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TT AV VETERINÄRFÖRBUNDETS MÅL, enligt vår kommunika-
tions plan, är att ses och höras i den allmänna debatten. Vi ska helst
ligga lite före media, inte minst genom omvärldsbevakning men också

genom att engagera oss i pågående och förbundsrelevanta diskussioner. 
I år har svenska veterinärer både synts och hörts mångfalt medialt. För visst

har vi tidigare, då och då, varit väl lågmälda och diplomatiska och bara knu-
tit näven i fickan eller muttrat till närmaste kollega?

Under den gånga sommaren har veterinärförbundets åsikt efterfrågats 
i flera ämnen. Förbundets informationschef har intervjuats i Rapport och
Aktuellt beträffande ohyggliga och helt oacceptabla transporter av slaktdjur
över landsgränser. Ämnet engagerar oss både ur en professionell synvinkel och
också från en allmän empatisk aspekt. Det är självklart att Sveriges Veterinär-
förbund ombeds uttala sig.

I flera debattartiklar på Sveriges Televisions debattsida SVT Opinion har
också förbundets åsikter och berättigade oro framförts. Anledningen är att
Jordbruksverket tagit bort veterinärerna i första led i sin smittskyddsrådgiv-
ning. Inte bara SVFs och SVS respektive ordföranden har kritiserat föränd-
ringen, också flera enskilda veterinärer har intervjuats i nationella nyhetspro-
gram liksom regionala tidningar. Alla med samma engagemang, insikt och
sakliga argumentation om vad brister i smittskyddskunskap kan medföra. 

I slutet av förra året tog enskilda veterinärer till orda i ett upprop rörande
brakycefala hundar. Det ledde till stor debatt mellan veterinärer, uppfödare,
kennelklubben (SKK) och hundägare. Även om diskussionens vågor ibland
gick höga kommer sannolikt debatten och engagemanget att gynna hälsan för
de brakycefala raserna i slutänden. Trots att arbetet mot så kallad extremavel
redan pågick inom SKK och SVF/SVS blev frågan mera konkret för den 
vanlige djurägaren genom ”trubbnosuppropet”. Det har redan hållits en
vetenskaplig kongress i ämnet och i månadsskiftet september/oktober 
kommer ytterligare en konferens riktad till veterinärer att genomföras. Inter-
nationellt har svenska veterinärers engagemang i frågan noterats.

Att brinna för en uppgift eller ett ämne är fantastiskt. Engagemang och
positiv energi kan spridas som ringar på vattnet. Felaktiga rutiner kan upp-
märksammas och ändras till något betydligt bättre. Det kan dock vara obe-
hagligt att sticka ut hakan och ha en åsikt – oavsett om svaret är efterfrågat
eller inte. Dessutom är tonläget i vår samhällsdebatt stundtals högt och 
intolerant. Med de risker (eller möjligheter) som följer av sociala medier kan
en och annan debattör kanske tveka. 

Att delge andra sin åsikt, och inte minst att kunna argumentera 
för sin åsikt och sitt engagemang, ska därför uppmuntras. Låt 
vara att det finns avvikande uppfattningar. Förbundets mål 
är att svenska veterinärers röster och kompetens ska fortsätta 
att höras och efterfrågas.

LOTTA MÖLLER

ledamot i förbundsstyrelsen

E
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En lättnad1...
En riktad behandling av klåda vid allergisk dermatit hos hund

APOQUEL® (oclacitinib) filmdragerade tabletter för hund. Receptbelagt. Indikationer: Behandling av klåda förenad med allergisk dermatit hos hund. Behandling av kliniska 
symptom på atopisk dermatit hos hund. Kontraindikationer: Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen. Använd inte till hundar som 
är yngre än 12 månader eller väger mindre än 3 kg. Använd inte till hundar med tecken på immunsuppression, som hyperadrenokorticism, eller tecken på progressiva elak
artade tumörer eftersom den aktiva substansen inte har utvärderats i dessa fall. Baserad på SPC 20150508. För ytterligare info om produkten se www.fass.se. 

Orion Pharma Animal Health II Box 520 II 192 05 Sollentuna II Telefon 08-623 64 40 II www.orionvet.se

1Cosgrove S.B. et al: Long-term compassionate use of oclacitinib in dogs with atopic and allergic skin disease: safety, efficacy and quality of life, Vet Dermatol 2015: 26: 171-e35.
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APOQUEL® 3,6 mg, 5,4 mg och 16 mg 
finns i förpackningsstorlekar med 

20 och 100 tabletter.
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Är dagens distriktsveterinär en ren
generalist eller finns det möjlighet,
eller till och med krav, på en ökad
specialisering? Är det inte just bred-
den och kunskapen om samtliga
djurslag som utmärker jobbet som
distriktsveterinär? Jo, till viss del.
Men tiderna förändras och så även
djurägarnas önskemål.

REPORTAGE
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GENOM ATT LÅTA ett antal överveterinärer orga-
nisera internutbildning får allt fler distrikts  -
vete rinärer chansen att satsa på en speciell
inriktning.

– Många yngre kolleger tror att distriktsvete-
rinärjobbet är konstant, att jobbet ser likadant
ut för all framtid. Så är det inte, numera finns
det goda möjligheter att vidareutvecklas och
specialisera sig även hos oss, säger överveterinär
Monika Wartel. 

Överveterinär, vad innebär det?
– Vi är sex överveterinärer, en på gris, två på

häst, en på nöt och två på smådjur. Vår uppgift
är att erbjuda utbildning som både höjer och
breddar kompetensen hos våra kolleger. Hur vi

går till väga är lite olika, tjänsten överveterinär
är fortfarande ganska ny och förutsättningarna
varierar lite beroende på djurslag och var i landet
man jobbar. Vi provar oss fram, berättar Monika.

Hon förklarar att överveterinärtjänsten inte
innebär någon form av chefskap utan enbart
handlar om veterinärmedicin. Själv arbetar hon
ungefär 40 procent kliniskt på kliniken i Fjärd-
hundra och övrig tid med utbildning. 

ÖVERVETERINÄRTJÄNSTERNA inrättades 2010
och möjliggör en ökad specialisering inom
smådjur, häst eller produktionsdjur, men utan
att tappa den kompetens som krävs för att klara
beredskapen. Det gör att de utbildningar som

REPORTAGE

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE EDRIKSSON

Distriktsveterinärerna specialiserar sig

Monika Wartel hjälper sina
kolleger med vidareutbildning
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erbjuds både måste vända sig till dem som vill
spetsa sin kunskap och dem som vill bredda.
Monika, som började som överveterinär 2011,
är tillsammans med Beate Lundbäck, Stenung -
sund, ansvarig för häst.

Hur går vidareutbildningen till? 
– På häst har vi en arbetsgrupp där vi disku-

terar vilka behov som finns. När vi sedan utfor-
mar en kurs handlar det oftast om ett specifikt
ämne och vi anlitar de riktigt stora namnen
inom det aktuella området. Vi har haft Dylan
Gorvy, Flemming Winberg, Kerstin Bergvall
och Maria Källberg för att nämna några som
alla är på absolut högsta nivå inom respektive
gebit och vi uppskattar verkligen att få ta del av
deras kunskaper. 

– I slutet av oktober ska vi ha en kurs med
Casper Lindegaard i smärtlindring och bedöv-
ning. Kurser på den här nivån vänder sig till
dem som har djurslaget häst som inriktning.
Hästsymposiet på årets Veterinärkongress  hand-
lar om hovar och det spinner vi vidare på med
en egen fortsättning efter kongressen, berättar
Monika vidare.

Hon tipsar samtidigt sina distriktsveterinär-
kolleger om att flera kurser har filmats och åter-
finns som kunskapsklipp på det interna nätet. 

– För att bli bra på någonting måste man
göra det ofta och det gör ju den som har satsat
på ett speciellt område. Men alla som har
beredskap måste samtidigt klara av att hantera
de mest skilda situationer som uppstår i fält.
Den kompetensen försöker vi upprätthålla

REPORTAGE

Hästar har alltid funnits med i Monikas yrkesliv. Att få möjlighet att sköta vidareutbildningen för de veterinärer som vill specialisera sig på
häst är något som verkligen roar Monika.

MONIKA WARTEL har alltid haft hästar som både intresse och jobb.
Ponnyhoppning under uppväxten i Enköping, sedan arbete som ung-
hästtränare. Under en kort period provade hon på att arbeta i travstall
hos ortens stortränare Stefan Melander, men återgick till det som hon
fortfarande uppskattar allra mest – grundutbildning av unga ridhästar.
Då hade hon inte en tanke på att i framtiden arbeta med sjuka hästar,
men insåg att framtidsutsikterna som beridare kanske inte var så 
lysande i längden. 

Efter att ha bildat familj sökte Monika till veterinärprogrammet och
kom in vid tredje försöket. Då hade  hon bestämt sig, hon skulle jobba
med hästar som veterinär. När Monika var klar 2008 fick hon ett vika-
riat på Specialistdjursjukhuset Strömsholm. Ett och halvt år senare blev
hon erbjuden att bygga upp hästinriktningen inom Distriktsveterinä-
rerna och tackade utan att tveka ja. Det passade bra i tiden då ett 
diskbråck satte stopp för såväl avancerad ridning som att dagligen böja
hästar på jobbet. 

Förutom hästintresset har Monika alltid varit aktiv handbollsspelare.
Något seriespel på högre nivå är inte längre aktuellt men hon tränar
och spelar matcher i Trim-serien.
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genom ”Repetition Häst”. De utbildningsträf-
farna håller vi i själva på plats. Det brukar vara
mellan 15 och 20 deltagare varje gång. Här 
i Fjärdhundra har vi bra möjligheter just på
häst med en rymlig och välutrustad  klinik.
Repetitionskurserna domineras av praktiska
övningar och vi har tillstånd att använda
slaktdelar på mottagningarna. Tyvärr är det ofta
ganska knepigt rent logistiskt, men för det
mesta går det att lösa, säger Monika. 

SOM ÖVERVETERINÄR måste man alltså även
vara pedagog? 

– Ja, men någon pedagogisk utbildning har
jag inte och visst funderade jag på den biten när
jag började med det här jobbet. Men jag är fak-
tiskt lite överraskad över hur bra det känns. Att
hålla i repetitionsutbildningarna är otroligt kul
och att prata om ämnen man behärskar går lätt.
Deltagarna brukar dessutom ganska snabbt
upptäcka att vi som håller i kurserna är ”vanliga
människor” som själva står inför samma fråge -
ställningar då och då, säger Monika. Hon har
fått smak på att lära ut och har producerat en
rad broschyrer om t ex  sårvård, kolik och fång
(finns tillgängliga i PDF-format på nätet) som
vänder sig till djurägare och hon ”fuskar” även
lite som filmproducent på tidningen Hippsons
webb där hon är med och utformar instruk-
tionsfilmer om hur man bandagerar ett sår och
liknande. 

– Beate Lundbäck och jag har många järn i
elden. Just nu jobbar vi, tillsammans med häst-
arbetsgruppen, på att producera ett stödmaterial
för besiktning av häst. Bland annat innehåller
det en uppmaning att använda den besiktnings -
manual som SVS Hästsektion tog fram för
några år sedan. Att utföra hästbesiktningar är
en ganska tuff uppgift som även kräver vissa
förutsättningar på plats, t ex en ridbana eller
liknande för longering. Vår instruktion tar upp
grundläggande rutiner inför uppgiften, exem-
pelvis vilka frågor man alltid ska ställa till den
som beställer besiktningen, berättar Monika. 

HELA HÄSTGRUPPEN arbetar även med ett
betydligt större projekt, nämligen behandlings-
riktlinjer. Under utbildningsträffarna framgår
det hur olika förutsättningarna är beroende på
var i landet man arbetar. Då kan det vara bra att
ha vissa riktlinjer att luta sig mot. 

– Den som står med en kolikhäst på Gotland
eller i Norrland kanske inte har möjlighet att
remittera och tvingas fatta andra beslut i svåra
situationer än den som arbetar i Mälardalen,
kommenterar Monika. 

På Monikas egen hemmaplan i Fjärdhundra
har man goda möjligheter att ta emot hästar.
Här finns en bra lokal och möjlighet att stalla
upp väntande hästar i boxar både ute och inne.
Springa med hästarna, det får man göra utom-
hus vid behov. 

– Vi håller till i ett område där det finns tre
dygnetruntöppna hästsjukhus, som även erbju-
der ambulerande tjänster, inom tio mils
avstånd. Det påverkar givetvis vår verksamhet.
Vi försöker fylla de luckor som de stora klini-
kerna kan ha i sitt vårdutbud, förklarar Monika.
Hon fyller i att ett område som Distriktsveteri-
närerna tidigt ”högg på” är odontologi, där det
finns ganska många som gått minst två steg och
några alla tre i SLUs odontologutbildning. 

INOM HÄSTNÄTVERKET, som består av ca 85
veterinärer, kommuniceras det ständigt kring
bilder och frågor. Det hör till vardagen. Under
sommaren har denna mer spontana back-up 
för första gången förstärkts genom att erfarna
distriktsveterinärer fungerat som ”Kollega i
beredskap”. En funktion som kan liknas vid en
hjälplinje för den som hamnar i bryderi. Kollega
i beredskap finns för övrigt för samtliga djur-
slag, inte bara häst.

Det låter som om du har ett mycket roligt
och stimulerande jobb som överveterinär?  

– Ja, absolut. Det som är svårast är att balan-
sera mellan det kliniska arbetet och administra-
tionen. Det är lätt att bli överambitiös, det finns
så mycket man vill göra, avslutar Monika.  ■

REPORTAGE

För att bli bra på någonting
måste man göra det ofta.

DISTRIKTSVETERINÄRERNAS 
ÖVERVETERINÄRER

Häst: Monika Wartel, Fjärdhundra 
och Beate Lundbäck, Stenungsund. 
Smådjur: Anna Norlin, Mora, specialist 
i hundens och kattens sjukdomar. 
Lisa Haglund, Umeå/Vännäs. 
Nöt: Johan Waldner som inte är knuten 
till någon klinik, vilket även gäller 
Jörgen Lindahl som ansvarar för gris.
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Underlättar följsamheten  
vid behandling av  
kongestiv hjärtsvikt

Nu kommer Fortekor PLUS

Fortekor PLUS 1,25 mg/2,5 mg och 5 mg/10 mg tabletter för hund (pimobendan/benazeprilhydroklorid). Indikationer: För behandling av hundar med kongestiv hjärtsvikt orsakad av atrioventrikulär klaffinsufficiens eller dilaterad kardiomyopati. 
Fortekor PLUS är en kombination med fast dos och ska endast användas hos patienter vars kliniska tecken är adekvat kontrollerade när samma doser av de enstaka komponenterna (pimobendan och benazeprilhydroklorid) ges samtidigt. Använd 
inte i fall med hypertrofisk kardiomyopati eller kliniska tillstånd där en ökad hjärtminutvolym inte är möjlig på grund av funktionella eller anatomiska orsaker (t.ex. aortastenos eller pulmonalstenos). Använd inte i fall med hypotoni, hypovolemi, 
hyponatremi, akut njursvikt eller allvarlig leverinsufficiens. Vid kronisk njursjukdom jfr produktresumén. Effekt och säkerhet av preparatet har inte säkerställts hos hundar som väger under 2,5 kg eller är yngre än 4 månader. Använd inte 
under dräktighet och laktation. Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne. Biverkningar: En måttligt positiv kronotrop effekt kan i sällsynta fall förekomma. Ett litet antal hundar kan uppvisa övergående 
kräkningar, diarre, aptitlöshet, koordinationsproblem eller tecken på trötthet. Interaktion med NSAID och kaliumsparande diuretika kan inte uteslutas. Kombinationen av Fortekor PLUS och andra blodtryckssänkande medel, anestetika eller 
sedativa kan leda till förstärkt blodtryckssänkande effekt. Rekommenderad dos av Fortekor PLUS är 0,25–0,5 mg pimobendan per kg kroppsvikt och 0,5–1 mg benazeprilhydroklorid per kg kroppsvikt indelad i två dagliga doser. Fortekor PLUS 
tabletter administreras oralt, två gånger dagligen med 12 timmars mellanrum (morgon och kväll) och cirka 1 timme före utfodring. Förpackning: 1,25 mg/2,5 mg: 30 tabletter. 5 mg/10 mg tabletter: 30 tabletter. Receptbelagt. Texten är baserad på 
produktresumé daterad 2016-03-23. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. Texten är omformulerad och/eller förkortad jämfört med den godkända produktresumén. Produktresumén kan beställas kostnadsfritt från Elanco Danmark, 
Lyskær 3E, 2.tv., DK-2730 Herlev. Mail: nordic@elanco.com. Innehavare av godkännande för försäljning: Elanco Europe Ltd, Storbritannien. 

Den första 
doskombinationen 
av benazepril och 

pimobendan

Innovativ kombination av två aktiva substanser som förbättrar överlevnaden och livskvaliteten*  
för hundar med hjärtsjukdom1,2

Lika många tabletter på morgonen och på kvällen och ett färre antal tabletter att ge

Tablett med smak med Fortekors beprövade smakmaskerande teknik

Utvecklad för att ge bättre följsamhet och utfall.  
Använd Fortekor PLUS för enklare behandling av kongestiv hjärtsvikt
Referencer: 
1. Haggstrom J et al. J Vet Intern Med 2008;22:1124-1135. 2. The BENCH Study Group. J Vet Cardiol 1999;1:7-18. 

