på obekväm tid på hemsidan
www.svf.se. Finns inget lokalt avtal måste
OB-ersättningen vara reglerad i det indi-
viduella anställningskontraktet. Det bästa
är dock om det finns ett lokalt avtal.

Svaret på fråga tre är att eftersom OB
inte är reglerat i det centrala kollektivav-
talet är det inte heller reglerat hur ersätt-
ning för arbete på obekväm tid ska tas
ut. Även det ska framgå av det lokala
avtalet. Vanligast är att OB-ersättning
ut betalas i pengar, men det finns exem-
pel på lokala avtal där man kan få ut OB
i ledig tid.

Angående den sista frågan om över-
tidsersättning så är detta reglerat i det
centrala kollektivavtalet. Huvudregeln är
att övertiden tas ut i pengar men den kan
även tas ut som kompensations ledighet
”om tjänstemannen så önskar och arbets-
 givaren efter samråd med tjänstemannen
finner att så kan ske utan olägenhet för
verksamheten vid företaget”.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

FACKLIGA FRÅGAN

Frågor om ett kollektivavtal

Tillräcklig sömntid viktig för kons hälsa
❘❙❚ Sömn ger återhämtning för både hjärna och kropp. Emma
Ternman försvarade den 12 december en doktorsavhandling vid
SLU som visade att en ko sover knappt två timmar per dygn.
Sömntiden är som kortast när kon just har kalvat och ökar med
tiden efter kalvning. Korna vilar och sover under tolv timmar per
dygn och det är angeläget att de får både tid och plats för det.
Tiden strax efter kalvning är extra känslig för korna, då de har lätt
för att bli sjuka och har svårt att få i sig den energi som mjölkpro-
duktionen kräver. Avhandlingen visade att det då är extra viktigt
för kon med tillräckligt mycket utrymme och tillräckligt med tid
för vila och återhämtning.

En ny teknik för att mäta sömn på djuren där elektroderna lim-
mas på huden utvecklades under avhandlingsarbetet. Metoden
innebär inte något kirurgiskt ingrepp och tillåter att djuren kan
röra sig fritt under mätningarna. För att kunna mäta sömn på
flera djur i en lösdrift ville forskarna också ta reda på om korna

har specifika beteenden som hänger ihop med sömnen. Resulta-
ten visade att korna alltid låg ned och sov men att det inte går att
se på en ko om hon verkligen sover eller bara vilar, enbart genom
att titta på henne. För att mäta sömntider hos kor måste man
mäta deras hjärnaktivitet.  ■

❘ ❙❚ noterat
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– Det är viktigt att se till att kor har tillräckligt mycket utrymme 
för att ligga ned, både tidsmässigt och platsmässigt, säger Emma
Ternman. 
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Den biomedicinska analytikern Emilia
Svala, Institutionen för Biomedicin
och Veterinär folkhälsovetenskap
(BVF), SLU, Uppsala, försvarade den
21 november sin avhandling för
filosofie doktorsexamen med titeln
”Inflammation in equine articular
cartilage – The effect of cytokines
in chondrocyte pellets and explants:
Two in vitro models”. Opponent var
professor Peter Clegg, University of
Liverpool, England.

Den vanligaste orsaken till hälta hos 
tävlingshästar är osteoartrit. Diagnosen
ställs idag sent i sjukdomsprocessen, när
irreversibla skador i brosket eller i andra
delar av leden kan ha uppkommit. För
att motverka utvecklandet av dessa ska-
dor behövs diagnostiska biomarkörer
som kan detektera sjukdomen i ett tidigt
skede, innan kliniska symtom ses. Sjuk-
domsutvecklingen är inte helt klarlagd,
men inflammationsprocessen spelar en
viktig roll. För att kunna utveckla bio-
markörer behövs mer kunskap om det
tidiga sjukdomsförloppet. 

Målsättningen med avhandlingsarbetet
var att undersöka effekten av inflamma-
to riska signalämnen (cytokiner) på led -
broskets metabolism. I forskningsprojek -
tet användes experimentella cellsystem för
att studera ledbroskcellers respons på 
in flammatoriskt stimuli. Gen- såväl som
proteinuttrycket undersöktes med av -
seende på makromolekyler som är en del
av det extracellulära matrixet i ledbrosk. 

En specifik cytokin, IL-1 beta, hade
en nedbrytande effekt på broskmatrix.
Utsöndringen av proteiner från brosk-
matrix analyserades kvantitativt i cell-
media från broskprover med hjälp av

masspektrometri. En annan cytokin, IL-
6, ökade genuttrycket av en viktig 
tillväxtfaktor (GDF-5). GDF-5 föreföll
styra en signaleringsväg (WNT-signale-
ringen), som kan ha betydelse vid tillväxt
av vävnad. Ledbrosk från friska hästar
jämfördes också med ledbrosk från 
hästar med osteoartrit. Med hjälp av en
immunhistokemisk metod påvisades en
skillnad i uttrycket av GDF-5, där
broskbenfragment i en skadad led upp-
visade flera broskceller som uttryckte
GDF-5 jämfört med vad som sågs i det
normala ledbrosket. Denna förändring 
i proteinuttryck kan vara viktig för läk-
ning av broskskada. 

Proteinet lubricin, som smörjer led -
brosket och minskar friktionen mellan
ledytor, påvisades i ledvätska från friska

hästar samt hästar med osteoartrit. En
skillnad i den molekylära kompositio-
nen av lubricin fanns mellan grupperna,
vilket kan vara en tidig sjukdomsföränd-
ring av ledbroskets sammansättning.