* När det gäller förbättrad motion tolerans och kliniskt tillstånd.

N
O

C
A

FF
O

P
00

00
8 

06
 2

01
6



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2016 11

Salmonellabakterier som kvarstår på
kontaminerade ytor i form av bio-
film är svåra att avlägsna vid rengö-
ring och desinfektion. Förmåga att
bilda biofilm är därför av relevans
för bekämpning och kontroll såväl i
djurbesättningar som foderfabriker.
I denna studie undersöktes salmo-
nellastammar från utbrott i svenska
djurbesättningar avseende förmåga
att bilda biofilm.

BAKGRUND
Det svenska salmonellakontrollpro-
grammet innebär att bekämpningsåt -
gärder måste vidtas i besättningar där
salmonella påvisas. För att undvika åter -
infektion från miljön utförs rengöring
och desinfektion av utrymmen och ytor
som misstänks vara kontaminerade med
salmonellabakterier. Återfall av salmo-
nella i enskilda besättningar har ibland
hänförts till brister i dessa åtgärder
(Figur 1a och 1b). Biofilm försämrar
effekten av rengöring och desinfektion
av smutsiga ytor (2). Därför ville vi under-
 söka förmågan att bilda biofilm hos 
salmonellastammar som varit särskilt
besvärliga att bekämpa i besättningen,
eller där fodersmitta misstänkts.

BIOFILM
Biofilm består av ett hydrerat polymer-
matrix av bakterier som adhererar till
varandra och till en yta (3). Bakterier
kan tillväxa i den skyddande biofilmen
men också frisättas, börja föröka sig och
spridas i miljön (3). 

Det är svårt att fullständigt reprodu-
cera naturlig biofilm i laboratorieexperi-
ment och vanligen undersöks enskilda
bakteriestammars adhesion till olika
ytor. Förmåga till biofilmsbildning hos
Salmonella enterica har ofta undersökts

genom spektrofotometrisk mätning av
adhesion till mikrotiterplattor. Benägen-
het att bilda biofilm har associerats med
olika serotyper av salmonella (1), men
den enskilda bakteriestammen tycks ha
större betydelse än serotyp (6). Ett fler-
tal studier har undersökt sambandet
mellan biofilm och persistens av salmo-
nella i industriella miljöer för foderpro-
duktion (10) och livsmedelsproduktion
(4). Bara enstaka rapporter finns om
samband mellan biofilm och persistens i
djurbesättningar (7).

MATERIAL OCH METODER
20 stammar av Salmonella enterica subsp
enterica från stamkollektionen vid sta-
tens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
användes i studien (se Tabell 1). Adhe-

sion till mikrotiterplattor mättes med
spektrofotometri. Efter odling på blod -
agar tillsattes en bakteriekoloni till tio
milliliter TSB (tryptic soy broth) och
inkuberades över natt i 37°C. Därefter
späddes fem mikroliter av buljongkultu-
ren i 300 mikroliter TSB och triplikat av
denna spädning applicerades i mikro -
titerplattor av plast som inkuberades vid
37°C under 24 timmar respektive rums -
temperatur (20°C) i 48 timmar. Efter
inkubering sköljdes plattorna tre gånger
med sterilt vatten för att avlägsna bakte-
rier som inte fastnat på ytan. Kvarvarande
adhererade bakterier fixerades med 100-
procentig metanol i 15 minuter och fär-
gades sedan med kristallviolett i fem
minuter, sköljdes med sterilt vatten och
avfärgades med 33-procentig acetonsyra.

SUSANNA STERNBERG LEWERIN, leg veterinär, VMD, professor och
LISE-LOTTE FERNSTRÖM, biomedicinsk analytiker*

Biofilm hos salmonellaisolat från
svenska djurbesättningar

➤
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Tabell 1. SALMONELLASTAMMAR SOM UNDERSÖKTES AVSEENDE BILDANDE AV BIOFILM. OM INTE ANNAT

ANGES FÖRELIGGER INGET EPIDEMIOLOGISKT ELLER NÄRA GEOGRAFISKT SAMBAND MELLAN STAMMARNA.

Serotyp ID-nummer* Ursprung

1 S cubana 435/2003 Foderburet utbrott kopplat till foderfabrik1

2 S cubana 281/2008 Enstaka isolat, utan spridning, från grisbesättning
3 S dublin 187/2008 Utbrott i mjölkbesättning 
4 S dublin 707/2007 Utbrott i mjölkbesättning
5 S dublin 859/2012 Utbrott i mjölkbesättning
6 S mbandaka 219/2013 Foderburet utbrott kopplat till foderfabrik
7 S mbandaka 471/2011 Slaktkycklingbesättning
8 S mbandaka 63/2004 Utbrott i mjölkbesättning
9 S reading 477/2007 Utbrott i mjölkbesättning2

10 S reading 592/2007 Utbrott i mjölkbesättning2

11 S reading 340/2009 Utbrott i mjölkbesättning2

(samma region som 592/2007)
12 S thompson 592/2010 Utbrott i grisbesättning
13 S thompson 936/2005 Utbrott i mjölkbesättning3

14 S typhimurium DT104 84/2008 Utbrott i mjölkbesättning
15 S typhimurium 847/2008 Återkommande utbrott i slaktkycklingbesättning
16 S typhimurium 605/2008 Återkommande utbrott i värphönsbesättning
17 S typhimurium DT104 550/2004 Utbrott i mjölkbesättning
18 S typhimurium DT104 551/2004 Utbrott i mjölkbesättning (kopplat till 550/2004)
19 S typhimurium 767/2009 Grisbesättning, spårat till foderfabrik 
20 S typhimurium 651/2010 Mjölkbesättning

* ID-nummer slutar med årtalet då stammen isolerades.
1 Se referens nr 10
2 Se referens nr 4
3 Se referens nr 8
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Graden av infärgning (optisk densitet,
OD) mättes i en Wallac VICTOR2
spektrofotometer vid 570 nanometer våg-
 längd. Försöket upprepades tre gånger.

Resultaten beräknades som medel -
värdet av varje triplikat. För varje stam
beräknades även variationen inom och
mellan plattorna, som standardavvikel-
sen delat med medelvärdet. 

RESULTAT
Figur 2 och 3 visar OD-värden (medel-
värde och standardavvikelse) för varje
stam efter inkubering i 24 timmar vid
37°C (Figur 2) respektive 48 timmar vid
rumstemperatur (Figur 3). Inga tydliga
skillnader kunde ses mellan de olika
stammarna, utom för de tre S typhimu -
rium DT 104 (nummer 14, 17 och 18 i

Tabell 1). De senare uppvisade högre
OD-värden vid båda inkuberingstempe-
raturerna. Variationen inom plattorna
var 16 procent efter 37°C inkubering
och 14 procent efter inkubering i rums -
temperatur. Variationen mellan plattorna
var 24 procent efter inkubering vid
37°C och 18 procent vid rumstempe -
ratur. 

➤
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FIGUR 1. Återfall av salmonella i enskilda besättningar har ibland hänförts till brister i rengöring och desinfektion av ytor som misstänks
vara kontaminerade med salmonellabakterier. Salmonella dublin, utstryk på blodagar (Figur 1a) och blåagar (Figur 1b).
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FIGUR 2. Biofilm hos stammar av Salmonella enterica uppmätt som optisk densitet (OD), efter inkubering vid 37°C i 24 tim (37C). X-axeln
visar stamnummer som angivet i Tabell 1. Y-axeln visar OD-värde, staplarna visar medelvärdet från tre plattor med triplikat, felstaplar in-
kluderar medelvärdet +/- en standardavvikelse.

FIGUR 3. Biofilm hos stammar av Salmonella enterica uppmätt som optisk densitet (OD), efter inkubering vid rumstemperatur i 48 tim (RT).
X-axeln visar stamnummer som angivet i Tabell 1. Y-axeln visar OD-värde, staplarna visar medelvärdet från tre plattor med triplikat, fel-
staplar inkluderar medelvärdet +/- en standardavvikelse.
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METODASPEKTER
Det har hävdats att mätning av bakte -
riers adhesion till polystyrenplattor inte
är en optimal metod för att bedöma bio-
filmsbildning och andra, mer realistiska
men resurskrävande modeller, har före-
språkats (1, 2). För syftet med denna
studie bedömdes dock den använda (och
vanligaste) modellen som tillräcklig.
Temperatur och odlingsmedium har
visats påverka biofilmsbildning (6, 10).
Den buljong som användes här har tidi-
gare visats gynna bildandet av biofilm
(8) och inkubering vid 20°C har fram-
hållits som det mest realistiska för att
bedöma naturlig biofilmsbildning (10).

DISKUSSION
Bildande av biofilm kunde, med den
metod som användes här, inte associeras
med vare sig foder som smittkälla eller
benägenhet till persistens i besättningen.
De tre stammarna av S typhimurium
DT104, som var de enda som uppvisade
ökad bildning av biofilm, hade inte
kopplats till några särskilda svårigheter
vid bekämpningen i besättningarna.
Ingen av de andra stammarna som hade
varit besvärliga att bekämpa och/eller
kopplats till foderburen smitta, uppvi -
sade någon särskild benägenhet att bilda
biofilm i den modell som användes här.
Sådana ”besvärliga” stammar inkluderade
en S thompson (nummer 13 i Tabell 1,
besättningsutbrott beskrivet i referens nr
9), tre S reading (nummer 9, 10 och 11
i Tabell 1, besättningsutbrott beskrivet 
i referens nr 5), en S cubana (nummer 1
i Tabell 1, foderutbrott beskrivet i refe-
rens nr 11) och två S typhimurium
(nummer 15 och 16 i Tabell 1). Där -
emot förväntades inte någon nämnvärd
biofilmsbildning hos S dublin, eftersom
persistens i besättningsmiljön anses vara
av mindre betydelse för denna serotyp
än anpassning till den huvudsakliga vär-
den (nötkreatur). 

Resultaten stödde alltså inte hypo -
tesen att olika benägenhet att bilda bio-
film eller adherera till ytor hänger sam-
man med svårigheter att bekämpa olika
salmonellastammar i enskilda besätt-
ningar. Detta överensstämmer med
resultaten från en annan studie (7) även
om det fortfarande är möjligt att andra
egenskaper som har att göra med bil dan-
det av biofilm kan skilja sig mellan olika

stammar. Biofilm är förmodligen av
mindre betydelse för skillnader mellan
olika salmonellautbrott. Ett antal olika
faktorer påverkar utfallet av salmonella-
introduktion och spridning av salmonella
inom en djurbesättning. Några som kan
nämnas är djurslag, produktionsform,
besättningsstorlek och olika miljöfakto-
rer i den enskilda djurbesättningen.

SUMMARY
Biofilm formation in salmonella
strains isolated from Swedish herds
The aim of the present study was to
compare the biofilm formation of 20
salmonella strains isolated from out -
breaks in Swedish farm animals, in order
to assess if this could be associated with
on-farm persistence or recurrence, or
spread via feed. Spectrophotometry was
used to assess the adhesion to microtiter
plates.

Biofilm formation could not be asso-
ciated with serotype or source of the
strain. Three S typhimurium DT 104
strains appeared to have a higher biofilm
formation capability. Except for these
strains, there was little variation in the
results for different strains.

TACK
Denna studie genomfördes med medel från
Jordbruksverket. Författarna vill också
tacka Lena Falkenäs på SVA för hjälp med
att ta fram salmonellastammarna. 
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Fel författare till förra
Epizteln

I veterinärtidningen nummer
10/16 (sidan 31) angavs att den
som sammanställt texten om
mjältbrandsutbrottet på Omberg
var Cecilia Hultén. Det var fel,
rätt författare till Epizteln 10/16
är Karl Ståhl, SVA. Redaktionen
beklagar sammanblandningen.

Johan Beck-Friis
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SVERIGE HAR FÅTT OFFICIELL 
SCRAPIESTATUS
Export av får blir enklare
EU har nu godkänt Sveriges ansökan om för-
sumbar risk för scrapie vilket bland annat inne-
bär att det från och med den 8 september 2016
åter är möjligt för får- och getägare att sälja sina
djur inom EU. Detta innebär att vi kan fortsätta
ställa krav i samband med importer men det
innebär också stora lättnader för besättningar
som vill exportera får till andra EU-länder. 

Från januari 2015 hamnade de svenska får-
och getägarna i ett läge där de inte kunde upp-
fylla de nya reglerna. Det var i princip helt
stopp för utförsel då godkännande av Sveriges
ansökan enligt de nya reglerna drog ut på tiden. 

Nu efter godkännande av programmet blir
det dessutom enklare hantering av en utförsel
än innan regeländringen 2014, både för djur -
ägarna och för de officiella veterinärerna efter-
som det inte längre är nödvändigt att kontrol-
lera varje enskild besättnings scrapiestatus inför
utförseln. Den försumbara risken är på natio-
nell nivå och omfattar alla landets får- och get-
besättningar.

Scrapie i Sverige
En status som försumbar risk för scrapie bety-
der i princip att landet betraktas som fritt från
klassisk scrapie (men rent statistiskt kan man
inte bevisa frihet och därför är det en försum-
bar risk). Klassisk scrapie har endast påvisats i
en enda besättning i Sverige, 1986. Smittan
kunde aldrig säkert spåras men det fanns miss-

tankar om att djuren kom från Norge. I början
av 2000-talet infördes omfattande övervakning
för scrapie i hela EU. Det fanns också krav på
införande av obligatoriska avelsprogram för att
avla fram djur som var mer motståndskraftiga
mot scrapie. 

Det finns dessutom regler för handel för att
minska risken för spridning av smittan inom
ett land och mellan länder. Tidigare var dessa

Epizteln rapporterar om att Sverige fr o m den 8 sep-

tember är klassat som ett land med försumbar risk

för scrapie. Den nya klassningen underlättar för får- och getägare att sälja sina

djur inom EU. Sanerings- och vaccinationsarbetet efter mjältbrandsutbrottet vid

Omberg är också inne i sitt slutskede. Texten är sammanställd av Madeleine 

Gertzell, Jordbruksverket.

MÅNADENS EPIZTEL

Sveriges status med försum-
bar risk för scrapie betyder
att landet betraktas som
fritt från klassisk scrapie
i alla får- och getbesätt-
ningar. FO
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regler begränsade och Sverige beslutade för över
tio år sedan att införa ett nationellt scrapiepro-
gram för att kunna ställa krav vid import för att
minska risken att få in smittan i landet. Sverige
beviljades genom programmet nationella till-
läggsgarantier vid import och svenska fårbesätt-
ningar slapp obligatorisk avel för resistens mot
scrapie. Genom programmet har vi förbundit
oss att vidta strikta bekämpningsåtgärder om
smittan upptäcks och att ställa höga krav vid
import. Men framför allt att vi har haft en mer
omfattande övervakning. Övervakningen har
främst baserats på provtagning av självdöda och
avlivade djur i samband med destruktion men
även provtagning vid slakt. 

Det nya godkända programmet innebär att
kraven för att ta in djur till Sverige i princip 
är desamma som tidigare. För att behålla vår
status behöver vi fortsatt ha strikta krav vid
import och vi behöver fortsätta övervakningen,
men vi kan minska antalet djur som undersöks
jämfört med tidigare.

Av EU-länderna är det bara Österrike och
Finland som hittills har samma officiella 
status som Sverige. Jordbruksverket ansvarar
för Sveriges officiella kontrollprogram enligt de
nya EU-reglerna för scrapie.

MJÄLTBRANDEN KOMMER FRÅN SAMMA
SMITTKÄLLA
SVA har i samarbete med Folkhälsomyndig -
heten analyserat och sekvenserat DNA från nio
av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid
Omberg. Resultatet visar på att det sannolikt
rör sig om en och samma ursprungskälla men
säger inget om var djuren har smittats.

Totalt har 15 djur dött i mjältbrandsutbrot-
tet på Omberg i skrivande stund. Av dessa djur
är två älgar. Arbetet med vaccination av nöt och
får samt sanering av platser där smittade djur
legat är i sitt slutskede. Jägare i området har
uppmanats att vid fynd av döda vilda djur eller
om man ser eller avlivar ett uppenbart sjukt vilt
djur ta kontakt med SVA.  ■

MÅNADENS EPIZTEL

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

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

En sex månader gammal rottweiler blev under-
sökt på grund av blockhälta på vänster fram-
ben efter lek. Den hade även visat hälta på
andra ben vid flera tillfällen. Fallet är bedömt
av radiolog Tove Nielsen vid Bilddiagnostiska
kliniken, Universitetsdjursjukhuset, SLU. 

Rottweiler, hane, sex månader gammal 
ANAMNES: Hunden blev akut halt på vänster fram-
ben efter lek ett par dagar innan besöket. Den hade
även tidigare varit halt på höger framben och något
bakben. Ägaren tycker att hältan flyttar mellan benen
men att den oftast ses på vänster fram.

KLINISK UNDERSÖKNING: Hunden är tydligt belast-
ningshalt vänster fram. Smärtreaktion ses vid flexion
och nedsatt rörelseomfång konstateras i båda bog -
lederna, tydligast på vänster sida. 