Resultaten från avhandlingen bidrar
till ökad kunskap om vad som sker i
brosk vid ledsjukdom hos häst. Funk -
tionen av IL-1 beta, som tidigare visats 
stimulera nedbrytning av ledbrosk, be -
kräftades i dessa studier. IL-6 förefaller
ha en regulatorisk, möjligen anabolisk,
roll vid ledskada. De unika molekyler
som frisattes efter inflammatoriskt 
stimuli av IL-1 beta speglade en tidsbe -
roende nedbrytning av ledbrosk. Denna
kunskap kan i framtiden vara till hjälp
vid ut vecklandet av diagnostiska bio-
markörer.  ■

Broskfragment från häst. Infärgade (gula) celler uttrycker tillväxtfaktorn GDF-5. 

Cytokiners roll vid inflammation 
i hästens ledbrosk

disputationer
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Det nya året
inleds med
en situation

som innebär flera ekonomiska oklar-
heter för landets småföretagare.
Företagarna efterfrågar en debatt
som handlar om näringspolitik och
stöd till företagen i valrörelsen inför
det extra valet.

OKLARHETER MÅSTE KLARGÖRAS
Perioden fram till det extra valet präglas
av en hel del oklarheter. Vad gäller
exempelvis för det avdragsgilla pensions-
sparandet? Som det verkar vet varken
Skatteverket eller Pensionsmyndigheten
vad som gäller. Blir nivån 150 kronor i
månaden eller oförändrat 1 000 kronor?
I den beslutade budgeten står bara
ramarna, men i skrivande stund (4
december 2014) inget exakt förslag. För-
hoppningsvis kommer Finansdeparte-
mentet med närmare information inom
kort.

Allt talar dock för att förslaget om att
sänka småföretagens sjuklönekostnader
står fast. Det är ett nytt högkostnads-
skydd som gynnar småföretag och som
betalas ut automatiskt. Det är identiskt
med det förslag som föregående regering
lade fram i somras.  För ett företag med
fem anställda och 25 sjukdagar om året
minskar sjukkostnaderna från 22 000

kronor till 10 000 kronor. Regelföränd-
ringen är viktig för småföretagare som
står i beredskap att nyanställa och ex -
pandera sin verksamhet. Statistik pekar
på att mer än var sjätte småföretagare
har avstått eller senarelagt en anställning

på grund av de höga och osäkra sjuklö-
nekostnaderna.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna
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God fortsättning!

FVF INFORMERAR

Kampanjen inför det extra valet
den 22 mars ger nya möjligheter
att åter lyfta näringspolitiken,
hoppas Företagarna. 
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Rättelse av förkortning
I Svensk Veterinärtidning 12/14 publicerades en artikel om rektumbiopsi
som diagnostiskt verktyg vid kronisk diarré hos häst på sidorna 19–20. En
skarpögd läsare upptäckte att en förkortning som användes i artikeln blev 
fel. ”Body Condition Scoring” förkortas BCS och inget annat.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör

Ny tjänst – ny lön 
– nya anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta arbete
eller om du ska tillträda din första
tjänst, kontakta förbundskansliet för
rådgivning innan du träffar avtal om
anställningen. Ring någon av veteri-
närförbundets ombudsmän på tel:
08-545 558 20.
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IN MEMORIAM

Gustaf Björck in memoriam

Veterinärmedicine doktor och professor
emeritus Gustaf Björck har avlidit i en
ålder av 93 år. Han sörjs närmast av
hustru Mona och barnen Sven samt
Henrik med familj.

Gustaf Björck föddes i Härnösand.
Familjen flyttade tidigt till Östersund
och han växte upp i jämtländsk miljö,
ett förhållande han ofta återkom till med
glädje. Efter studentexamen i Östersund
började Gustaf studera på Kungliga
Veterinärhögskolan i Stockholm där han
också träffade sin blivade hustru Mona.
Han avlade veterinärexamen 1948 och
blev veterinärmedicine doktor och docent
i avelsbiologi och husdjurshygien 1958.
Året därpå började Gustaf som laborator
vid veterinärhögskolans avdelning för
kirurgi och 1969 blev han biträdande
professor vid avdelningen. Under åren
1969 –71 var han ”professor of surgery”,
NY State Vet College, Cornell University,
USA. 1974 tillträdde Gustaf tjänsten som
chefveterinär vid djursjukhuset i Skara,
varifrån han pensionerades 1986.

Gustaf engagerade sig i ett flertal olika
aktiviteter med veterinär anknytning,
bland annat inom Svenska Kennelklub-
ben. Han blev hedersledamot i Pointer-
klubben och i Svenska Jägareförbundet
erhöll han förtjänsttecken i silver. 1995
fick han Veterinärhögskolans i Helsing-
fors hedersplakett och 2004 Sveriges Vete-
rinärförbunds guldmedalj.

Gustafs engagemang kännetecknades

alltid av aktiva insatser och ingenting
lämnades åt slumpen. Han var mån om
att själv vara väl bevandrad i de saker
han medverkade i. För sin egen fortbild-
ning företog han ett flertal resor till olika
veterinärhögskolor i Europa och USA.
Han var också ledamot av ett flertal
nationella och internationella veterinär-
organisationer. Tillsammans med Fritz
Sevelius och Folke Persson grundade
han Svenska Djursjukhusföreningen och
under 20 år var han redaktör för facktid -
ningen Doggy-Rapport. Fortbildnings -
frågor låg honom varmt om hjärtat och
under sin tid i Skara bidrog han aktivt
till starten av djursjukvårdarutbildningen.
Även i framtagandet av specialistutbild-
ningen inom veterinäryrket medverkade
Gustaf mycket aktivt och han hade själv
specialistkompetens i hästens respektive
hundens och kattens sjukdomar. Ett
hundra tal vetenskapliga och populärve-

tenskapliga artiklar och skrifter lämnade
hans penna. Efter sin pension var han
dri vande kraft och huvudredaktör vid
tillkomsten av faktaboken Hästens kon-
valescens.