BILDDIAGNOSTIK: Röntgenundersökning utförs av
båda boglederna i mediolateral (ML) och kaudokra-
nial (KdKr) projektion. I denna presentation visas
endast ML-projektionerna (Figur 1 vänster och Figur
2 höger). Vilka radiologiska avvikelser ses? Vilken är
din diagnos? 

FIGUR 1. Mediolateral (ML) projektion av vänster bogled. FIGUR 2. Mediolateral (ML) projektion av höger bogled. 

SVAR SE SIDAN 46

Veterinärtidningen nummer 10/16 var ovanligt tjock och
innehållsrik, vilket redaktionen tycker är roligt. Tyvärr
slank det även med några olyckliga bildval som uppmärk-
samma läsare har upptäckt. På sidan 53 finns en redaktio-
nell bild av en trebent hund, som om man tittar närmare
även har ett i Sverige förbjudet stackelhalsband på sig. 

På sidan 83 finns vidare en helsidesannons med en bild på
bland annat hästar som har frambenen sammanbundna.
Även detta är förbjudet enligt svensk lag. Förklaringen är
att båda bilderna kommer från bildbanker med motiv från
fler länder än Sverige. De skulle självklart inte ha använts
i tidningen och redaktionen beklagar dessa missar. Samti-
digt är det glädjande med engagerade och uppmärksamma
läsare som reagerar när exempel på dålig djurhållning visas.
Keep up the good work!

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör, Svensk Veterinärtidning  
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·  För behandling av magsår samt  
 förebyggande av återfall

·  Varje spruta innehåller läkemedel  
 till 700 kg häst

·  Bevisad bioekvivalens med GastroGard

Förpackning 
Finns som 7-pack. 
Förvaras vid högst 30 °C.  
Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.
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ej, det här inlägget handlar
inte om homeopati utan
om generiska läkemedel. I
ett tidigare nummer av
denna tidning noterades

att ”Veterinärer har en positiv inställ-
ning till generika” (6). Även om det inte
kan uteslutas att det fanns en mer eller
mindre dold agenda bakom den arti-
keln, får det nog anses vara en spridd
(om än inte oemotsagd) mening att
generiska läkemedel är något positivt för
såväl brukare som samhälle – i vart fall
på humansidan. 

Kan erfarenheter från humanmedici-
nen avseende förtjänsterna med generiska
läkemedel förbehållslöst överföras till
veterinärmedicinen (Figur 1)? En under-
sökning genomförd i samband med
Veterinärkongressen 2014 visar att det
finns luckor i kunskapsläget hos veteri-
närer rörande generiska läkemedel. Här
redovisas och kommenteras några resul-
tat från den undersökningen. Dessutom
poängteras potentiella skillnader mellan
olika generika.

VAD VET VETERINÄRER?
Under Veterinärkongressen 2014 genom-
 förde Boehringer Ingelheim Vetmedica
en enkätundersökning där tillfrågade
kongressdeltagare besvarade ett antal
flervalsfrågor om generiska läkemedel. I
urvalet av deltagare till undersökningen
eftersträvades (utöver ett högt deltagar -
antal) en så bred representation av olika
kategorier (kön, ålder, veterinära yrkes-
roller, arbetsgivare, yrkeserfarenhet, etc)
som möjligt. Totalt besvarades enkäten
av 180 deltagare varav 140 kvinnor. 49
procent av de svarande var i ålders kate-
gorin 41–60 år och 34 procent i katego-

rin 25–40 år. En majoritet (61%) hade
mer än tio års yrkeserfarenhet, drygt
hälften (52 %) var i huvudsak kliniskt
verksamma medan 13 procent var stude-
rande och 18 procent pensionärer.

Vad är generiska läkemedel?
Generiska läkemedel (”generika”) tillver-
kas och säljs efter att patentskyddet för
det första godkända läkemedlet av viss
typ och med viss substans (”originalläke-
medel”) har gått ut. Enligt Generika -
fö reningen (branschorganisation för
företag som marknadsför generiska läke-
medel) är ett generiskt läkemedel:

”... likvärdigt med originalläkemedel.
Generika har samma effekt (varken bättre
eller sämre) men har ett annat namn och
kommer från en annan leverantör. Läke-

medelsverket godkänner generika efter
studier som visar att läkemedlet är medi-
cinskt likvärdigt och har samma säker-
het som originalläkemedlet.” Bland dem
som deltog i enkätundersökningen sva-
rade 68 procent (115/170) nekande på
frågan ”Är generika identiska med origi-
nalläkemedel?”).

Vilka bestämmelser gäller 
egentligen?
Generiska läkemedel måste uppfylla
vissa krav i jämförelse med originalläke-
medlet: de ska bestå av samma kvantitet
aktiv substans i samma styrka (koncen-
tration) och vara i samma läkemedels-
form som originalläkemedlet, dvs ha
samma administrationssätt. Dessutom
ska de kliniska indikationerna vara

Lika botar lika?
Bilden av generiska läkemedel är ofta positiv hos såväl brukare som samhälle, i varje fall på humansidan. 

Generiska läkemedel är dock inte alltid identiska med originalpreparaten då sammansättningen 
av substanser som är farmakologiskt ”inaktiva” inte regleras. Författaren frågar sig också 

om det alls är lämpligt att läkemedel till djur ska vara billiga.

THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD*

➤

FIGUR 1. Lika men inte identiska. Erfarenheter från humanmedicinen avseende generiska
läkemedel kan inte förbehållslöst överföras till veterinärmedicinen.
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desamma. Men därutöver? I samband
med ett uppmärksammat rättsfall i USA
1984 (”Hatch-Waxman Act”) avlägsna-
des det tidigare kravet på att generika
skulle genomgå motsvarande prekliniska
och kliniska studier som originalläkeme-
del (Figur 2). Inte heller det europeiska
läkemedelsverket, EMA, kräver sådana
studier. Det finns därmed inga krav på
belägg avseende generikas säkerhet,
effekt eller utsöndring. Som mest behö-
ver företag som vill registrera generiska
läkemedel demonstrera så kallad ”bio -
ekvivalens” på ett mindre antal kliniskt
friska djur. Det kravet må anses lågt
ställt, men det finns undantag även från
det.

BIOEKVIVALENS
I enkätundersökningen angav 33 pro-
cent (56/170) av de svarande att ”Ett
bioekvivalent läkemedel har visats ge
samma biologiska behandlingseffekt
som referensläkemedlet” (Figur 3). 

Bioekvivalens handlar emellertid inte
om effekt. För att två produkter ska
anses farmakologiskt likvärdiga (”bio -
ekvivalenta”) ska hastigheten i och det
totala upptaget av den aktiva substansen
inte skilja sig mer än inom vissa givna
fastlagda ramar. Detta mäts i allmänhet
genom fastställande av maximal koncen-
tration i plasma (Cmax) och yta under
utsöndringskurvan (AUC). Mätningar
utförs på kliniskt friska djur. Acceptabel
toleransnivå medger att Cmax och AUC
med 90 procents konfidensintervall ska
vara inom intervallet 80–125 procent för
respektive parameter. Det finns dock en
viss flexibilitet i dessa ramar. Intervallet
kan enligt EMAs regler undantagsvis
vidgas till 70–143 procent om det finns
anledning att misstänka stor variation
mellan individer. Man kan spekulera i
om inte dessa tämligen vida ramar skulle
kunna medföra problem för preparat
med smala terapeutiska fönster.

Ett potentiellt problem uppstår då
olika generika till samma originalläke-
medel marknadsförs parallellt. Två olika
generika behöver nämligen inte vara sins -
emellan bioekvivalenta. Skiften mellan
olika generika kan därmed resultera i
oväntat varierande farmakokinetik och
möjligen även behandlingsresultat. 

Inte ens kravet på att demonstrera
bioekvivalens är dock absolut. För vete-

rinärmedicinska läkemedel finns följande
undantag: ”För produkter som är avsedda
för intramuskulär, subkutan eller syste-
miskt verkande lokal administration
krävs inte bioekvivalensstudier i de fall
då produkten är av samma typ av lösning

och innehåller samma koncentration av
den aktiva substansen, samt jämförbara
hjälpämnen i liknande mängder som
den veterinärmedicinska referenspro-
dukten, om det kan anses vara berättigat
att skillnaden/skillnaderna i hjälpämnet/

➤

FIGUR 2. Fördelning av svar på olika svarsalternativ och olika kategorier av deltagare på
frågan ”Vilka studier krävs för godkännande av generiska läkemedel?” insamlade bland
deltagare i Veterinärkongressen 2014.

FIGUR 3. Fördelning av svar på olika svarsalternativ och olika kategorier av deltagare på
frågan ”Vad betyder bioekvivalens?” insamlade bland deltagare i Veterinärkongressen
2014.
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-ämnena och/eller deras koncentration
saknar inverkan på hastigheten och/eller
omfattningen av upptaget av den aktiva
substansen” (fritt översatt från EMA
Guideline on the conduct of bioequiva-
lence studies for veterinary medicinal
products). 

För de livsmedelsproducerande dju-
rens vidkommande är det särskilt intres-
sant att notera avsaknaden av krav på
undersökning av utsöndring av generiska
läkemedel och att behovet av karenstid
därmed inte fastställs för respektive pro-
dukt. Karenstiden extrapoleras från ori-
ginalläkemedlen trots potentiella skill-
nader i utsöndringsförlopp. Effekten av
sådana skillnader har studerats för pro-
dukter som innehåller penicillinprokain
och som används vid behandling av
mastit hos mjölkko (5). Det utelämnade
kravet på fastställande av karenstid sak-
nar vetenskaplig grund – och gagnar
knappast heller folkhälsan.

Tillåtna skillnader
Ett generiskt läkemedel som avses svara
mot exempelvis ett NSAID med kon-
centrationen 20 mg/ml innehåller två
procent aktiv substans (t ex meloxikam).
Resterande 98 procent består av ”annat”
(bindemedel, konsistensgivare, konser-
veringsmedel, färgämnen, etc)(Figur 4).
Dessa övriga substanser förutsätts vara
farmakologiskt ”inaktiva” och innehållet
och sammansättningen av dem regleras
inte så länge de inte påverkar bioekviva-
lensen (utöver de ramar som angetts
ovan). På humansidan poängteras att
dessa substanser kan orsaka vävnadsirri-
tation på injektionsplatser, störningar i
magtarmkanalen och överkänslighets -
reaktioner (3). 

Utöver skillnader i tillsatser tillåts även
mindre skillnader i den aktiva substan-
sen, t ex kan olika salter av en substans
utgöra generika så länge bioekvivalens
kan demonstreras.

GENERISKT UTBYTE
I Sverige har vi sedan 2002 på human -
sidan ett system med ”generisk substitu-
tion”, varvid apoteken vid utlämning av
läkemedel uppmanas att ersätta original-
läkemedel med billigaste generika. Efter-
som generiska läkemedel i utgångsläget
just är billigare låter detta som goda
nyheter för patienter såväl som för sjuk-

vård och försäkringsbolag – ja, för hela
samhället. Systemet har också bidragit
till att sänka kostnaderna för läkemedel
till patienter och för samhället kraftigt.
På Generikaföreningens hemsida (2016)
anges den årliga besparingen i Sverige
uppgå till åtta miljarder kronor – en allt
annat än oansenlig summa.

Kan samma resonemang och samma
fördelar överföras till veterinärmedici-
nen? Säkert delvis, men man kan samti-
digt fråga sig varför läke medel till djur
ska vara billiga. Varför ska t ex använ-
dandet av för humansjukvården kritiskt
viktiga antibiotika såsom kinoloner och
tredje eller fjärde generationens cefalo -
sporiner nödvändigtvis vara billigt – i
synnerhet som det veterinära bruket 
av dem starkt frånråds? Någon skulle
säkert hävda att generika inte påverkar
förskrivningsmönster, när ett original
sub  stitueras med en kopia ökar inte för-
skrivningen. Finns det då någon risk att
generika ökar användningen av läkeme-
del?

ÖKAD TILLGÅNG, ÖKAD 
FÖRSKRIVNING?
På humansidan förefaller konkurrens
inom läkemedelsförsäljningen leda till
ökad och ibland oönskad läkemedelsan-

vändning. Ett ökat antal marknadsförda
orala antibiotika för humant bruk gav
en ökad användning, i låg- såväl som
högkonsumtionsmarknader (8). Som ett
specifikt exempel kan nämnas att i
december 2001 introducerades generisk
ciprofloxacin i Danmark. Under 2002
ökade därmed antalet ciprofloxacinpro-
dukter från tre till tio, samtidigt som
priset per dagsdos halverades. Förbruk-
ningen steg mellan 2002 och 2005 från
0,13 till 0,33 DDD/1000 invånardagar.
Under samma period steg också före-
komsten av ciprofloxacinresistenta pro-
ver från urinvägsinfektioner med 200
procent (4).

Trots att den veterinära förskrivningen
av antibiotika delvis baseras på andra
premisser än den humana och kostna-
den för läkemedlen uppges ha liten bety-
delse för valet av behandlingsregim (1),
har en tendens till ökad förskrivning
visats även inom veterinärmedicinen
(Figur 5). I Frankrike steg användningen
av fluorokinoloner i 5 500 kalkonflockar
med 30 procent och i 7 000 broiler -
flockar med 50 procent efter introduk-
tion av generiska läkemedel på markna-
den (2). Det konkluderades att intro-
duktion av generika mycket väl kan
påverka antibiotikaanvändningen inom
animalieproduktionen.

På humansidan ska kostsamma
utvecklingsprojekt för nya läkemedel
balanseras mot tillgänglighet på över-
komligt prissatta läkemedel. Lösningen
har varit att patentera läkemedel under
en relativt kort tid, för att efter patentets
utgång gynna en generisk marknad. På
den veterinära sidan, främst för produk-
tionsdjur, råder helt andra premisser.
Det är inte i första hand en lidande indi-
vid eller en offentlig vård som ska finan-
siera kostnaden för läkemedlen, det är
en lantbrukare som kommer att välja
behandlingar och läkemedel som med-
för en positiv cost-benefit i de fall han/
hon inte kan förebygga läkemedelsbeho-
vet genom att med god omsorg om dju-
ren hålla dem friska. Det saknas därmed
ett etiskt motiv för generika inom vete-
rinärmedicinen. Problemställningen blir
särskilt tydlig för kritiska antibiotika.

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL 
TAR TID
Varför är det så kostsamt att utveckla ➤

FIGUR 4. Vad är det i flaskan? Den aktiva
substansen utgör ofta en bråkdel av det 
totala innehållet i ett läkemedel men är 
det som regleras hårdast.
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nya läkemedel? Låt oss först se på
humansidan. Av, säg, 5 000 kandidat-
substanser till att behandla en given
sjukdom når endast cirka 250 djurför-
söksstadiet. Under de prekliniska stu -
dierna kontrolleras att produkten är
säker, att den i kemiska tester och/eller
djurförsök ger avsedd effekt och att den
inte ger upphov till oönskade biverk-
ningar. Här beskrivs studier i farmako -
kinetik (absorption, distribution, meta-
bolism och utsöndring) och farmako -
dynamik (verkningsmekanism, effekt -
storlek och -duration) samt genomförs
inledande toxikologiska studier. Av de
250 substanser som testas på djur kanske
en handfull går vidare till kliniska studier
på människa. 

I den kliniska fasen bedrivs inledande

säkerhetsstudier på ett litet antal frivilliga
friska försökspersoner. Senare genom-
förs effektstudier på ett begränsat antal
försökspersoner med aktuell åkomma.
Avslutningsvis genomförs utökade
effekt- och säkerhetsstudier på ett större
patientunderlag och med olika patient-
sammansättning, varvid olika doseringar
och kombinationer provas för att kunna
göra en så valid risk-/nyttovärdering
som möjligt. 

Efter att resultaten från de kliniska
studierna har utvärderats och det kan
konstateras att läkemedlet ger önskvärd
effekt utan oacceptabla biverkningar
återstår ofta bara en (1) av de 5 000 sub-
stanserna. Sedan ska myndigheterna
granska och godkänna läkemedlet, en
process som kan ta ett eller ett par år.

Först därpå kan tillverkningen för 
försäljning starta (för mer info se
www.lif.se/grundfakta/forskning). Den
långa utvecklingstiden fram till mark-
nadsföring gör att av den patenttid som
läkemedlet beviljats (20 år från registre-
ring) kan mer än hälften redan ha för -
lupit när produkten når marknaden.

UTVECKLING KOSTAR SKJORTAN
I USA har kostnaden för utvecklingen
av ett nytt läkemedel beräknats till i
genomsnitt 2,6 miljarder USD (9). Den
svenska Läkemedelsindustriföreningen,
LIF, anger en kostnad i samma härad:
10–15 miljarder SEK. Även om dessa
upp gifter har ifrågasatts kan man konsta -
tera att det handlar om enorma summor.
Lejonparten av dessa kostnader är regle-
rade och pålagda. De utgörs av de prek-
liniska och kliniska undersökningarna
som krävs för att visa att produkten är
effektiv och säker – och som företag som
producerar generika är undantagna från. 

Vad gäller veterinärläkemedel är kost-
naden i allmänhet lägre eftersom det
inte sällan är tal om vidareutveckling av
humanläkemedel eller av preparat som
av en eller annan anledning inte god-
känts för humant bruk. Samtidigt kräver
registrering på nya djurslag nya studier
vilket innebär ytterligare kostnader, och
marknaden är avsevärt mindre varför
återbetalningstiden blir längre. Det som
i slutänden avgör prissättningen på vete-
rinära läkemedel är en kostnads-/båtnads -
kalkyl som visar att användningen av
läkemedlet lönar sig för djurägaren.
Därmed matchar priset marknadens
betalningsvilja.

Skyddande av investering
Sett i ljuset av att kanske en av 5 000
kandidatsubstanser når marknaden och
att denna produkt inte bara ska bära sin
egen utvecklingskostnad utan också för
de övriga 4 999, är det kanske inte så
konstigt att kostnaden för utveckling av
läkemedel blir hög. Utvecklingen av nya
produkter innebär samtidigt prestige för
företagen och för börsnoterade företag
påverkar det hur de värderas. Samman-
taget gör detta att företagen arbetar hårt
för att garantera god kvalitet och säker-
het på sina produkter. 

Kontroll av läkemedelskvalitet och 
-säkerhet bygger i stor utsträckning på

➤

FIGUR 5. Även för veterinära antibiotika ser man en tendens till ökad förskrivning efter in-
troduktion av nya generika.
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de framställande företagens interna kva-
litetsarbete. Här framgår betydelsen av
originalläkemedlens varumärke. När ett
företag lanserar ett läkemedel har det
redan kostat miljarder. Problem med
läkemedlen kan, utöver dessa kostnader,
komma att medföra stora summor i ska-
destånd till användare liksom förlorat
förtroende bland förskrivare och brukare
– och i förlorat börsvärde. Det är således
av yttersta betydelse för företagen att
arbeta för god kvalitet och säkerhet.
Denna noggranna egenkontroll blir en
viktig garant för såväl brukarnas säker-
het som för den önskvärda effekten vid
behandling. När en förskrivare väljer
generika vänder han/hon ryggen till den
kvalitetssäkring som bevakandet av mil-
jardinvesteringar innebär.

STIMULERAR GENERIKA UTVECK-
LINGEN AV NYA LÄKEMEDEL? 
Företag som marknadsför generika vill
gärna framhäva att de utövar en positiv
effekt på utvecklingen av nya läkemedel.
Ett av dem skriver på sin hemsida: ”Om
de aldrig skulle utsättas för konkurrens
skulle incitamentet att lägga ner ytterli-
gare kapital på fortsatt forskning för-
svinna ... Generisk konkurrens driver
således utvecklingen framåt”. 

Den kritiske läsaren undrar naturligt-
vis: vad skulle ske i avsaknad av veterinär-
 medicinska generika? Skulle utvecklingen
av läkemedel avstanna? Nej, eftersom
konkurrens mellan företag är en grund-
läggande premiss för den fria mark -
naden skulle, i avsaknad av generika,
denna konkurrens ske på annat än pris –
exempelvis genom utveckling av nya och
bättre läkemedel. Nej, generika driver
inte utvecklingen. Generika leder till
priskonkurrens på bekostnad av en fler-
dimensionell konkurrens som även
innefattar kvalitet, innovation, brukar -
support etc.

På kort sikt är generika en lönsam
marknad med snabba och relativt lätt-
förtjänta pengar, vilket medför att läke-
medelsföretag hellre satsar på ”me-too”-
produkter och på att påverka förskrivande
veterinärers användning av befintliga
läkemedel snarare än att investera i risk-
fyllda och kostsamma utvecklingspro-
jekt. Satt på sin spets: så länge man kan
berika sig under föresatsen att tillhanda-
hålla billiga läkemedel istället för att

utveckla nya läkemedel som är bättre än
de redan befintliga – varför skulle man? 

VARFÖR ÄR GENERIKA BILLIGA?
Generikaföretag har en enorm fördel
eftersom de undgår nästan alla utveck-
lings- och forskningskostnader liksom
de kostsamma kliniska prövningarna.
Dessutom behöver de inte i samma
utsträckning bygga upp en marknad
med aktiv marknadsföring, de kan
”surfa” på redan genomförda marknads-
föringsinsatser och -kostnader. Å andra
sidan utgör råvarorna en relativt stor
andel av produktionskostnaden för
generika och för att pressa dessa kostna-
der kan kvaliteten bli lidande.

Även om det inte är någon tvekan om
att många generika produceras under
goda förhållanden – arbetsmiljö, miljö-
belastning, anställningsvillkor, etc – pro-
duceras andra med det uteslutande 
syftet att vara billiga och därmed under
helt andra premisser. Den 23 januari
2015 kungjorde Läkemedelsverket att:

”Marknadsföringstillståndet återkallas
för flera generiska läkemedel på grund
av bristfälliga studier. En inspektion har
visat påtagliga brister i studier utförda
vid det indiska forskningsföretaget GVK
Biosciences.” För tydlighets skull: detta
var alltså generiska läkemedel som hade
godkänts och som sedan inte visade sig
hålla de krav som ställs. Hur kunde det
bli så?

SKILLNADER MELLAN GENERIKA
OCH GENERIKA
Internationellt kommer en stor andel av
de farmakologiskt aktiva substanserna 
i läkemedel från Kina och Indien. Pro-
duktionskostnaderna där är låga, bland
annat beroende på lägre krav på pro -
duktionen. I en intervju av G N Singh,
huvudansvarig för det indiska medicinska
kontrollväsendet, publicerad i Business
Standard den 30/1 2014, sägs: ”If I have
to follow US standards in inspecting
facilities ... we will have to shut almost
all of those. ... Our priority is to make
medicines available and affordable to
all”. De katastrofala följderna detta
medfört, med bland annat terapeutiska
halter ciprofloxacin i flodvatten som
påvisats av svenska forskare, har poäng-
terats i media (7). Men har vi insett de
verkliga konsekvenserna av detta?

Många generika produceras under
lika goda förhållanden, krav och premis-
ser som originalläkemedel. Men där
debatten rörande generika, i den mån
det funnits någon, tidigare i huvudsak har
fokuserat på likheter/skillnader mellan
generika och original, tror jag det är hög
tid att fokusera mer på skillnader mellan
generika och generika. Öppnar man för
användningen av generika öppnar man
samtidigt för risken för en ökad använd-
ning av kritiska antibiotika liksom tera-
peutiska halter av ciprofloxacin i indiska
floder. Är det verkligen det vi vill?
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*THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD, 
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Högstena, 
Lilla Stutagården, 521 62 Stenstorp.
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Föredragningslista vid AVFs Representantskapsmöte 
den 6–7 oktober 2016

 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt 
anmälan av eventuella fullmakter

 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och  
två (2) justeringsmän tillika rösträknare

 3 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

 4 Fastställande av mötets dagordning

 5 Årsberättelse för föregående verksamhetsår

 6 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

 7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 8 Styrelsens arbete

  – Redovisning av innevarande års verksamhet

  – Styrelsens redovisning av genomfört och 
 pågående arbete

  –  Redovisning av hur långt styrelsen kommit med upp-
draget från 2015 års Representantskapsmöte om hur vi 
kan samordna vår verksamhet på bästa sätt under en 
och samma organisation

 9 Diskussioner och röstning kring huruvida vi ska gå upp 
helt i SVF eller inte

 10 Av enskild medlem, medlemsgrupp eller styrelsen i 
förväg väckta motioner eller förslag 

  a: Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det   
 kommande verksamhetsåret

  b: Förslag och förfrågningar från delegater

 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter för nästa 
verksamhetsår

 12 Val av två (2) revisorer samt två (2) suppleanter för dem.

 13 Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår

 14 Fastställande av budget och medlemsavgift för näst-
kommande verksamhetsår

 15 Övriga ärenden

 16 Mötets avslutande

VALKORPORATION 1, som representerar 
djursjukhus- och klinikanställda veterinärer
Valda för 2015–2016: Ida Sjöberg, Ann-Charlotte Sandberg
Nominerade 2016: André Rowe

VALKORPORATION 2, som representerar 
statligt anställda distriktsveterinärer inom DVO
Valda för 2015–2016: Mare Baaz, Malin Burbeck
Nominerade 2016: Caroline Almroth, Markus Abrahmsén, 
Sandra Draaisma, Lars Kristensen, Stefan Ekvall,  
Anna-Mari Andersson, Elin Lundström

VALKORPORATION 3, som representerar 

verkets område för Livsmedelskontroll 
Valda för 2015–2016: Ingen
Nominerade 2016: Emad Horami

VALKORPORATION 4, som representerar 
övriga offentligt anställda veterinärer
Valda för 2015–2016: Olle Rydell, Malin Öhlund
Nominerade 2016: Viveca Eriksson, Aina Moe Bäck,  
Emma Andersson, Anders Rickard

VALKORPORATION 5, som representerar 
övriga enskilt anställda veterinärer
Valda för 2015–2016: Åsa Lundgren
Nominerade 2016: Therese Edström

AVFs Representantskapsmöte 2016
6–7 oktober 

BEST WESTERN PLUS Sthlm Bromma (www.sthlmbromma.se)

Delegater på RM

viktiga fråga som AVF har att ta ställning till i år, därför beslutat att alla nominerade ska få delta som delegater vid 
årets Representantskapsmöte. De nominerade som redan tackat nej t o m den 29 augusti har inte tagits med i listan 
nedan. Alla har dock inte svarat vid pressläggning. Listan är därför preliminär och består av tidigare valda och de som 
är nominerade i år och inte tackat nej.

Möteshandlingar kan hämtas 14 dagar före RM, på AVFs hemsida under www.svf.se (logga in och klicka på AVF – 
Anställda).
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våras skadades en ko allvarligt när
den var uppstallad över natten 
på slakteriet Norrbottensgårdens
Slakteri AB i Luleå. När den offi-
ciella veterinären på morgonen

gjorde en levandedjurbesiktning konsta-
terades att kon hade ett avbrutet ben
och plågades svårt. 

”Den här kon har blivit utsatt för
kraftigt onödigt lidande”, skrev den offi-
ciella veterinären, OV, i ett beslut om
djurskydd till länsstyrelsen (Figur 1 a–c). 

”Företagets personal borde ha haft till-
syn över djuren minst två gånger om
dagen, på kvällen och på morgonen
innan den officiella veterinären gör
levandedjurbesiktning. Eftersom före -
taget inte tagit beslut om tillräckliga
djurskyddsåtgärder bedömer vi att deras
rutiner inte fungerar.” Kon kunde enligt
OV inte resa sig då benet hade fastnat
mellan boxdörren och boxväggen. OV
be slutade att den omedelbart skulle av -
livas.

”TRAGISK OLYCKA”
Norrbottensgårdens Slakteri AB har
avböjt att kommentera fallet. Men till
Länsstyrelsen Norrbotten säger bolaget,
enligt en tjänsteanteckning, att man
gjort det man ska enligt gällande rutiner.
En av deras anställda uppmärksammade
att djuret låg ner och upplevdes sitta
fast. Men denne skulle inte ha upp-
märksammat att benet var helt avbrutet.
Man säger också att det inträffade är en
”tragisk olycka” och att det inte hänt

Skaderisker för djur som
övernattar på slakteri

Det förekommer regelbundet att djur tvingas övernatta på slakterier i väntan på slakt nästa dag. 
Men trots att uppstallningsskador inträffar kontinuerligt på landets slakterier 

för myndigheterna ingen statistik över detta.

HÅKAN FRISELL, frilansjournalist*

➤

FIGUR 1 A–C. När den officiella veterinären på morgonen gjorde en levandedjurbesiktning konstaterades att kon hade ett avbrutet ben
och plågades svårt.
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tidigare på slakteriet att något djur fast-
nat och brutit av benet på det här sättet.

INGET LAGKRAV PÅ TILLSYN
UNDER NATTEN
Det finns i dagsläget inget lagkrav på att
slakterier ska hålla uppsikt över uppstal-
lade djur på natten. 

”Det finns inget krav på ständig
bemanning på slakterier, vilket det inte
heller gör på bondgårdar, men däremot
finns ett krav på att tillsyn över uppstal-
lade djur ska ske minst morgon och
kväll. Detta krav finns just för att man
ska kunna upptäcka om något djur har
blivit sjukt eller skadat sig, och då vidta
korrekta åtgärder. Om företaget inte
själva upptäckt kons belägenhet – eller
upptäckt den men inte vidtagit snabba
och relevanta åtgärder – tyder det på att
tillsynen inte varit tillfyllest. I så fall är
det helt korrekt att den officiella veteri-
nären dels direkt fattat ett beslut om
avlivning och dels valt att underrätta
länsstyrelsen om detta”, säger Lotta
Berg, veterinär och professor i husdju-
rens miljö och hälsa på Sveriges lant -
bruksuniversitet, SLU (Figur 2).

ÖVERNATTANDE GRISAR SAKNADE
STRÖMEDEL
Avvikelser av mindre dignitet kan också
orsaka problem för uppstallade djur. I

ett fall i juni saknades det, enligt OV,
strömedel i boxar där grisar hade förva-
rats över natten på slakteriet Dalsjöfors
Kött AB i Dalsjöfors. Grisarna låg i sin
egen avföring på golv utan ströbädd.
Det orsakar förutom skador på djuren
även ett problem för livsmedelssäker -
heten. 

OV konstaterade i en rapport att ”det
inte setts något tecken på strömedel vid
inspektion och detta har medfört
ansamling av avföring och urin”. Totalt
berördes cirka 185 grisar. 

I ett annat fall samma månad på
samma slakteri hade det uppstått en vat-
tenpöl i två boxar där grisar låg. Totalt
omfattades 26 slaktsvin. Slakteriet hade
enligt OV stallat upp grisarna fel. 

”Trots att det finns en varningsskylt
på dörren till box 3 att inte uppstalla
djur över natt i box 2 gjordes det ändå.
Det har varit känt länge att dessa boxar
har dålig avrinning”, skriver OV i en
kommentar (Figur 3).

SKADERISKER MÅSTE MINIMERAS
Enligt gällande lagstiftning ska alltså
slakterier kontrollera uppstallade djur på
kvällen och morgonen. Vad som sker
under natten finns det ingen uppsikt

över. Men Lotta Berg tycker inte att det
borde införas en extra kontroll av djuren
även på natten. 

”Nej, ett sådant krav står inte i pro-
portion till riskerna. Däremot är det vik-
tigt att ordentlig tillsyn görs både mor-
gon och kväll”, skriver hon i en kom-
mentar. 

”Det som slakterierna kan göra för att
förebygga skador är att kontrollera att
alla boxar är korrekt utformade så att
skaderisken minimeras. Dessutom bör
de regelbundet se över alla boxar och
utrustning och laga sådant som har gått
sönder eller är slitet, så att inte onödiga
risker uppstår.”

Enligt Livsmedelsverket och Jord-
bruksverket förs det i dagsläget ingen
specifik statistik över djur som skadats
när de stått uppstallade på slakterier. Det
förhållandet kritiseras av flera djur-
skyddsorganisationer som bland annat
menar att bristen på statistik gör det
svårt att kartlägga hur stora problemen
är för djur som övernattar på slakterier.

*HÅKAN FRISELL, frilansjournalist, Vasagatan 1B,
652 22 Karlstad.
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FIGUR 2. – Det finns inget krav på ständig bemanning på slakterier men däremot finns ett
krav på att tillsyn över uppstallade djur ska ske minst morgon och kväll, säger Lotta Berg.

FIGUR 3. I juni slog den officiella veterinä-
ren på ett slakteri larm om att övernat-
tande grisar hade placerats i boxar som
saknade avrinning för vatten, urin och 
avföring.
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RESAN TILL MONGOLIET 
SOMMAREN 2015 
I slutet av juni 2015 var vi tre veterinä-
rer i en grupp på fem personer som till-
bringade knappt tre veckor i Mongoliet
(Figur 1). Trots att vi inte begav oss
längre bort än ca 30 mil från huvud -
staden Ulan Bator upplevde vi väldigt
olika miljöer, alltifrån myllrande stadsliv
under den årliga festivalen Naadam till
ödsliga sand- och stenöknar samt taiga
med böljande kullar och lärkträd. 

Att djuren är en viktig resurs i Mon-
goliet blir för en turist uppenbart redan
i Ulan Bator då utbudet av ull- och
läderprodukter är stort. Fler tillfällen att
se djur i Ulan Bator blir det under de
nationella festivaldagarna, Naadam, i
början av juli. Då har till och med över-
gångsställena signaler med bilder av 
hästar (Figur 2a). Under Naadam pågår
marknader och musikuppträdanden
men det är de traditionella tävlingarna
som dominerar, som hästkapplöpningar,
bågskytte och brottning (Figur 2b).
Naadam firas över hela landet men
störst är firandet och evenemangen inne
i Ulan Bator och på kapplöpningsområ-
det ett par mil utanför staden. Det som
inte är så känt är att på Mongoliets stäp-
per har det levt många olika dinosaurier.
I Ulan Bator kan man också på museum
se förhistoriska djur då ett flertal dino-

saurieskelett har grävts ut och några av
dem finns kvar i landet.