Gustaf var en mycket duktig men
ock så krävande lärare. Under sin vistelse
vid Cornell University blev han av stu-
dent kåren utsedd till årets lärare. Hans
kliniska och teoretiska kunskaper inom
veterinäryrket kom väl till pass i hans
undervisning. Han var också handledare
för ett antal doktorander i veterinärme-
dicin.

Personligen kom jag i kontakt med
Gustaf som lärare när jag som veterinär -
studerande i början på 1960-talet skulle
tentera propedeutisk kurs i kirurgi. Först
vid tredje försöket accepterade en förkyld
och medtagen Gustaf mina kunskaper.
Detta till trots kom under åren en djup
vänskap att växa fram mellan oss. Många
och ofta långa telefonsamtal utväxlades
både under våra aktiva arbetskarriärer
och efter våra pensioneringar. Jag hade
förmånen att få ta del i några av de pro-
jekt som Gustaf initie rade. Efter sin pen  -
sio nering flyttade han till Uppsala och
besöken hos Gustaf och Mona med liv-
liga samtal om gårdagens och dagens akti-
 viteter inom veterinärväsendet är minnen
som jag bär med mig. Vi återkom ofta
till vår första tentamenskontakt och till
och med vid mitt sista besök hos Gustaf,
några veckor före hans bortgång, skäm-
tade vi om vårt första sammanträffande.

Ett uttryck som Gustaf ofta fällde var
”Se till och ...”. Nu har han själv sett till
och lämnat oss. Vi har mist en märkes-
man inom den svenska veterinärkåren
men också en aktad lärare och kär vän.

Gunnar Bergsten
leg veterinär, docent             

Ny adress? Ny e-post? 
Ny arbetsgivare? Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet om
du flyttat, bytt arbete, bytt namn
eller fått ny e-postadress. Ring eller
skriv till Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm, tel:
08-545 558 20, e-post: office@svf.se,
hemsida: www.svf.se.

Klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU anordnar kurs i 

Baskurs i hematologi hos hund och katt.
Godkänd för specialistutbildning steg-1 

Se fullständig inbjudan på UDS hemsida: 
www.universitetsdjursjukhuset.se
Gå in på klinisk kemiska laboratoriets hemsida.

Hematologi hos hund och katt
16–17 mars 2015, Uppsala
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IN MEMORIAM

Gustaf Björck till minne

En veterinär förgrundsgestalt, professor
Gustaf Björck, avled i november vid 93
års ålder. 

Gustaf var en mycket mångsidig man
med stort intresse för veterinärmedici-
nens utveckling. Han arbetade både med
små och stora djur och var även en god
medicinare och bujatriker även om hans
huvudområde var kirurgi. Gustaf var en
skicklig kirurg som alltid var påläst och
utförde ingreppen med stor noggrann-
het och god vävnadskännedom. Han var
också en omtyckt handledare och men-
tor som drevs av glädjen att få dela med
sig av sina kunskaper.

1977 startade Gustaf den populär -
vetenskapliga tidskriften Doggy-Rapport
och han var under 20 års tid redaktör
och veterinärmedicinsk konsult för tid-
ningen. Från början var tanken att för-
bättra veterinärernas kunskaper om ut -
fodring av hundar och att besvara frågor
om nutrition. Tidningen blev mycket
populär även bland hundägare och djur-
vårdare som ville få svar på frågor inte
bara rörande nutrition. På det sättet
kom tidningen snart att spänna över
hela hälsoproblematiken hos hund och
senare även hos katt. Med tidningen
bidrog Gustaf till att sprida populär -
vetenskaplig information av hög veten-

skaplig kvalitet till både veterinärer, djur -
ägare och djurvårdare. 

2005 belönades Gustaf med Peter
Hernquist-medaljen i guld med motive-
ringen att han var en ”Kunskapsspridare
av stora mått som på ett utmärkt sätt
befrämjat det veterinära området i sam-
hället genom vetenskapliga, organisato-
riska och praktiska gärningar”. 

Gustaf var förutseende och insåg
tidigt att det behövdes mer än en yrkes-
kategori inom djursjukvården. 1984
startade han därför djursjukvårdarut-
bildningen vid SLU i Skara vilket var en
milstolpe för svensk veterinärmedicin.
Sedan dess har utbildningen utvecklats
till ett legitimationsgrundande yrkes-
och kandidatprogram, idag med namnet
Djursjukskötarprogrammet. 

Gustaf hade många strängar på sin
lyra och var bland annat initiativtagare
till bildandet av Svenska Djursjukhus-
föreningen, tillkomsten av ”ögonpane-
len” och SKKs genetiska hälsoprogram
för hundavel, utformningen av ID-
märkning av både hästar och hundar
samt varudeklarering av hundfoder. Han
hade alltid nya projekt på gång och hans
nyfikenhet och intresse för veterinär -
medicinen upphörde inte vid pensione-
ringen. Han fortsatte att aktivt delta vid
disputationer och skriva artiklar.

Gustafs intresse för jakt med stående
fågelhund ingick som en del av hans
stora intresse för fjällnatur. Den enda

jakthundsras, utöver tax, som gällde för
Gustaf var pointer. Under flera år var
han sekreterare och senare hedersleda-
mot i Svenska Pointerklubben. Han
insåg att träning av jakt med fågelhun-
dar i naturlig fjällmiljö skulle vara värde-
full för mindre erfarna fågelhundsägare.
Med sin imponerande organisationsför-
måga startade Gustaf mycket uppskattade
kurser under kunniga jaktledare vid
Vemdalsskalet.