DET MONGOLISKA SAMHÄLLET
Mongoliet ligger mellan Ryssland och
Kina vilket präglar landets situation på
många sätt. Från 1920-talet till början av
1990-talet, under den ”kommunistiska
perioden”, var Mongoliet i princip en
delrepublik i Sovjetunionen. Under den
perioden var religiösa uttryck förbjudna
och nästan alla religiösa byggnader lades

i ruiner. Sedan 1990 har landet ett
demokratiskt styrelseskick och religiös
verksamhet har fått nytt utrymme. Mon-
golerna var ursprungligen schamanister
men från 1500-talet dominerade lama -
ismen, en variant av buddhismen. Detta
märks genom att kloster, tempel och
andra religiösa symboler åter är närva-
rande. I landet finns förutom lama isterna
även mindre grupper av muslimer och
kristna. 

Den mongoliske ledaren Djingis

Reseberättelse

Mongoliet – hästarnas 
rike med nomadkultur 

i förändring
Under sommaren 2015 besökte tre skandinaviska veterinärer Mongoliet och fick en insyn 

i den djurbaserade mongoliska nomadkulturen. Det karga landskapet och klimatet gör att det 
mongoliska folket är starkt beroende av djuren vars mjölk, kött, ull, hudar, bärkraft och värme är 

avgörande för deras överlevnad. Artikeln sammanfattar resan och beskriver en djurhållning 
nära naturen men där djuren ibland har en tuff tillvaro. 

ELISABETH PERSSON, leg veterinär, VMD, docent, universitetslektor, MARGARETA STEEN, leg veterinär, VMD, docent och 
JOHAN ÅKERSTEDT, leg veterinär, VMD, forskare*  Foton: Johan Åkerstedt och Elisabeth Persson

➤

FIGUR 1. Mongoliet ligger mellan Ryssland och Kina, mitt i östra Asien, och kallas ibland
Yttre Mongoliet för att skilja det från den kinesiska provinsen Inre Mongoliet. Karta från
CIA, USA.
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Khan är för oss mest känd för sina fält-
tåg under 1200-talet. I Mongoliet är han
högt respekterad för sina freds- och
demokratisträvanden och för ambitio-
nen att ge utrymme för olika religioner.
Hans tankar, tillsammans med den form
av ursprunglig shamanism och naturtro
som kallas tengriism eller tegrianism,
har idag fått ett ökande antal anhängare
bland unga mongoler.  

Mongoliets befolkning uppgår idag
till ca tre miljoner varav uppskattnings-
vis en miljon bor i Ulan Bator. Drygt
300 000 är boskapsägare och en miljon
uppskattas vara delvis engagerade i och
försörjda av boskapshållning. År 2011
beräknades antalet husdjur till drygt 36
miljoner, grovt indelat på får och getter
med vardera 15 miljoner, hästar och
stora idisslare (kor och jakar) med var -
dera två miljoner samt 300 000 kameler.
Utöver djurhållning och textilindustri
(framför allt kashmirull) är gruvbrytning
sedan 1970-talet av ökande betydelse för
landet och den viktigaste exportnäringen.
Även om större delen av landet består av
grässlätter, stäpp och öken finns det skog
på knappt tio procent av ytan och ett
omfattande skogsbruk bedrivs i norra
Mongoliet. 

Urbaniseringen ökar, i form av in flytt-
ning till framför allt Ulan Bator, men
varierar med hur hårt vintrarna decime-
rar boskapsflockarna. Många mon goler

bor, arbetar eller studerar i Ulan Bator
under vintern men lever och arbetar
med boskapen under sommaren. Det 
är en utmaning för hela samhället att 
hitta sätt att förena nomadkulturen med
modernt stadsliv. Ett exempel på en
typisk mongolisk företeelse är bostaden,
geren (eller jurtan), som finns både på
landsbygden och i städerna. De runda
tälten är mycket stabila och praktiska i
sin konstruktion, samtidigt som de är
mobila (Figur 3).

DJURHÅLLNING
Under rysk påverkan reglerades såväl
utbildning som betesrätter, på gott och
ont. Det goda det medfört innebär att
befolkningen generellt är välutbildad.
Det som hände när landet befriades var
dock att betesrätterna avreglerades och
det har sedan 1990 lett till överbetning i
vissa områden, medan andra områden
betats för lite. En stark orsak till detta är
drivkraften att skaffa större och utökade
flockar av getter eftersom världsmark-

➤

FIGUR 3. De runda tälten är mycket stabila och praktiska i sin konstruktion, samtidigt som
de är mobila.

FIGUR 2A OCH 2B. Den årliga festivalen Naadam firas på många sätt, till och med övergångsställena har signaler med bilder av hästar. 
Tävlingar i bågskytte och hästkapplöpningar ingår i festivalen.

2A 2B
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nadspriset på kashmirull är högt. En
annan pådrivande faktor är nomadernas
önskan och möjlighet att skaffa fler djur
då fler djur ger en högre levnadsstan-
dard. Nomaderna är de som har det bäst
ställt i samhället, det sägs att ca tio pro-
cent av dem kontrollerar 60 procent av
resurserna. Samtidigt är det nomaderna
som riskerar att mista många djur, och
därmed sina tillgångar, t ex under en svår
vinter. Den extrema vintern 2009/2010
förlorade Mongoliet 3,7 miljoner djur. 

De olika naturområdena i Mongoliet
inverkar på vilka husdjur man har och
baseras på hur mycket boskap området
kan försörja och vilka inkomster
nomadfamiljen kan få ut av djurhåll-
ningen. Husdjursarterna är viktiga för
nomaderna på olika sätt. Kameler an -
vänds uteslutande till transporter, hästar
används till transport, för att valla djur
samt för kött och mjölk, nötboskap, får
och getter till hudar, kött och ull. De
djurflockar som strövar omkring är ofta
en blandning av flera olika djurslag 
men oftast går hästar och kameler för sig
medan får och getter går tillsammans 
i stora grupper (Figur 4). När vi såg
flockar av stora idisslare kunde ibland
svansarna förbrylla då det är vanligt med
jakkorsningar bland nötkreaturen. Jak-
korsningarna används ofta som dragdjur
(Figur 5). Renrasiga jakar förekommer
mest i de mer höglänta delarna av lan-
det. 

Den traditionella kosthållningen är
baserad på mjölk och kött. Vid besök
hos en nomadfamilj bjöds vi på godis
gjort av torkad mjölk och traditionellt te
med mycket mjölk, lite salt eller smör.
När vi gäster lämnade bostället kastades
lite mjölk efter oss för att önska oss lycka
på vägen. 

Mjölkproduktionen från de traditio-
nellt hållna korna är inte hög utan ger 
i regel några få liter mjölk per dag. Ett
intressant exempel på att förena traditio-
nell produktion och nya behov är mejeri -
företaget Monfresh (Figur 6) som för att
nå nomaderna har mobila mjölkuppsam-
lingssystem. Ett problem för Monfresh
är att korna bara producerar mjölk från
våren fram till december och att mejeriet
under vintern behöver importera torr-
mjölkspulver för att kunna behålla sin
marknadsandel av mjölkprodukter i
handeln. Monfresh har som mål att öka

FIGUR 4. De djurflockar som strövar omkring är ofta en blandning av flera olika djurslag.
Får och getter går tillsammans i stora grupper, här i Ikh Nart naturreservat.

FIGUR 5. Jakkorsningarna används många gånger som dragdjur som på bilden från Jalman
Meadows.

FIGUR 6. Ett exempel på att förena traditionell produktion och nya behov är mejeriföreta-
get Monfresh som för att nå nomaderna har mobila mjölkuppsamlingssystem.
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nomadernas kunskaper om hygien och
att utveckla system för stödutfodring
under vintern så att den inhemska
mjölkproduktionen blir högre under en
längre tidsperiod.

HUSTAI NATIONALPARK OCH TAKHIS
Przewalskis häst, som hellre kallas takhi
i Mongoliet, är den sista levande vild-
häst arten. Den utrotades från det vilda
på 1960-talet men ett 30-tal individer
fanns kvar i djurparksmiljöer i olika
delar av världen. I flera årtionden disku-
terades återintroduktion av takhis till 
sin vilda miljö och ett av områdena 
för det var just Hustai, där den första
flocken om 15 djur landade 1992. Man
har lyckats väl och nu finns det några
hundra takhis uppdelade på ett 20-tal
hjordar (Figur 7).

DEN MONGOLISKA HÄSTEN
Hästdomesticeringen i centrala och inre
Asien är starkt förbunden med det
nomadiska sättet att hålla och sköta hus-
djur och inte, som det ofta framställs, en
följd av att lantbruket utvecklades. Häs-
ten behövdes som transport- och pack-
djur då man efter klimat- och betesför-
hållanden behövde förflytta sina djur
över långa sträckor.

2012 fanns i Mongoliet 2,1 miljoner
hästar, vilket gör landet till det hästtätaste
i världen. Mongoliet har ett rikt varie-
rande ekosystem och de inhemska 
folkslagens fördelning, inklusive deras

hästhållning, återspeglar dessa områden
med 19 procent av hästarna i bergstrak-
terna, 17 procent i skogs-/stäppområ -
dena, 31 procent på stäppen, 14 procent
i det stora sjöområdet och 19 procent i
öknen.

Fysik
De tuffa förhållandena i Centralasien
har format en stark, motståndskraftig
och självständig mongolisk häst. Den är
inte stor: 130 cm i mankhöjd, kropps-

längd 135 cm och med en vikt på ca 
350 kg. Hästarnas vikt varierar efter 
års cykeln då de i likhet med de andra 
djuren inte stödutfodras under vintern.
Den mongoliska hästen kan under långa
distanser bära en tredjedel av sin vikt,
vilket var en av anledningarna till de
framgångar mon golerna hade under sina
erövringskrig.

Hästens utseende (Figur 8) präglas av
ett något tungt huvud i förhållande till
kroppen, en rak näsrygg, korta upp -

➤

FIGUR 7. I Hustai har man lyckats väl och nu finns det några hundra takhis uppdelade på
ett 20-tal hjordar.

FIGUR 8. Den mongliska hästen. Frigående flockar svalkar sig i tillgängliga vattendrag.
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stående öron, livliga mandelformade
ögon, vida näsborrar och tjock pannlugg.
Nacken är kort och kraftig, manken
djup och inte så uttalad. Skuldran är
ganska rak och bröstet fritt med en låg
bröstkorg. Kruppan är fyllig och den
långa svansen är placerad förhållandevis
högt. Benen är korta, men starka, kom-
pakta och välformade. Underarmarna är
raka och robusta, skenbenen är väl
ansatta, knäet och hasen breda, torra
och väl vinklade och senor är fasta och
starka. Hovarna är runda i formen och
har bra hornkvalitet. Vissa skillnader 
i utseende kan ses beroende på vilken
region hästarna härstammar ifrån och 
de delas in i bergs-, skogs-, stäpp- och
ökenhästar. Hästar från bergs- och
skogstrakter är något större än hästar
från andra regioner. Områden med kalla
vintrar (-50°C) och mycket snö har 
format starka och robusta hästar med 
kraftfulla bröstkorgar, välutvecklad mus-
kulatur, tjock päls, man och svans, samt
hovar formade för att ta sig fram i svår,
bergig terräng. Dessa hästar har framför
allt använts som rid- och packhästar.
Men de ger även mer mjölk jämfört med
andra hästar och de är goda köttprodu-
center.

Färgen
Färgvarianterna är många, starkare eller
svagare inkluderande albinos, och alla
varianter har sin egen nomenklatur.
Eftersom hästen är ett bruksdjur har man
inte selekterat för färg utan för styrka,
hälsa och exteriör. De flesta hästar är
dock mörka varav drygt 20 procent är
mörkbruna och runt 10 procent vardera
är bruna, fuxar eller svarta.

Namnet blir signalement
I mongolisk tradition är det inte bruk-
ligt att ge hästarna personliga namn
utan man benämner dem efter hårrems -
färg, olika färgteckning eller rörelser. De
får också namn efter sin blodslinje och
var i landet de härstammar ifrån. Med
dessa namn kan ägarna och andra exakt
identifiera sin häst då det blir hästens
signalement.

Etologi
Hästar som herdarna behöver för sin
förflyttning fångas in med lasso från
större hjordar och släpps tillbaka efter

några dagars bruk. Dessa hjordar består
ofta av subgrupper, med äldre märrar
och avkommor i olika åldrar. Ledar-
hingsten vaktar sin haremsgrupp under
hela året och skyddar den mot angrepp
av rovdjur. Unghingstar formar mer löst
sammansatta grupper, så kallade ung-
karlsgrupper.

Ett annat utmärkande beteende hos
en hingst är att han inte betäcker sina
avkommor eller mödrar utan ser till att
dessa lämnar hans flock. Hästarna har
även välutvecklad orienteringsförmåga
vilket märks genom att de är trogna sin
födelseort. Många hästar som förts bort
till annat land eller område tar möjlig-
heten att rymma tillbaka till sin ur -
sprungstrakt.

Användningsområden
Mongoliska hästar har stor betydelse för
livet i Mongoliet. De producerar mjölk,
kött, läder, man- och svanshår för till-
verkning av rep och redskap samt dynga
som torkas till elden för matlagning och

värme. Den mongoliska hästen är nöd-
vändig för nomadfolkets ekonomi då 45
procent av befolkningen helt eller delvis
lever som nomader med boskap. Många
rider dagligen ca 50–80 km på hästar
som är äldre än tre år. Av vardagliga
transporter sker upp till 90 procent med
häst. Dock ökar idag transporter med
motorcyklar och jeepar. Barn i treårs -
åldern lär sig rida och redan som fyra år
gamla får de tillsammans med familjens
ungdomar vara med i arbetet med att
flytta boskap från plats till plats. Barn
rider så unga hästar som tvååringar och
hästen används som riddjur upp till ca
20 års ålder.

Hästarna väljs ut efter vad de passar
till. Hästar som används dagligen ska
vara snälla, lydiga och anpassade till
barn. Speciellt starka hästar väljs ut för
att bära tungt, vara långdistansare, samla
ihop och fösa boskap eller vara behjälp-
liga i att fånga in förrymda hästar. Vissa
hästar tas ut för specialjobb och för att
vara fina vid festliga tillfällen eller som

FIGUR 9. Vissa hästar tas ut för specialjobb och för att vara fina vid festliga tillfällen eller
som kapplöpningshästar.

➤

SVT 11 –16 final:Layout 1  16-09-11  08.45  Sida 31



32 N U M M E R  11 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

kapplöpningshästar (Figur 9). Hästar
används även inom polisen och det mili-
tära.

Tämjande och hållande av häst 
Alla hästar tränas som ridhästar, mer
eller mindre. De flesta rids in under
sommaren eller tidig höst. Den otämjda
hästen fångas in och rids tills den blir
trött, lugnar sig och till sist vänjer sig vid
sadel och ridning. Nomaderna tar från
början hand om hästen med omsorg och
vänlighet då de menar att hård behand-
ling skapar en häst som blir våldsam 
och med dåligt temperament, vilket blir
svårt att komma tillrätta med. Som regel
börjar man vänja hästen med att bära
sadel vid 2–2,5 års ålder vilket sköts av
unga pojkar och hästarna rids av barn
kortare distanser. När hästarna är i tre-
årsåldern börjar de ridas av äldre. Häs-
tarna kommer inte i reguljärt arbete 
förrän de är i fyraårsåldern och i sexårs-
åldern kan de ridas över långa distanser.
Traditionen för hur en häst rids in är
minst 800 år gammal. Lagstiftningen
förbjöd redan vid den tiden dålig
behandling av djur, speciellt hästar, och
påbjöd stränga straff för den som bröt
mot lagen. 

De hästar som tas ut som ridhästar
släpps tillbaka till flocken efter att ha 
blivit ridna under några veckor, varefter
de åter fångas in efter några veckor eller
månader. Då finner de sig gott i att sad-

las igen. Hästarna kan också vara vilda,
hoppa och bocka vilket upplevs som ett
nöje och visas gärna upp (jämförbart
med rodeo).

Den kontinentala, semitorra region
som centrala och inre Asien utgör inne-
bär måttlig värme på sommaren men
extremt kalla vintrar. Mongoliet produ-
cerar foder på sina naturmarker men det
fattas ett par miljoner ton foder vintertid
och proteinhalten i gräset är 3,5 gånger
lägre under vintern jämfört med som-
maren. Mongoliets vidder är dock rika
på salt, kalium, magnesium och koppar
som är viktiga för nutritionen. Hästarna
hålls på öppna vidder utan tilläggsutfod-
ring och häståret delas in så att hästarna,
efter vintern, ska återfå sina krafter i
april–maj, hålla normalvikt i juni till
mitten av augusti och därefter lägga på
sig fett från mitten av augusti till början
av november. De hästar som rids under
vintern hålls under denna regim och
man binder dessutom ihop frambenen
på hästarna under eftermiddag till kväll
eller från kväll till morgon så att de inte
ska förflytta sig över långa sträckor och
därmed förlora energi och gå ner i vikt.
Då hästarna hålls extensivt är mortalite-
ten hög beroende på väderförhållanden
som långvarig torka och svåra vintrar
med mycket snö och stormar. Vintern
2009/2010 dog mer än 300 000 hästar.
Figur 10 visar delar av kadaver med
kroppsdelar från minst tre hästar som

troligen dött i ett svårt oväder vintern
2012/2013. 