Man brukar säga att bakom varje stor
man står en kvinna som i detta fall var
Mona, även hon veterinär. I sitt tal vid
promoveringen till veterinärmedicine
jubeldoktor tackade han mycket riktigt
sin hustru som ”hållit liv i honom så
länge”. 

Vi är många, både veterinärer och
djursjukskötare som har Gustaf att tacka
både för hans lärargärning och för hans
betydande insatser till gagn för svensk
veterinärmedicin. Vi sänder varma tan-
kar till hans hustru Mona och sönerna
Sven och Henrik.

Vännerna och kollegerna vid SLU
Anne-Sofie Lagerstedt,

professor i kirurgi
Åke Hedhammar, 

professor emeritus i medicin
Berit Funkquist,

professor emerita i kirurgi
Anne Nilsson,

kursledare för Djursjukskötarprogrammet

Hygienrutiner på svenska
hästsjukhus 
❘❙❚ Sommaren 2008 upptäcktes det 
första utbrottet av meticillinresistenta
Staphylo coccus aureus (MRSA) på ett
svenskt hästsjukhus. Detta ledde till ett
ökat fokus på hygien inom hästsjukvår-
den. I en aktuell SLU-studie undersök-
tes hygienrutinerna vid tre svenska
hästsjukhus. Forskarna undersökte vil-
ken hygienstandard sjukhusen hade
före och efter en utbildningsinsats.
Man kontrollerade vidare hur väl de
följde sina beslutade rutiner. Genom 
en enkät utreddes också vilka hinder

för god hygien som personalen upp -
levde.

Resultaten visade att hygienstandar-
den varierade mellan hästsjukhusen
från få nedskrivna rutiner till mer om -
fattande skriftliga hygienprotokoll.
Efterlevnaden av klädregler var nästan
100 procent (kortärmat, inga klockor
eller ringar etc) medan färre bland per-
sonalen följde handhygienrutinerna.
Förklaringar till detta som gavs i enkä-
ten var bland annat dålig tillgänglighet
till handdesinfektion och hög arbets -
belastning. Utbildnings insatsen gav 
förbättringar på ett av sjuk husen.

Studien i sin helhet finns att läsa på
www.actavetscand.com under titeln 
”A pre- and post-intervention study of
infection control in equine hospitals in
Sweden”.  ■

❘ ❙❚ noterat
FO

TO
: J

U
LI

O
G

O
N

ZA
LE

Z,
 S

LU
.

Personalen på hästsjukhusen följde hygien-
relaterade klädregler till 100 procent men
färre följde handhygienrutinerna.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
Nybildningen utgörs av elakartad neo -
plastisk proliferation utgående från lymfo -
cytära celler (malignt lymfom) (Figur 5
och 6).

Spontana tumörer är sällsynta hos
hamster. Däremot orsakar hamsterpoly -
omavirus smittsamt malignt lymfom hos
yngre djur. Viruset tillhör Papoviridae, är
specifikt för hamster och smittar via
direktkontakt. Det sprids till flera organ
(multisystemisk), bland annat lymfatiska
vävnader och njurar. Viruset kvarstår i
njurarna och utsöndras framför allt
genom urin vilket kontaminerar miljön i
buren. När viruset introduceras i en ny
population orsakar det en epidemi av
smittsamt multicentriskt malignt lymfom
bland unga hamstrar. Upp till 80 procent
av unga hamstrar kan utveckla lymfom
inom 4–30 veckor. Äldre individer kan
utveckla tumörer utgående från hårfolli-
kel (trikoepiteliom), vanligtvis vid fötter
och ansikte. Efter en period när viruset
har etablerat sig i populationen minskar
antalet tumörer bland unga djur men
viruset kan infektera och förbli latent hos
äldre djur som kommer att utsöndra virus
i urin. 

Viruset är onkogent men tumörut-
vecklingen är en sidoeffekt, dvs viruset
behöver inte tumöromvandla cellen för
att replikera sig. Därför går viruset inte
att detektera i lymfomomvandlad vävnad.
Däremot går det att detektera virus i
tumörer utgående från hårfollikeln.

Obduktion av en avlivad/död hamster
eller histopatologisk undersökning av
väv nadsprov där tumörtypen är fastställd,
lagd till den kliniska bilden (utveckling av
tumör hos flera djur), är en stark indika-
tion på en smitta orsakad av hamsterpolyomavirus.

Det finns varken vaccin eller behandling mot
denna infektion. Viruset kan överleva i miljön under
lång tid. Eftersom latent sjukdom hos hamstrar inte

kan upptäckas kan utrotning av hamsterpolyoma -
virus från en population vara svår. Det kan vara nöd-
vändigt att avliva de sjuka hamstrarna men även friska
kontaktdjur och att sanera miljön.

FIGUR 5. Mikroskopisk bild, sårig hud. Blå pil visar epidermis och svart
pil visar ulcerationsområdet. HE-färgning, ca 40 gångers förstoring.

FIGUR 6. Mikroskopisk bild visar tät proliferation av neoplastiska lym-
focytära celler med frekvent förekomst av mitoser. Blå pilar visar 
mitotiska figurer. HE-färgning, ca 400 gångers förstoring.
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KIRURG
Utvikle kirurgiavdelingen ved Norges største dyresykehus,

Evidensia Oslo Dyresykehus

Evidensia Oslo dyresykehus er Norges største og faglig ledende dyresykehus. Vi har ca 60 ansatte,  
og tilbyr alt fra enkel poliklinikk til avansert veterinærmedisinsk utredning og behandling. Vi har døgndrift, 
og mottar henvisnings pasienter fra hele Norge.