Uppfödning/avel av hästar sker oftast
inom varje herdefamilj och följer tradi-
tionella metoder och naturligt urval.
Hingstar används i avel från fyraårs -
åldern upp till tioårsåldern. Varje hingst
håller ett harem på ca 8–15 märrar.
Nomaderna anser att en hingst som har
för många ston blir svag och hans
avkommor blir därmed inte heller så
starka. Urvalet av hingst är baserad på
herdarnas egen erfarenhet, överförd från
generation till generation. Hingsten
väljs utifrån sin avelslinje, fysik, kropps-
fysionomi, storlek, gångarter, uppförande
och betäckningskapacitet. Viktigt är att
hingsten inte är släkt med stona han ska
betäcka. Stona betäcks först vid treårsål-
dern och kan gå i avel upp till 15–18 års
ålder. Dräktighetsprocenten är låg, 50–
60 procent. De som blir dräktiga samma
år som de har föl slutar att ge di till sin
åring strax innan det nya fölet kommer.
Medelvikten på nyfödda föl är 36,5 kg.

Mongolerna kommunicerar mycket
sällan med sina hästar på människospråk
utan använder speciellt utformade kom-
mandon för att kalla på dem, vattna
dem, stanna dem, få dem att lyda, etc.
Man sjunger och visslar speciella sånger
för hästarna. Då hästarna inte går innan-
för stängsel följer herdarna dem och för
sina hjordar över långa distanser. För att
identifiera hästarna när de olika hjordarna
blandar sig, märks hästar med olika
symboler och tecken. De märks i öronen
eller brännmärks.

Airag
En mycket omtyckt traditionellt ”öl” i
Mongoliet är airag (kumys), vilket är
fermenterad stomjölk som ofta dricks
under sommar–höst. Dryckens smak
genomsyras av vilka örter som betas och
olika områden har sin speciella airag -
smak. Under digivningsperioden ger ett
sto 1,5–2 l mjölk/dag vid mjölkning upp
till tio gånger/dag. Under en säsong blir
det 1 000 till 1 200 kg mjölk. Airag pro-
duceras på traditionellt sätt i stora
skinnsäckar placerade nära ingången till
familjens ger. Skinnsäcken bankar man
på med käpp varje gång man passerar
och fräsch mjölk hälls i efterhand.

För att erhålla stomjölk håller man
fölet vid mamman vid mjölkningen så

➤

FIGUR 10. Skelettdelar från hästar som bedömdes ha drabbats av svårt vinterväder
2012/2013.
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att hon släpper till mjölken, sedan tas
fölet undan och binds upp (Figur 11)
eller hålls i närheten under mjölkningen.
Fölet får därefter möjlighet att dia när
mjölkflödet avtagit.

Hästar i det militära
Mongolerna var framgångsrika och
erövrade en stor del av den euroasiska
landmassan under 1200–1300-talen,
bland annat beroende på att de var fram-
gångsrika ryttare, att de hade praktiska
kläder och var duktiga på att torka kött
och fermentera mjölk som proviant. En
anledning till att de ville lägga land
under sig var behovet av bete för de stora
nomadiserande boskapshjordarna. Det
mongoliska kavalleriet under Djingis
Khan hade 1206 upp till 105 000 solda-
ter, fördelade på tio grupper om tiotusen
ryttare och fem grupper om ett tusental
ryttare. År 1227 var de 129 000 beridna
soldater. Ryttarna var beväpnade med
såväl lätta som tunga pilbågar vilka gav
mycket kraft och lång räckvidd. Kombi-

nationen med stigbyglar, så att soldaten
kunde stå upp i hög fart och skjuta både

fram- och baklänges, gjorde dessa ryttare
oövervinnerliga.

FIGUR 11. Mjölkning av ston görs under sommaren för produktion av airag som jäses i 
lädersäck. För att ett sto ska släppa ner mjölken krävs kontakt med fölet.
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MONGOLISKA OCH EUROPEISKA
HÄSTRASER
I Mongoliet menar man att den mon -
goliska hästen är mer eller mindre ur -
sprunget till många europeiska hästraser
och att spridningen skedde innan den
mongoliska invasionen under Djingis
Khan och hans släktingar under 1200-
och 1300-talen. Många mongoliska häs-
tar spreds också till nordvästra Europa
under vikingatiden. Man menar att
vikingarna hade konstant kontakt med
öst–västliga handelsvägar via Kaspiska
havet, Volga, Grekland, Svarta havet och
Silkesvägen. Vikingarna tog med sig
stäpphästar från östra Eurasien och då
även traditionen med stigbyglar, som det
sägs att mongolerna uppfunnit. Dessa
asiatiska hästar korsades sedan med
europeiska hästar och då uppstod flera
ponnyraser såsom dartmoor, exmoor,
connemara m fl och nordiska hästraser
som nordlandshäst eller lyngshäst, fjord-
häst och islandshäst, hästraser som där-
med genetiskt är släkt med den mon -
goliska hästen. En intressant aspekt är
att tio procent av de mongoliska hästarna
är tölt- och passgångare liksom islands-
hästar och nordlandshästar, vilket skulle
tyda på ett gemensamt ursprung.

SLUTORD 
Resan till Mongoliet gav oss många per-
spektiv på olika former av djurhållning,

djurvälfärd och livsmedelsproduktion.
Som veterinärer funderade vi på smitt-
trycket i de stora flockarna av frigående
djur. Det kan ha konsekvenser för både
hygien och smittskydd, speciellt i om -
råden där populationerna ökar i antal,
även om den långa kalla vintern i ett
land med stora avstånd hjälper till att
hålla smittrycket nere.     

Den extensiva djurhållningen får
många konsekvenser och från djurväl-
färdssynpunkt blir man kluven. Djuren
går fritt stora delar av sitt liv och får
utöva naturligt beteende men däremellan
är de begränsade av att bindas upp på
olika sätt, vilket de dock verkar accep -
tera förvånande väl. De har sällan skydd
mot regn, vind och oväder då stora delar
av landet består av grässlätter utan träd
och buskar. Under vintern är det enbart
de allra yngsta, och eventuellt svaga, dju-
ren som hålls under tak. Tillgången till
vatten och bete varierar med popula-
tionsdensitet och säsong. Vid vårt besök
i juli 2015 skulle det normalt ha regnat
och finnas gott om bete. Sommaren var
dock regnfattig och ett tydligt tecken på
konsekvenserna av detta var att många
ston inte kunde mjölkas som vanligt för
produktion av airag, eftersom fölens
behov prioriterades.  

Att genom den här resan få vissa
insikter i livsförhållandena för de mon-
goliska nomadfolken och deras djur var

otroligt givande och lärorikt. Vi hoppas
att fler veterinärer inspireras till att lära
sig om, och besöka, Mongoliet. 

TACK
Ett varmt tack riktas till Jan Wigsten,
Nomadic Journeys, svensk resesamordnare
som vistats en stor del av sitt liv i Mongo-
liet, som arrangerade vår resa i samarbete
med Kinaresor och som alltid är behjälplig
med kunskaper och kontakter. 
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FACKLIGA FRÅGAN

Bättre sjukersättning med kollektivavtal

Om man blir sjuk
har man rätt till
sjuklön från
arbetsgivaren

efter den första
karensdagen. Vid

längre tids sjukdom kan dock sjuk-
ersättningen skilja mycket i storlek
beroende på om arbetsplatsen har
kollektivavtal eller inte.

FRÅGA
Vad får jag för ersättning om jag blir
sjuk? Finns det någon ersättning utöver
sjukpenningen från Försäkringskassan?

SVAR
Sjuklönelagen ger alla anställda rätt att
få sjuklön från sin arbetsgivare med 80
procent av lönen sjukdag 2–14. Den
första sjukdagen, den så kallade karens-

dagen, ger inte rätt till någon sjuklön. 
Fr o m sjukdag 15 i sjukperioden får

man sjukpenning från Försäkringskassan
med 77,6 procent av den del av lönen
som understiger 7,5 prisbasbelopp (mot-
svarande en månadslön på ca 27 667 kr
2016). Den högsta sjukpenning man
kan få från Försäkringskassan är 706 kr
per kalenderdag i sjukperioden.

Arbetar du inom den privata sektorn
där veterinärförbundet har kollektivavtal
med SLA ska din arbetsgivare under
sjukdag 15–90 fylla ut med sjuklön
mot svarande tio procent på den del av
lönen som understiger 7,5 prisbasbelopp
och med 90 procent av den del av lönen
som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Om
du blir sjuk längre än så får du utöver
sjukpenningen ITPs sjukpension från
Alecta under sjukdag 91–360. Den är
tio procent på den del av lönen som
understiger 7,5 prisbasbelopp och 80
procent av den del av lönen som över -
stiger 7,5 prisbasbelopp. Efter dag 360

betalas ITPs sjukpension endast ut med
80 procent av den del av lönen som
överstiger 7,5 prisbasbelopp. Från dag
366 sänks också sjukpenningen från
Försäkringskassan till 72,75 procent av
lönen upp till 7,5 prisbasbelopp. 

Arbetar du på en arbetsplats utan 
kollektivavtal finns inget extra utöver
lagstadgad sjuklön dag 2–14 och sjuk-
penning från Försäkringskassan från dag
15 om du och din arbetsgivare inte har
kommit överens om sjuklöneutfyllnad i
ditt anställningsavtal.

Den som arbetar statligt omfattas av
det statliga Villkorsavtalet. De reglerna
är snarlika dem som gäller inom privat
sektor. Sjuklöneutfyllnaden, som i det
statliga avtalet benämns sjukpenningtill-
lägg, på den del av lönen som överstiger
7,5 prisbasbelopp ligger dock på aningen
lägre nivå.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Ekologiska mejeriprodukter och ägg ökar
❘❙❚ Produktionen av ekologiska ägg och mejeriprodukter ökade
kraftigt 2015, visade statistik som Jordbruksverket publicerade
den 24 augusti. Som en följd av den kraftiga ökningen av ekolo-
giska värphöns 2015 steg produktionen av ekologiska ägg med
26 procent jämfört med 2014. Totalt var 16 procent av äggpro-
duktionen ekologisk 2015. Samtidigt ökade produktionen av eko-
logisk konsumtionsmjölk och syrade produkter med 19 respektive
38 procent. Invägningen av ekologisk mjölk var dock i stort sett
oförändrad. Det innebär att en större andel av den ekologiska
mjölken som levererades till mejerierna också användes till pro-
duktion av ekologiska produkter. 17 procent av produktionen 
av konsumtionsmjölk var ekologisk 2015, medan andelarna för
grädde och ost var sju respektive två procent.

Slakten av ekologiskt uppfödda grisar och slaktkycklingar
ökade med 14 procent respektive 50 procent 2015. Den eko -
lo giska gris- och slaktkycklingproduktionen är dock av liten
omfattning. Trots produktionsökningarna är knappt två procent 

av de slaktade grisarna i Sverige ekologiska och motsvarande
andel för slaktkycklingar är mindre än en procent. 

Slakten av ekologiska nötkreatur, får och lamm var i stort sett
oförändrad. 2015 var 14 procent av de slaktade nötkreaturen
ekologiska. För får och lamm var andelen 22 procent. ■

❘ ❙❚ noterat

Förra året ökade produktionen av ekologiska ägg med 26 procent.
Totalt var 16 procent av äggproduktionen ekologisk 2015. 
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Medlemmarna i kollegiala nätver ket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem
för att ta kontakt och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. 
Vanligt är att veterinärer vänder sig till nätver ket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem
och kri ser, alkohol- eller missbruksproblematik, ut brändhet, mobbning, hot eller an mälan till An svars nämnden
för djurens hälso- och sjuk    vård.

Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av vete ri närer som på ideell grund står till förfogande
för kolleger som behöver en sam tals partner. Sveriges Veterinärförbund har ini tierat verksamheten och stödjer 
nätverket med återkommande utbildning.

Kollegiala nätverket – veterinärer stödjer veterinärer

Eva von Celsing 
Eskilstuna 
Tel: 016–292 93
Mobil: 070-624 92 93
E-post: hvarsta.vet@telia.com

Eva har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Hon har varit anställd vid Djur sjuk huset i Ströms holm under
åtta år, varit zooveterinär på deltid under två år och är nu privat -
prakti serande smådjurs veterinär utanför Eskilstuna sedan 17
år tillbaka. Hon föder också upp strävhåriga taxar och är även
styrelse medlem i Svenska Taxklubben.

Ilmars har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som
distriktsveterinär. Numera är han privat praktiserande med in-
 riktning på animalieproduk tionens djur. Han har varit fackligt
aktiv inom Distriktsveterinär föreningen, varit ledamot i SVFs
styrelse och är fortfarande verksam i flera av SVFs nämnder
och fonder.

Ilmars Dreimanis 
Laholm
Tel: 0430–600 72
Mobil: 0730 –60 10 08
E-post: imsestina@hotmail.com

Florin kom till Sverige 1989 från Rumänien och blev klar med
sin TUVE-utbildning 2002. Han arbetade åtta år som ”privatdi-
striktare” i Högby och driver sedan 2011 privat små djurs klinik
i Höör tillsammans med sin son.

Florin Gurban-Marcu 
Höör
Tel: 0413–219 00
Mobil: 073–349 79 98 
E-post: florin.gurban@telia.com

Erik är smådjursveterinär med tyngdpunkt på oftalmo logi och
driver som egen före tagare Arboga djurklinik. Erik har varit chef
i 17 år och har lång erfarenhet från facklig verksamhet, bland
annat som ordförande och styrelseledamot i SVF. Han har
också suttit med i Veterinära Ansvarsnämnden. På fritiden är
natur och segling hans passioner. Körsång och kultur i alla 
former gillas också.

Erik Kjellgren 
Arboga
Tel: 0589–169 78
Tel: 0589–192 80
E-post: kjellgren.erik@gmail.com
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Det finns
bedragare
som inriktat

sig mot företag med sina bluffar,
och metoderna förnyas hela tiden.
Som företagare är det viktigt att
noga granska fakturaliknande
erbjudanden innan man skriver
under och att skriftligen bestrida
orderbekräftelser och fakturor som
är felaktiga.

Företagare utsätts då och då för oseriösa
personer som försöker lura motparten
att ingå avtal med dem och betala för
sådant som man inte tänkt köpa. Detta
kan ske på många olika sätt. Tidigare 
har det varit vanligt med försäljning av
annonser i kataloger eller andra publika-
tioner som antingen inte kom ut i någon
större krets eller inte alls, så kallade
annonsskojare. De som blev lurade tyckte
de var utsatta för bedrägeri och inte
något skämt.

Men erbjudandena kan röra lite vad
som helst. Det kan handla om införan-
den på internet, registrering av domän-
namn, förstahjälpenkit, LED-lampor 
m m. Bedragarna försöker ofta sälja något
som företagare har en diffus känsla av att
de borde ha. 

ERBJUDANDEN SOM SER UT 
SOM FAKTUROR
Ett vanligt sätt att luras är att skicka ut
erbjudanden som ser ut som fakturor.
Det är lätt hänt att dessa erbjudanden i
ett företag utan klara rutiner eller kon-
troll blir betalda av misstag. I vissa fall är
texten i erbjudandena formulerad så att
om man betalar blir det en automatisk
förlängning under ytterligare perioder.

Enligt marknadsföringslagens regler
är det inte tillåtet att skicka ut fakturor

eller fakturaliknande erbjudanden till
konsumenter eller näringsidkare om det
inte finns något tidigare avtal. Detta har
sin grund i EU-regler och samma sak
gäller för konsumenter inom hela EU.

Ett annat sätt är att skicka en blankett
som ska fyllas i för att det ska finnas 
korrekta upp gifter i ett på stått register.
Men om man ändrar någon uppgift och
bekräftar det med sin underskrift står
det finstilt att man ingår ett bindande
avtal.

Om man upptäcker att det bara är ett
fakturaliknande erbjudande innan man
skriver under behöver man inte svara.
Annars ska man alltid skriftligen bestrida
orderbekräftelser och fakturor som är
felaktiga.

INGEN ÅNGERRÄTT FÖR 
FÖRETAGARE
För den företagare, anställde eller kom-
panjon som skrivit på av misstag kan det
bli svårt att förklara. När man väl har
läst det finstilta brukar det inte vara

några problem att se att det är ett erbju-
dande. Det är detta obehag som faktura-
bedragarna ofta spelar på för att få betalt.

Reglerna om ångerrätt vid distans -
avtal gäller bara för konsumenter. Det
innebär att när man som företagare in -
går avtal finns ingen automatisk ånger -
rätt. Har man skrivit under måste man
därför hävda att företaget inte är bundet
av avtalet av någon anledning när man
bestrider.

Om det är en anställd eller någon
annan utan firmateckningsrätt som skri-
vit under kan man hävda att den som
ingick avtalet varken hade behörighet
eller befogenhet att göra så. Företaget är
då inte bundet av avtalet.

ATT BESTRIDA ELLER INTE 
BESTRIDA
Annars får man försöka förklara att av -
talet är ogiltigt t ex på grund av att
erbjudandet var avsiktligt vilseledande
utformat eller att det skulle strida mot
tro och heder att tillämpa avtalet. För-
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Bluff och båg som företagare 
utsätts för

FVF INFORMERAR

Ett aktuellt sätt att luras är att skicka en blankett som ska fyllas i för att det ska finnas 

korrekta uppgifter i något påstått register.

➤
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sök att hålla argumenten korta och att
inte lägga för mycket kraft på bestridan-
det. Ofta handlar det om några tusen-
lappar som ett välmående företag utan
problem kan betala. Fakturabedragarna
räknar kallt med att många anser att det
är bättre att betala än att lägga ner tid
och energi på att bråka. 

Problemet är att om fakturabedra -

garna lyckas få betalt kommer de att
fortsätta med att lura företagare. I
många fall går de inte vidare om de får
skriftliga bestridanden, eftersom det
kostar för mycket för dem att driva fal-
len i domstol.

Det finns ett antal olika varningslistor
som ligger öppet via internet där man
kan hitta uppgifter från andra som blivit

utsatta för samma sak. Men det är viktigt
att veta att det hela tiden kommer nya
aktörer. Därför måste man vara upp-
märksam även på dem som ännu inte
hamnat på någon lista.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen,
Företagarna

➤

Annica Sohlström 
ny generaldirektör för 
Livsmedelsverket
❘❙❚ Regeringen utnämnde den 16 juni
Annica Sohlström till generaldirektör och
chef för Livsmedelsverket. Hon var tillför-
ordnad generaldirektör sedan december

2015. Före det var hon generalsekreterare
vid Forum Syd i fem år. 

– Jag är mycket glad för att Annica
Sohlström har tackat ja till att vara gene-
raldirektör för Livsmedelsverket. Det bety-
der att myndigheten får ännu bättre för -
utsättningar att vara en väl fungerande
myndighet. Annica Sohlström har stor
erfarenhet från Livsmedelsverkets verksam-
het och är en mycket kompetent person,
jag är övertygad om att hon kommer att
göra ett gott arbete, sade landsbygds -
minister Sven-Erik Bucht i ett pressmed -
delande den 16 juni. 

Annica Sohlström har, förutom att vara
chef vid Forum Syd, varit avdelningschef
vid Livsmedelsverket i fyra år och forsk-
ningssekreterare vid SIDA. Hon är docent 
i nutrition vid Linköpings universitet och
innehar en doktorsgrad i medicinsk veten-
skap från Karolinska Institutet. ■

Ingen mer Fass Vet 
på papper
❘❙❚ I ett postutskick till landets veterinärer
under sommaren informerade LIF, Läkeme-
delsindustriföreningen, att Fass Vet 2016
är den sista utgivna Fass-boken på papper.
Fass Vet kommer i fortsättningen bara att
vara tillgänglig genom webbsidan fass.se
och via mobilsidan mobil.fass.se. LIF skriver
att de istället för pappersversionen kom-
mer att utveckla och investera i Fass digi -
tala tjänster. 

För att tillgodose behovet av att kunna
använda Fass Vet i fält framställs nu en
app för smartphones och surfplattor.
Appen kom-
mer att se ut
som dagens
mobilversion
av Fass men
utökas med
fler funktio-
ner som ett
överskådligt
ATC-register,
företagsinfor-
mation och
en bredare
sökfunktion.
Appen kom-
mer att vara
kostnadsfri
och utvecklas
för såväl IOS
som Android.
Den kommer
även att kon-
strueras så den ska kunna användas utan
internettäckning, för att kunna fungera i
glesbygd och områden med dålig tillgång
till internet. Appen kommer att finnas 
tillgänglig för nedladdning i början av
2017. ■

❘ ❙❚ noterat

ÅRSMÖTE 2016
Torsdagen den 10 november

Medicinhistoriska museet
Eva Lagerwalls väg 8

Ulleråker

Årsmöte
kl 18:30

Efter årsmötet blir det buffé och 
rundvandring på museet.

Motioner och övriga frågor 
ska vara styrelsen tillhanda senast 

20 oktober 2016 
till lars.kristensen@dv.sjv.se.

Nya som gamla medlemmar  
hälsas välkomna! 

Styrelsen

Svenska Distrikts-
 veterinärföreningen

DVF
Annica Sohlström är ordinarie general -
direktör för Livsmedelsverket sedan i juni. 

Fass Vet 2016 är den sista
utgivna Fass-boken på 
papper. Från 2017 kommer
en app med motsvarande
information att finnas till-
gänglig.
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Banveterinären på
Åbytravet har
under våren och

sommaren utsatts
för en hetskampanj

från vissa travkuskar som är miss-
nöjda med hans arbetssätt. Att
veterinärer som utför offentliga
kontrollfunktioner hängs ut på
detta sätt anser debattörerna är
helt oacceptabelt.

I tidningen Travronden den 23 augusti
återges ordagrant ett SMS från Travträ-
narnas Riksförbunds generalsekreterare
Staffan Osterling till sina medlemmar.
SMSet innebär en intensifiering av
ansträngningarna att få bort Åbytravets
banveterinär Anders Bergqvist, vilket
Travronden med all tydlighet framhåller.
Det innehåller en uppmaning till trav -
tränarna att samla ”dokumenterade an -
klagelser om Bergqvists övertramp” till
ett planerat möte mellan Svensk Travsport
och Jordbruksverket den 30 augusti.
Hur mötet avlöpte är i skrivande stund
okänt, men bara sättet att man från en
riksorganisation driver en hetskampanj
mot en enskild tjänsteman är horribelt.

Bakgrunden till konflikten på Åby -
travet är att Anders Bergqvist, i sin egen-
skap av banveterinär, under våren 2016
polisanmälde fyra kuskar. Tre av anmäl-
ningarna gällde otillåten spödrivning
och en gällde start av en icke frisk häst.
Rent juridiskt är dessa anmälningar helt
korrekta, det är inte bara i tävlingsregle-
mentet utan även i svensk lag förbjudet
att tävla med ett sjukt djur eller att
använda hjälpmedel så att de skadar 
djuret. Två av de anmälda travtränarna
valde efter anmälningarna att bojkotta
Åbytravet på grund av vad man kallade
arbetsmiljöproblem med den nitiske
banveterinären. De ansåg att det var
orimligt att de skulle riskera polisanmä-

lan bara för att de gjorde sitt jobb, en i
sig anmärkningsvärd inställning. Ingen
annan yrkesgrupp är immun mot rätts-
regler bara för att man är på jobbet. Vad
värre är startade dessa tränare en hets-
kampanj mot banveterinären som skötte
sitt arbete och de har uppenbarligen 
fått med sig Travtränarnas Riksförbund 
i drevet.

Jordbruksverket, som är arbetsgivare
för landets banveterinärer, har stöttat
Anders Bergqvist i den pågående kon-
flikten. ”Jag har fullt förtroende för att
våra utsända banveterinärer är fullt kva-
lificerade att göra de bedömningar som
krävs”, sade Anna Larsson, enhetschef
för Enheten för häst, fjäderfä och vilt,
till tidningen Expressen den 11 augusti.
”Det är så klart tråkigt för alla inblan-
dade när det uppstår missnöje, det blir
tråkigt för banan. Men det påverkar inte
min eller banveterinärens bedömning,
det varken kan eller ska göra det heller”,
tydliggjorde Anna Larsson i samma arti-
kel. Anders Bergqvist själv upplever
också stöd från sin arbetsgivare, dvs

Jordbruksverket, liksom ett outtalat
medhåll från många av de tränare och
kuskar som fortsätter att tävla på Åby
trots ”bojkotten”.

Ändå är det skrämmande att de kus-
kar som utsatts för en lagreglerad kon-
troll försöker tysta kontrollanten med
alla medel. Än mer skrämmande är det
när travtränarnas intresseorganisation
aktivt deltar i drevet och ställer sig bakom
individer som misstänks bryta mot
reglerna. Dessutom hakade Göteborgs-
Tidningens travkrönikör Matts Olsson
på i en text den 29 juli där han ansåg 
att Anders Bergqvist måste avgå. Ren
häxjakt med andra ord.

När en statsanställd och väl kvalifice-
rad tjänsteman gör det jobb som sam-
hället har beställt ska han/hon skyddas
och respekteras. Allt annat är fullstän-
digt oacceptabelt.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
STEFAN GUNNARSSON

ordförande i SVFs djurskyddsutskott

Oacceptabelt drev mot Åbys 
banveterinär

DEBATT

Anders Bergqvist på jobbet på Åbytravet. Debattörerna tycker det är skrämmande att vissa
kuskar som utsatts för kontroll försöker tysta kontrollanten. 
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En veterinärmedicinsk kongress med bredd och djup
10–11 november, Ultuna – Uppsala

Inbjudan till

Plenarsessionen
Veterinär verksamhet ska grundas på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Men vad är beprövad erfarenhet egentligen? 
Borde inte det också kunna bli vetenskap? Och vilken veten-
skap ska man luta sig mot mitt i klinikstressen när djuräga-
ren redan läst på internet? Kom till plenarsessionen och var 
med och starta diskussionen om detta ständiga veterinära 
dilemma!

Smådjurssektionen
Årets huvudprogram behandlar ämnet Infektionssjukdomar 
hos hund och katt. Årets huvudföreläsare är kattveterinären 
Andy Sparkes från Storbritannien som är en mycket erfaren 
och uppskattad föreläsare. Programmet riktar sig framför allt 
till kliniskt arbetande veterinärer. 

Hästsektionen
Hästsektionens program fokuserar i år helt på hoven. Före-
läsare är Jenny Hagen från Leipzig som forskar på hovens 
rörelsemekanik, Ove Wattle och hovslagarmästare Henrik 
Jansson som diskuterar akuta hovskador, Hans Castelijns 
från Italien som arbetar både som hovslagare och veterinär 
och är en välkänd internationell föreläsare samt Helena 
Treffenberg Pettersson som föreläser om bild diagnostik 
som är användbar för hoven. Hästsektionens kurs är re-
kommenderad att ingå i specialistutbildningen.

Sektionen för veterinär folkhälsa
Sektionen för veterinär folkhälsa arrangerar tillsammans med 
smådjurssektionen ett symposium om smådjurszoonoser 
som riktar sig till såväl kliniker som handläggare och tjänste-
män. Viktiga ämnen som kommunikation av zoonosrisker 
och arbetsmiljörisker kommer behandlas liksom zoonoser 
som är vanliga i Sverige, ovanliga men mycket allvarliga 
zoonoser, riskzoonoser vid import, resistenta bakterier och 
gamla zoonoser med ny aktualitet. Kurserna kan rekommen-
deras att ingå i specialistutbild ningen som kommer att sjö-
sättas inom en snar framtid.

Husdjurssektionen
Husdjurssektionens symposium i år har titeln ”Få dina råd 
att räknas” och riktar sig såväl till allmänpraktiserande som 
rådgivande veterinärer. Föreläsarna är både svenska och 
internationella och representerar allt från universitet och 
myndigheter till rådgivningsföretag och mjölkföretagare. 
Det ska även hållas kortare parallellsessioner om tambin 
(i kooperation med sektionen för veterinär folkhälsa) och 
hobbyhöns. Husdjurssektionens kurs är rekommenderad 
att ingå i specialistutbildningen som kommer att sjösättas 
inom en snar framtid.

Försöksdjurssektionen
Årets försöksdjursprogram belyser behovet av hög kvalitet 

rade musstammar förekommer i otaliga projekt som täcker 

modeller går hand i hand med förbättrad djurvälfärd och 
innefattar avel och djurhållning förutom själva experimentet.

Gemensamt för sektionerna
En posterutställning med postertur och tävling om bästa 
poster kommer att anordnas kl 17.30 med mingel från 17.00 
innan kongressmiddagen på torsdag kväll. Prisutdelning 
sker under middagen.
 Presentation av aktuell forskning genomförs under tors-
dagseftermiddagen i Loftets stora sal. Mellan 18.00–19.00 
kommer vi att ha en öppen bar på Loftet innan vi samlas till 
kongressmiddagen kl 19.00.

Utställningen
Med närmare 1 000 besökare och mer än 70 utställare är 
den årliga Veterinärkongressen ett attraktivt forum för före-
tag. Här presenteras produkter och tjänster i två dagar i 

Årets kongressavgifter
Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 5 500 (inkl moms)
En dag SEK 4 100 (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar
Hela kongressen  SEK 2 750 (inkl moms)
En dag SEK 2 050 (inkl moms)

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 8 800 (inkl moms)
En dag SEK 6 500 (inkl moms)

Veterinärstuderande som också är SVF-medlem går gratis. 
För övriga studerande är kongressavgiften 600 kronor.

Detaljerat program

Veterinärförbunds hemsida, www.svf.se, under rubriken 
Veterinärkongressen.

Anmälan
Anmälan kan göras på Sveriges Veterinärförbunds hemsida, 
www.svf.se.

Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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MIDDAG
MED
BAGGE

TRERÄTTERS...

FÖRMINGEL

Mer information samt anmälan: svf.se/sv/sallskapet/veterinarkongressen/

Anders står för underhållningen under
middagen och kvällen med musik, quiz
och mycket mer! Sista anmälningsdag
är 31 oktober, begränsat antal platser,
så först till kvarn...

Missa inte förminglet i Trofast, Swevet
och Agrias monter, det börjar 17.15.
Alla är välkomna!

ULTUNA-
RESTAURANGEN

UPPSALA

PLATS

475:-
per kuvert

PRIS
19.00

TID

TORSDAG
10 NOV

DATUM
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InkomstförsäkringSveriges Veterinärförbund
08-545 558 20
kansli@svf.se
www.svf.se

FNs chefveterinär besökte Sverige  
❘❙❚ Den 30 augusti höll chefveterinären för FNs livsmedels- och
jordbruksorganisation, FAO, en föreläsning på SLU i Uppsala om
förändringar i den globala djurhälsan. Juan Lubroth är Chief 
Veterinary Officer vid FAOs högkvarter i Rom och var inbjuden 
till Sverige av samverkansorganet SLU Global.

Mer än hälften av jordens befolkning bor idag i städer och med
en höjd levnadsstandard ökar hela tiden efterfrågan på animalie-
produkter, konstaterade Juan Lubroth. Detta ställer krav på en
intensifierad djuruppfödning men under hållbara och etiskt accep-
tabla former, fortsatte han. Sjukdomsbekämpningen är en av 
de viktigaste faktorerna som måste förbättras för att detta ska 
bli verklighet. Många processer i dagens omvärld motverkar en
god djurhälsa, t ex den globala uppvärmningen, låg hygien- och
kunskapsnivå i u-länder, ökad förmåga hos smittämnen att sprida
sig mellan djurarter och social instabilitet såsom krig och etniska 
konflikter. För att minska kraften i kommande epizootier krävs 
ett effektivt ”tidigt-varningssystem”, framhöll Juan Lubroth. FAO
har därför utvecklat EMPRES-AH (emergency prevention system
for animal health), en organisation som tillsammans med andra

globala aktörer som t ex OIE kartlägger och varnar när signaler om
smittsamma djursjukdomar dyker upp. EMPRES verkar på allt från
regional till global nivå men dess effektivitet är alltid beroende av
den lokala veterinären på fältet, poängterade Juan Lubroth. ■

❘ ❙❚ noterat

Det är viktigare än någonsin att kunna starta bekämpningen av en
smitta så tidigt som möjligt, sade Juan Lubroth från FAO. 
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Veterinär Anna Hillström, Institutio-
nen för kliniska vetenskaper, SLU,
försvarade fredagen den 16 sep-
tember sin avhandling för veteri-
närmedicine doktorsexamen med 
titeln ”Canine C-reactive protein:
validation of two automated canine-
specific C-reactive protein assays
and studies on clinical and research
applications”. Opponent var profes-
sor Saverio Paltrinieri, Department
of Veterinary Science and Public
Health, University of Milan, Italien.

C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfas-
protein vars koncentration i blodet sti-
ger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd
hos hund. Koncentrationen av CRP är
hög så länge hunden har en aktiv
inflammation, men sjunker snabbt när
effektiv behandling sätts in. Detta gör
CRP till ett värdefullt test både för att
upptäcka och följa inflammatoriska
sjukdomar hos hundar. C-reaktivt pro-
tein har också fördelen att det inte
påverkas av om hunden behandlas med
t ex kortison eller smärtstillande medici-
ner, vilket är viktigt eftersom dessa läke-
medel ofta ges som behandling vid
inflammatoriska sjukdomar. Vidare är
CRP ett mycket stabilt protein, vilket
förenklar provtagning och provhante-
ring. Ett problem har dock varit att det
saknats analysmetoder för att snabbt och
säkert mäta CRP hos hund. Koncentra-
tionen av CRP i blodet hos hundar har
oftast analyserats med metoder utveck-
lade för att mäta människans CRP, som
visserligen liknar hundens CRP men inte
är identiskt med det. Därför fungerar
metoder framtagna för människor
mindre bra för hundprover. Huvudsyftet

med avhandlingen var att ta fram nya,
automatiserade test anpassade för att
mäta CRP specifikt hos hund. 