Ved Evidensia Oslo dyresykehus søker vi nå etter en kirurg i 100 % stilling.

Dyresykehuset er en del av Nordens største og kvalitetsledende veterinærkjede innen dyrehelse,  

Beskrivelse
Evidensia Oslo dyresykehus er i en utviklings- og utvidelsesfase, med spennende muligheter for fremtiden. Vi søker 
en faglig dyktig, engasjert og inspirerende kirurg som vil være drivende i den fremtidige utviklingen av vår kirurgi-
avdeling. Vi søker deg som er faglig ambisiøs, har gode sosiale og verbale evner og som inspireres av et hektisk og 
attraktivt arbeids miljø sammen med dyktig dyrehelsepersonell. Erfaring og etterutdanning innen ortopedi og bløtvevs-
kirurgi er en forutsetning.

Søkere med diplomat tittel innen smådyrkirurgi eller med spesialistkompetanse innen hunden og kattens sykdommer 
(steg II) vil bli foretrukket, men søkere med annen tilsvarende realkompetanse vil også bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil være knyttet til ortopediske utredninger, avansert bløtvevs- og ortopedisk kirurgi. Vedkommende 
vil delta i ansvar for den daglige drift og være en pådriver for den veterinærfaglige utviklingen av avdelingen.

Vi tilbyr:
Gode betingelser. Et fantastisk team med høy kompetanse, stor arbeidskapasitet og godt samhold.
Søknad med CV og referanser sendes på mail til monica.heggelund@evidensia.no.

For spørsmål om stillingen kontakt:
Daglig leder: Monica Heggelund, tlf +47 918 09 261/+47 22 68 35 00, monica.heggelund@evidensia.no

: Fridtjof E. Larsen, tlf +47 957 51 320/+47 22 68 35 00, fridtjof.larsen@evidensia.no

Søknadsfrist: 31.01.15, men fortløpende vurderinger vil bli foretatt.
Tiltredelse: Våren 2015

www.oslodyresykehus.no
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SVENSKA

v 3
16–17/1 -15. DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

AV HÄLTA HUND OCH KATT, DEL 2, Evidensia
Smådjur AB/Specialistdjursjukhuset
Hund och Katt, Strömsholm. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 4
21–22/1 -15. KURS ENDOKRINA SJUKDOMAR,
HUND OCH KATT, Knivsta. 
Arr: VeTa-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

22/1 -15. A CAT IS NOT A SMALL DOG

– HAR DIN KLINIK RÄTT KATTITYD, Göteborg. 
Arr: Jamaren, Purina, Ceva. 
Info: www.wellcat.org 
Anmälan: http://goo.gl/8Q095w

22–23/1 -15. ANESTESIOLOGI STEG 3, DEL 2,
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

23/1 -15. A CAT IS NOT A SMALL DOG – HAR

DIN KLINIK RÄTT KATTITYD, Stockholm. 
Arr: Jamaren, Purina, Ceva. 
Info: www.wellcat.org 
Anmälan: http://goo.gl/8Q095w

23–25/1 -15. 3RD NORDIC SMALL ANIMAL

SURGERY, EMERGENCY & CRITICAL CARE

CONGRESS, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnans Djursjukhus AB. 
Info: www.blastjarnanakademin.se 

v 5
30/1–1/2 -15. THE NORDIC EQUINE VETERINARY

CONFERENCE 2015, Stockholm. 
Info: www.nevc2015.se

v 6
3–4/2 -15. UTBILDNING I KLINISK NUTRITION

STEG 1 FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH

DJURVÅRDARE, Göteborg. 
Arr: Royal Canin Nurse Academy. 
Info: jessica.bjork@royalcanin.com,
www.royalcanin.se/kalender/anmal-dig-
till-nurse-academy/

v 8
NY 16/2 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Karlstad. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

NY 18–19/2 -15. PRACTICAL NEONATOLOGY

FOR EQUINE PRACTITIONERS, Evidensia 
Specialistdjursjukhuset Helsingborg.
Arr: VetPD. 

Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=148

NY 19/2 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Falun. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

NY 20/2 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Västerås. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

v 9
27–28/2 -15. ULTRALJUD, SMÅDJUR, GRUND-
LÄGGANDE BUKKURS, Uppsala. 
Arr: VeTa-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 11
10–11/3 -15. UTBILDNING I KLINISK NUTRITION

STEG 2 FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH DJURVÅR-
DARE, Sundsvall. 
Arr: Royal Canin Nurse Academy. 
Info: jessica.bjork@royalcanin.com,
www.royalcanin.se/kalender/anmal-dig-
till-nurse-academy/

NY 12/3 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Kalmar. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

13–14/3 -15. SÅRVÅRD GRUND, Jönköping.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

14/3 -15. FÖRELÄSNING NEURO-OPHTHAL -
MOLOGY, Sigtuna. 
Arr: SSVO och Ögonpanelen. 
Info: www.ssvo.se 

v 12
16–17/3 -15. KURS I HEMATOLOGI HOS HUND

OCH KATT, Ultuna, Uppsala. 
Arr: Klinisk kemsiska laboratoriet,
UDS, SLU. 
Info: www.universitetsdjursjukhuset.se,
se klinisk kemi
www.universitetsdjursjukhuset.se/sv/
klinisk-kemiska-laboratoriet

NY 18–19/3 -15. VÅRKONFERENS 2015,
Sånga Säby, Stockholm. 
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
Info: www.svdhv.se, 
Ulrika Andersson,
ulrika.andersson@svdhv.org, 
013-24 48 45 
(se annons i denna tidning)

v 13
NY 26/3 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Skara. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

26–27/3 -15. MJUKDELSKIRURGI DEL 4, 
FÖRDJUPNING, Akademiska Sjukhuset,
Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 15
NY 10/4 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Jönköping. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

NY 10–11/4 -15. HEAD CONDITIONS OF THE

HORSE FOR 1ST OPINION VETS, Evidensia
Specialistdjursjukhuset Strömsholm.
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=150

v 16
15–17/4 -15. ANESTESIOLOGI STEG 2, HUND

OCH KATT, Sigtunaområdet. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

NY 16/4 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Stockholm. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

v 17
24–26/4 -15. VETA–DAGARNA – TEMA BILD-
DIAGNOSTIK M M, Karlstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 18
27–28/4 -15. UTBILDNING I KLINISK NUTRITION

STEG 2 FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH DJURVÅR-
DARE, Karlstad. 
Arr: Royal Canin Nurse Academy. 
Info: jessica.bjork@royalcanin.com,
www.royalcanin.se/kalender/anmal-dig-
till-nurse-academy/

v 19
7–8/5 -15. RÖNTGENDIAGNOSTIK FÖR SMÅ-
DJURSPRAKTIKER, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

8/5 -15. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.se

v 21
NY 20/5 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Linköping. 

KONGRESSER & KURSER
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Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i denna tidning)

20–21/5 -15 (PREL). UTBILDNING I KLINISK

NUTRITION STEG 2 FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH

DJURVÅRDARE, Falun. 
Arr: Royal Canin Nurse Academy. 
Info: jessica.bjork@royalcanin.com,
www.royalcanin.se/kalender/anmal-dig-
till-nurse-academy/

v 24
14–16/6 -15. KONGRESS ANIMAL OBESITY,
Uppsala. Arr: SLU. 
Info: www.slu.se/animalobesity

v 37
11–12/9 -15. SÅRBEHANDLING – EN PRAKTISK

KURS MED FALLBESKRIVNINGAR, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 40
1–2/10 -15. GRUNDLÄGGANDE MJUKDELSKI-
RURGI, SMÅDJUR, DEL 1, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

2–3/10 -15. RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI,
HUND OCH KATT, GRUND, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 41
7–8/10 -15. VÅRDHYGIEN, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

NY 9–10/10 -15. ULTRASOUND-GUIDED

ORTHOPAEDIC INJECTION TECHNIQUES & THERA-
PIES, Evidensia Specialistdjursjukhuset
Helsingborg. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=139

v 42
17–18/10 -15. ULTRALJUD HÄST, GRUND,
Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 43
22–23/10 -15. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

v 44
29–30/10 -15. PERIANESTETISK HANDLÄGG-
NING AV HUND OCH KATT MED ASA III–V, 
Sigtunaområdet. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 45
NY 5–6/11 -15. VETERINÄRKONGRESSEN,
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 

Info: Helène Backvik-Svensson, SVF,
08-545 558 27, 
helene.backvik-svensson@svf.se,
www.svf.se.

v 46
NY 13–14/11 -15. CYTOLOGI FÖRDJUPNING,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 47
NY 19–20/11 -15. DERMATOLOGI STEG 2,
Stockholmsområdet. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 48
NY 27–28/11 -15. FOOT LAMENESS & 
FARRIERY, Evidensia Specialistdjursjuk-
huset Strömsholm. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=147

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

v 5
31/1–2/2 -15. EQUINE OPHTHALMOLOGY

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

v 6
6–8/2 -15. EQUINE WOUND CASE DAYS,
Großhartpenning, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de,
www.agpferd.com

v 8
19–23/2 -15. EQUINE MR AND CT IMAGING

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

v 9
NY 27–28/2 -15. EQUINE LASER SURGERY,
Bjerke Dyrehospital, Oslo, Norge. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=140

27/2–1/3 -15. EQUINE REPRODUCTION DAYS,
Lüsche, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 

arnolindner@t-online.de,
www.agpferd.com

v 13
NY 25–26/3 -15. PRACTICAL OPHTHALMOLOGY

FOR EQUINE PRACTITIONERS, Nørlund 
Hestehospital, Arhus, Danmark. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=145

v 17
25–27/4 -15. EQUINE ACUPUNCTURE CASE

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

v 20
13–16/5 -15. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS 2015,
Barcelona, Spanien. 
Info: www.zoovet-conference.org

v 21
21–22/5 -15. A GLOBAL CONFERENCE ON ONE

HEALTH CONCEPT, Madrid, Spanien. 
Info: www.worldvet.org, www.wma.net 

v 22
NY 29–30/5 -15. MUSCULOSKELETAL ULTRA-
SOUND FOR EQUINE PRACTITIONERS, 
Hevosklinikka Equivet, Helsinki, 
Finland. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=156

v 25
20–22/6 -15. EQUINE NEUROLOGIC CASE DAYS,
Müggenhausen, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de,
www.agpferd.com

v 29
16–17/7 -15. HSA INTERNATIONAL SYMPOSIUM

2015 – RECENT ADVANCES II: FOOD ANIMAL

WELFARE DURING TRANSPORT, MARKETING

AND SLAUGHTER, Zagreb, Kroatien. 
Info: www.hsa.org.uk/internationalsym-
posium 

v 38
13–17/9 -15. 32TH WORLD VETERNARY

CONGRESS, Istanbul, Turkiet. 
Arr: WVA. Info: www.worldvet.org

v 46
NY 13–14/11 -15. HEAD CONDITIONS OF THE

HORSE FOR 1ST OPINION VETS, Hevosklinikka
Equivet, Helsinki, Finland. Arr: VetPD.
Info: http://www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=150
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Tf ordförande Telefon
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

BJÖRN DAHLÉN 070-290 32 93
JK LARSSON 0920-25 36 50 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
LOTTA TERNSTRÖM HOFVERBERG 073-151 22 50
MARJA TULLBERG 070-627 77 36

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
SHWAN KAREEN 070-798 68 68

Ledamöter
ANNA BÄCKVALL 010-122 83 14
KAJSA GUSTAVSSON 070-980 09 65
ULRIKA LIND 073-354 53 38
HELEN LOOR 073-097 62 97

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
KARIN DANIELSSON 0707-21 44 56

Kassör
ANNA WALDENSTEN PAMUK 076-109 91 88

Ledamot
MAJALISA BROERSMA 070-591 71 50

Suppleant
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
BJÖRN DAHLÉN

Vice ordförande:
PER JONSSON

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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Svensk Travsport varnar för
Lactanase
❘❙❚ Svensk Travsports chefveterinär Göran
Åkerström varnade på organisationens
hemsida den 5 december för Lactanase,
ett preparat som påstås minska bildandet
av mjölksyra och därigenom öka hästens
prestationsförmåga. Lactanase finns som
injektionspreparat, men även som gel och
pulver som ges via hästens mun. Innehållet
varierar mellan olika tillverkare och ska
enligt vissa produktbeskrivningar ges
mycket nära inpå start. Injektionsformen
kan orsaka svåra skador.

Enligt 44 § i Svensk Travsports tävlings-
reglemente får inte behandlingar eller sär-
skilda åtgärder vidtas som förbättrar eller
försämrar prestationsförmågan, påpekar
Göran Åkerström. Användning av Lactanase

och andra produkter med motsvarande
användningsområde är därför totalförbju-
den inför lopp. Lactanase är inte ett läke-

medel och saknar därför karenstid. Svensk
Travsports chefveterinär avråder från all
användning av Lactanase.  ■

❘ ❙❚ noterat

Användning av Lactanase och andra produkter som påverkar hästarnas
prestation är totalförbjuden inför lopp, påtalar Svensk Travsport. 
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KÅSERI

MYCKET VATTEN HAR FLUTIT i Kalix-
älven sen den gången då jag som ung
distriktsveterinärvikarie en sommar-
natt i slutet av 1970-talet väcktes av ett
telefonsamtal från en bonde i Kalix
distrikt. Jag hade gått och lagt mig och
precis lyckats somna. Persiennerna var
neddragna för alla fönster runt om i
kontoret, där jag hade min säng. Ute
lyste midnattssolen och mina tafatta
försök att stänga ute ljuset var en förut-
sättning för att försöka få en blund i
ögonen.

Haparanda distrikt var på många sätt
ett lättkört distrikt, de flesta gårdarna låg
på den tiden längs vägen parallellt med Torne
älv norrut. Till gården allra längst bort i distriktet var det
drygt 15 mil och i genomsnitt körde jag den sommaren ca 50
mil – varje dag. Majoriteten av gårdarna hade mjölkkor, bara
en grisgård fanns i distriktet. En och annan nordsvensk häst
fanns också bland patienterna. Och så förstås alla dessa hun-
dar och hästar, som skulle besiktigas för friskhetsintyg före
gränspassagen mellan Sverige och Finland. I arbetsuppgifterna
ingick även jour med både Kalix och Överkalix distrikt. 

Det var strax efter midnatt den här dagen. Som när man
sakta kommer upp till ytan från en bottenlös dröm, vaknade
jag av den skrällande telefonen på veterinärmottagningen.
Yrvaket och irriterat lyfte jag luren. I andra änden hördes en
mycket lugn mansröst med omisskännlig Kalixdialekt. I sakta
mak berättade han om en ko som hållit på en längre stund,
men inte kunde kalva. I mitt nyvakna tillstånd hade jag svårt
att behärska min irritation och tänkte elakt att ”Va f-n, kunde
du inte ha hört av dig lite tidigare”. Men efter några kom-
pletterande anamnestiska frågor insåg jag att jag måste åka dit
och bad därför irriterat om en vägbeskrivning till gården.
Bonden svarade då: ”När du svängt av mot Kalixälven och
kommer till den plats av älven där den är som allra vackrast
så ...” ”Okej, okej, sätt ut en stol med en säck på vid vägen så
kommer jag på en gång.” Väl i bilen, en liten begagnad VW-
bubbla där jag fällt ned baksätet och tagit ut ena framsätet för
att få plats med min kvackutrustning, tänkte jag: om jag kla-
rar av förrättningen snabbt skulle jag kunna hinna hem för
några timmars sömn innan morgonens telefontid. 

Mellan Haparanda och Kalix är det ca fem mil och vägen
är mestadels väldigt rak och tråkig (som jag minns det). Det
var inte helt lätt att hålla sig vaken. Framme på gården, fort-
farande störd över min uteblivna nattsömn, frågade jag alltför
bryskt var kon var och om han hade tagit fram tvål och några
hinkar med varmt och kallt vatten. Här skulle det gå undan!
Fortfarande driven av en känsla av att ha blivit bestulen på
min nattsömn undersökte jag kon. Inga livstecken kändes hos 

kalven och efter viss möda lyckades jag rätta till felläget, ett åt
sidan slaget huvud. Med förenade krafter drog vi ut kalven,
som tyvärr var död. Djurägaren var dock inte ledsen för det
utan sa att det var en verklig välsignelse att jag kommit till
gården, fått ut kalven och att hans kära ko nu slapp lida mer.
Efter nödvändig tvätt och sanering av utrustning återstod nu
bara att ta betalt och sen – full fart hem mot Haparanda och
sängen. 

Då sa plötsligt djurägaren ”Nu gå vi in och dricka lite kaffe
och så håller ju min fru Tekla på att grädda pannkakor till
dig”. När jag i en uppgiven och djup suck lyfte blicken, såg
jag att midnattssolen var på väg upp igen efter att precis ha
varit nere och vänt. Motvilligt insåg jag att det där med att
sova i natt, det kunde jag glömma. Jag gav helt enkelt upp
och plötsligt försvann mitt tunnelseende. Väl inne i stugan
fann jag mig strax sittande vid det stora salsbordet, som var
dukat med den finaste duken och den bästa servisen. Det luk-
tade gott i stugan. Vid spisen stod Tekla och gräddade pann-
kakor. Bonden själv hade tagit fram sitt lilla dragspel och satt
sig ner på en pall och spelade av hjärtats lust. 

När jag satt där alldeles ensam vid salsbordet och mumsade
på Teklas nygräddade pannkakor med hemgjord blåbärssylt
till, medan dragspelsmusiken genljöd i den norrländska som-
marnatten, insåg jag plötsligt hur otroligt priviligierad jag var
i denna stund. Och genom panoramafönstren i det stora
rummet såg jag Kalixälven i morgonljuset stilla flyta förbi –
precis där den var som allra vackrast. När vi så småningom
skiljdes åt fick jag en burk hjortronsylt, en flaska hemgjord
saft och en stor kram av Tekla. Solen stod redan högt på 
himmelen när jag betydligt ljusare till sinnet påbörjade resan
hem till morgonens telefontid.

LENNART SÖDERQUIST

En oförglömlig natt vid Kalixälven
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UTGIVNINGSPLAN 2015 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 14 JAN 10 DEC -14 3 DEC -14
2 3 FEB 13 JAN 5 JAN

3 24 FEB 3 FEB 27 JAN

4 17 MAR 24 FEB 17 FEB

5 13 APR 17 MAR 10 MAR

6 5 MAJ 13 APR 7 APR

7 2 JUN 5 MAJ 28 APR

8–9 24 JUN 2 JUN 26 MAJ

10 1 SEP 11 AUG 4 AUG

11 22 SEP 1 SEP 25 AUG

12 13 OKT 22 SEP 15 SEP

13 3 NOV 13 OKT 6 OKT

14 24 NOV 3 NOV 27 OKT

15 15 DEC 24 NOV 17 NOV

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2015
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 2013
– 3 300 E X

AEA-avgiften 90 kronor även
2015
Medlemsavgiften till Akademikernas a-
kassa, AEA, kommer att vara oförändrad
under 2015. Avgiften har sedan 1 maj
2009 varit 90 kronor. Avgiftens storlek
beror i första hand på antalet medlem-

mar i kassan och på den genomsnittliga
dagpenningen som betalas ut.

Beträffande arbetslöshetsersättningens
storlek blir det ingen höjning av a-kasse-
taket 2015. Regeringens budgetförslag
innehöll en höjning av dagpenningen till
910 kronor men eftersom förslaget rös-
tades ner av riksdagen i december förra
året kommer höjningen inte att bli av.
Högsta dagpenning har sedan 2002
varit 680 kronor.  ■

kanslinytt

ÄR DU KIRURGEN SOM VILL 
VARA MED OCH BYGGA UPP  
VÅR OPERATIONSAVDELNING? 
Du är en kirurg med några års erfarenhet som tycker om att vara 
med och påverka din arbetsplats och ser en spännande utmaning i 
att vara delaktig i utvecklingen av Evidensia Djursjukhuset Växjö’s 
operationsavdelning.

Läs mer: www.evidensia.se/djursjukhuset-vaxjo

Eller kontakta djursjukhuschef  
Veronica Sandelin, 0470-71 90 50 
veronica.sandelin@evidensia.se

Födelsedagar i februari 2015

VIVECA MATTESSON, Dingle, 60 år 
den 2/2
ÅSA CRONEBORG, Örsundsbro, 50 år 
den 5/2
ANN THORÉN, Kumla, 60 år den 8/2
KERSTIN VIKMAN, Torsby, 60 år den 13/2
VIKTOR HULTSVED, Karlstad, 80 år 
den 14/2
CLAES KIHLBERG, Uppsala, 70 år 
den 16/2
PIA FORSBERG, Uddevalla, 60 år 
den 19/2
CARL BERTIL THORELL, Förslöv, 85 år 
den 20/2
ANNMARIE WEBER, Orsa, 60 år den 20/2
ALI SAHEBI, Karlstad, 70 år den 21/2

LENA MATTSSON, Vetlanda, 60 år 
den 22/2
NILS WALLIN HÅKANSSON, Strömsholm,
60 år den 22/2
CHARLOTTE HILLERSTRÖM, Munka-Ljungby,
70 år den 23/2
KATARINA KARLSSON FRISCH, Falkenberg,
50 år den 23/2
CAMILLA NILSSON, Åhus, 50 år den 24/2
BÖRJE GUSTAFSSON, USA, 85 år 
den 26/2
LARS ERIK ULLBERG, Sigtuna, 85 år 
den 26/2
SVEN REJNÖ, Kil, 70 år den 26/2

Avlidna
Veterinärmedicine doktor och professor
emeritus GUSTAF BJÖRCK avled den 15
november 2014. Han föddes i Härnö-
sand 1921, tog studentexamen i Öster-
sund 1940 och veterinärexamen 1948.
Se in memoriam på annan plats i denna
tidning.

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
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VI KAN VACCINER
Om du har funderingar kring  
nötvacciner – FRÅGA OSS!
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