I ett första steg utvecklades en metod
som kunde mäta de kraftigt förhöjda
nivåer av CRP som förekommer hos
hundar med inflammatoriska sjukdo-
mar. Syftet var att detta test skulle kunna
användas rutinmässigt av kliniskt verk-
samma veterinärer för att upptäcka och
följa inflammation hos sjuka hundar. I
ett andra steg utvecklades en så kallad
högkänslig CRP-metod för att möjlig-

göra exakta mätningar av CRP vid
mycket låga koncentrationer. Sådana
mätningar är av intresse för att undersöka
tillstånd som tros ha samband med låg-
gradig, långvarig inflammation, exem-
pelvis fetma. Hos människa är det visat
att denna typ av låggradig inflammation
är skadlig och det behövs forskning 
för att undersöka om detsamma gäller
hundar. 

Omfattande test av de båda nya CRP-
metoderna genomfördes i syfte att säker-
ställa att de fungerade tillfredsställande.

Automatiserade tester för CRP 
hos hund 

disputationer

Anna Hillström har i sin avhandling utvecklat automatiserade metoder speciellt anpassade
för att mäta CRP hos hund. 
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Resultaten redovisas i två publikationer i
av handlingen. I artiklarna finns detaljerad
information om hur de nya metoderna
fungerar och hur de kan användas.
Bland annat beskrivs det hur CRP analy-
seras direkt i ett stort analysinstrument,
vilket innebär att mätningen är helt
automatiserad. Detta möjliggör tillför-
litliga och snabba analyssvar, en fördel
både i klinisk verksamhet och inom
forskning. 

Ett ytterligare mål med projektet var
att öka kunskapen om CRP som ett dia-
gnostiskt test hos hund. I avhandlingen
beskrivs bland annat hur analys av CRP
var effektivt för att särskilja hundar som
hade inflammatorisk ledsjukdom från
hundar med artros, som är en sjukdom
där ledbrosket gradvis bryts ned. Vid
misstanke om inflammatorisk ledsjuk-
dom behöver ett prov tas från ledvätskan

och ofta krävs behandling med antibio-
tika eller kortison. Vid artros är detta
inte nödvändigt utan hunden kan ofta
skickas hem på smärtstillande medicin
som en första åtgärd. Genom att analy-
sera CRP kan veterinären få hjälp i sin
bedömning av huruvida en hund med
ledsmärta mest sannolikt har en inflam-
mation i leden eller artros, vilket påver-
kar hur patienten utreds och behandlas. 

I en studie undersöktes om CRP var
ett bra test för att upptäcka infektioner
hos hundar som opererats i skelett och
leder. Ibland uppstår infektioner veckor
till månader efter sådana ingrepp och
det är viktigt att behandla dessa för att
förhindra allvarligare komplikationer.
Analys av CRP var dock inte effektivt
för att bedöma om det fanns en infek-
tion eller inte. Förklaringen var att de
infekterade hundarna ofta hade lokala

inflammationer som var lindriga och
tydligt avgränsade, dvs inflammationen
var inte tillräckligt omfattande för att
orsaka en stegring av CRP i blodet. Det
innebär att ett lågt CRP-värde inte ute-
sluter infektion hos denna patientgrupp. 

Ytterligare två studier som finns be -
skrivna i avhandlingen handlar om CRP
hos ormbitna hundar och hos hundar
med livmoderinflammation. Resultaten
visade att CRP var en användbar markör
för att upptäcka och följa inflammation
vid dessa tillstånd. 

Sammanfattningsvis finns nu auto-
matiserade metoder speciellt utvecklade
för att mäta CRP hos hund tillgängliga.
Detta är en stor fördel inom djursjuk-
vården liksom inom forskningen och
kommer att möjliggöra ett mer effektivt
användande av CRP som diagnostiskt
test i framtiden.  ■
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Storsatsning på forskning
om smittsamma sjukdomar 
i Arktis
❘❙❚ Nordiska ministerrådets forskningsorga-
nisation NordForsk ger ytterligare tre miljo-

ner norska kronor till CLINF-projektet, 
rapporterade SVA den 29 augusti. CLINF 
(Climate-change Effects on the Epidemio-
logy of Infectious Diseases and the Asso-
ciated Impacts on Northern Societies) är
ett nordiskt excellenscenter inom Nord-
Forsk-programmet ”Ansvarsfull utveckling
i Arktis”. I projektet studeras klimatföränd-
ringens effekter på djurs och människors
infektionssjukdomar och dess påverkan på
samhällen i norr, från Grönland till östra
Sibirien. Tilläggsanslaget ska användas 
för att utvidga studierna till att omfatta
platser öster om Uralbergen.

CLINF leds gemensamt av Birgitta Even-
gård vid Umeå universitet, Ann Albihn vid
SVA och Tomas Thierfelder vid SLU. Forsk-

ningsprojektets övergripande mål är att
stärka samhällets beredskap inför hotet
om fler och nya infektionssjukdomar. Den
snabba uppvärmningen i norr öppnar t ex
för fästingar som bär med sig farliga smitt -
ämnen. Uppvärmningen kan även frigöra
mikroorganismer som legat infrusna i 
permafrosten, exempelvis mjältbrand, när
gamla, tidigare nedgrävda kadaver tinar
och smittämnen förs mot markytan. Detta
har skett i Sibirien i sommar då tusentals
renar dött och även människor drabbats.
Eftersom många nordliga samhällen base-
rar ekonomi, kultur och tro på husdjurens
och viltets hälsa kan hela samhällsstruktu-
rer hotas om och när djurens hälsa påver-
kas, skriver SVA. ■

kallar till

ÅRSMÖTE 2016
Fredag 11 november, kl 12:00

Sal O, Undervisningshuset, 
Ultuna

Årets examensarbete utses.
Sektionen bjuder på wraps.

Välkommen!
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.Ann Albihn från SVA är en av tre

forskare som koordinerar projektet
”Klimatförändringens effekt på in-
fektionssjukdomars epidemiologi
och samhällen i norr”. 

❘ ❙ ❚ noterat
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MSc Sofie Viksten, Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa samt
Enheten för hippologutbildning,
SLU, försvarade den 9 september
sin avhandling för filosofie doktors -
examen med titeln ”Improving
horse welfare through assessment
and feedback”. Opponent var pro-
fessor Natalie Waran, University of
Edinburgh, Storbritannien.

Hästvälfärd är ett mångfasetterat kon-
cept som omfattar både mentala och
fysiska aspekter. I avhandlingen används
ett helhetsperspektiv till att bedöma
hästvälfärd med Welfare Qualitys (WQ)
principer och kriterier som utgångs-
punkt. Målet med avhandlingen var att
utveckla ett bedömningsprotokoll för
hästvälfärd i linje med WQ och att
utveckla ett system för att återkoppla
resultaten från bedömningarna till häst -
ägarna. 

I den första studien genomfördes en
omfattande litteraturstudie av befintliga
mätmetoder av hästvälfärd vilket resul -
terade i en lång lista med potentiella 
mätmetoder att inkludera i protokollet.
Efter ett flertal diskussioner med natio-
nella och internationella experter inom
relevanta områden kortades listan med
mätmetoder ned och sammanfattades i
ett bedömningsprotokoll för hästvälfärd:
horse welfare assessment protocol
(HWAP). I en pilotstudie påvisades det
att protokollet utgör en stabil grund för
att övervaka hästvälfärd, har hög repe-
terbarhet och är praktiskt tillämpbart
under fältförhållanden. 

Den andra studien jämförde en upp-
daterad version av HWAP med det
offentliga protokoll (OP) som används

vid offentlig svensk djurskyddskontroll.
Resultaten indikerade att den högre
detaljrikedomen och större antalet djur-
baserade mått i HWAP möjliggjorde en
mer utförlig bedömning av de indivi -
duella djurens faktiska välfärd än OP. 

Den tredje studien använde ett fråge-
formulär för att undersöka svenska häst -
ägares beslutsfattning kring hästvälfärd
och vilka preferenser de hade gällande
återkoppling från välfärdsbedömningar.
Resultaten påvisade ett behov av syste-
matisk välfärdsbedömning som kan för se
hästägare med solid kunskap och veten-
skapligt grundade råd inom olika områ-
den. Resultaten från studien och feed-
back från de stall som deltog i studierna
i avhandlingen användes till att utveckla
en databas där hästägare kan få tillgång
till sina resultat från välfärdsbedömningar
online. 

Den fjärde och sista studien utvärde-
rade hur olika mängder feedback från
bedömningar (med HWAP) påverkade
faktiska ändringar i hästvälfärden. Resul-

 taten visade att ett sexmånadersintervall
mellan bedömningar troligtvis är otill-
räckligt för att betydande förändringar
ska synas. Studien indikerade att utbild-
ningsnivån hos den som är huvudansva-
rig för hästarna (t ex stallchefen) inte
verkar ha något samband med föränd-
ringar i den faktiska hästvälfärden efter
feedback. 

Avhandlingen utgör en stabil grund
för att bedöma hästvälfärd och att förse
hästägare med återkoppling från bedöm-
ningar. Den studerar också möjligheterna
att förändra hästägares beteenden, vilket
mäts indirekt genom hästvälfärdsbedöm-
ningar.  ■

Förbättrad hästvälfärd genom 
bedömningsprotokoll

disputationer

Sofie Vikstens avhandling pekar bland annat på behovet av systematisk välfärdsbedömning
som kan förse hästägare med solid kunskap och vetenskapligt grundade råd.

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Radiologiskt utlåtande
Bogled vänster fram: I centrala delen av cavitas glenoidale
ses ett ca 4 mm stort, halvmåneformat område med ned-
satt täthet (Figur 3). Detta område är omgivet av måttlig
skleros. Caput humeri är normalt. 

Bogled höger fram: I det subkondrala benet centralt i
cavitas glenoidale ses lindrig–måttlig skleros (Figur 4).
Den centrala delen av det sklerotiska området har hetero-
gent lägre täthet. Caput humeri är normalt. 

Inga förändringar sågs på den mediala eller laterala kan-
ten av cavitas glenoidale i KdKr-projektionerna (ej inklu-
derade i presentationen). 

Radiologisk diagnos
Osteokondros i cavitas glenoidale vänster fram och stark
misstanke om liknande lesion även höger fram. 

VIDARE HANDLÄGGNING
Hunden hade problem från flera leder (ej inkluderade i
presentationen) utöver boglederna och dessutom andra
sjukdomar. Den var ämnad för arbete och ägaren valde
därför att avliva hunden. Kroppen skickades till Enheten
för patologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, för obduktion. Vid obduktio-

nen bekräftades osteokondros i cavitas glenoidale bilateralt
(Figur 5 och 6). Lesionen var störst och djupast på väns-
ter sida. På höger sida sågs en spricka i det förändrade
brosket och en ledmus höll på att bildas.

DISKUSSION
Osteokondros är en vanlig rubbning i den endokondrala
benbildningen hos medelstora och stora hundraser. Den
vanligaste lokalisationen i bogleden är kaudala eller kaudo-
mediala delen av caput humeri och lokalisationen hos
hunden i denna presentation, i cavitas glenoidale, är ovan-
lig. Osteokondros i cavitas glenoidale är beskrivet hos
häst, svin och människa samt i enstaka fallrapporter hos
hund (1, 2).

Osteokondros är ofta bilateralt uppträdande och även
vid de typiska lesionerna kaudalt på caput humeri bör
båda boglederna undersökas radiologiskt även om de kli-
niska fynden är unilaterala. Ibland kan lesioner kaudalt på
caput humeri vara svåra att se i en rak mediolateral pro-
jektion och supinerad samt pronerad mediolateral projek-
tion ökar sensitiviten för osteokondros på kaudala kaput
humeri (3). Ultraljud, magnetkameraundersökning och
datortomografi kan också användas för att upptäcka
osteokondros på kaudala caput humeri. Lesioner i centrala
cavitas glenoidale (som hos hunden i denna presentation)

FIGUR 3. Mediolateral (ML) projektion av vänster bogled.
Pilhuvudena markerar en centralt nedsatt täthet omgiven
av skleros, typiskt för osteokondros, i centrala delen av 
cavitas glenoidale. 

FIGUR 4. Mediolateral (ML) projektion av höger bogled. 
Pil huvudena markerar lindrigt nedsatt täthet och skleros 
centralt i cavitas glenoidale. 
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AkademikerKompetens är ett samarbetsprojekt som erbjuder 
kortare allmänbildande utbildningsaktiviteter av hög kvalitet som 
är skräddarsydda för medlemmar i Civilekonomerna, DIK, FSA, 

-

Som medlem i veterinärförbundet erbjuds du att kostnadsfritt 
-

 

Luleå 5 okt  Umeå 6 okt Göteborg 18 okt

AkademikerKompetens 2016

är inte åtkomliga med ultraljud men kan detekteras med
magnetkameraundersökning och datortomografi. I de
allra flesta fall är dock röntgen tillräcklig för att diagnosti-
sera osteokondros i bogleden. 

De tidigaste histologiska förändringar som uppstår vid
osteokondros är inte möjliga att upptäcka vid en röntgen-
undersökning och kallas i litteraturen osteokondrosis
latens. När brosket blir förtjockat och benbildningen är
störd används namnet osteokondrosis manifesta och det 
är vad som kan upptäckas på röntgen i form av en sub-
kondral bendefekt omgiven av skleros. Om en bit av det
onormala brosket lossnar kallas sjukdomen osteokondro-
sis (osteokondritis) dissekans vilket brukar förkortas OCD.
Vid osteokondrosis dissekans i bogleden lägger sig den
lossnade broskbiten oftast i den kaudala delen av leden
men kan även hamna i senskidan till bicepssenan och i
ovanliga fall i bursa subscapularis. Radiologiskt kan endast
diagnosen OCD ställas om broskbiten är mineraliserad
eller ses med hjälp av mer avancerad bilddiagnostik som
artrografi eller magnetkameraundersökning. 

Fallet illustrerar vikten av att granska hela leden
och inte bara de vanligaste predilektionsställena 
för osteokondros, även på en ung hund med typisk
klinisk bild.

R e f e r e n s e r

1. Gogus A & Ozturk C. Osteochondritis dissecans of 
the glenoid cavity: a case report. Arch Orthop
Trauma Surg, 2008, 128, 457–460. 

2. Lande R, Reese SL, Cuddy LC, Berry CR & Pozzi A. 
Prevalence of computed tomographic subchondral 
bone lesions in the scapulohumeral joint of 32 
immature dogs with thoracic limb lameness. 
Vet Radiol Ultrasound, 2014, 55, 23–28. 

3. Wall CR, Cook C & Cook JL. Diagnostic sensitivity 
of radiography, ultrasonography and magnetic 
resonance imaging for detecting shoulder osteo-
chondrosis/osteochondritis dissecans in dogs. 
Vet Radiol Ultrasound, 2015, 56, 3–11.
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FIGUR 5. Obduktionsbild av genomsågad cavitas glenoidale
från vänster framben. Centralt ses onormalt förtjockat led -
brosk.

FIGUR 6. Obduktionsbild av ledytan på cavitas glenoidale från höger
framben. Centralt ses onormalt ledbrosk, indikativt av osteokondros. 
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■ Evaluering af overensstemmelsen af body
condition score og feline body mass

index sammenlignet med dual energy 
X-ray absorptiometry hos katte
Utvärdering av överenstämmelse mellan
body condition score och feline body mass
index hos katt
M Falkenberg, K M Hølmkjær, A Cronin,
D H Nielsen, C R Bjørnvad
Dansk VetTidsskr, 2016, 99, 04, 32–37

■ Danskere og katte – resultater fra en 
repræsentativ spørgeskemaundersøgelse
Danskar och katter – resultat från en 
representativ enkätundersökning
P Sandøe, C Reinhard Bjørnvad, B Fork-
man, A Patursson Nørspang, T Bøker Lund
Dansk VetTidsskr, 2016, 99, 05, 10–15

■ Hulddynamik i forbindelse med gold-
perioden
Hulldynamik i samband med sinperioden
K S Pedersen, M Rohde
Dansk VetTidsskr, 2016, 99, 07, 12–15

■ Sammenligning af allergitests hos hund
Jämförelse av allergitest hos hund
N Lind Henriksen, S Skog, L Boysen
Dansk VetTidsskr, 2016, 99, 09, 18–23

■ Low level laserterapi til sårbehandling
hos hest
Low level laserterapi till sårbehandling 
hos häst

C Frydendal, S Jacobsen
Dansk VetTidsskr, 2016, 99, 09, 26–30

■ Når mennesker påfører dyr lidelser: 
Veterinærens rolle
När människor orsakar djur lidande: 
Veterinärens roll
K Muri, R O Moe, M Nesje
Norsk VetTidsskr, 2016, 128, 4, 232–240

■ Dentale bondingmaterialer
Dentala bindmaterial
S H Storli
Norsk VetTidsskr, 2016, 128, 5, 312–322

■ Fästingen bär ofta på mer än en 
patogen art
T Jaenson
Läkartidn, 2016, 113, 17, 855

■ Myggöverförda sjukdomar sprids i takt
med globalisering
L Kurki, S Meri
Läkartidn, 2016, 113, 21, 1042–1046

■ Antibakteriella ämnens roll i resistens-
utveckling
DG J Larsson, A-M Svennerholm
Läkartidn, 2016, 113, 28–30, 1270–1271

■ Taigafästingen nu i norra Sverige
T GT Jaenson
Läkartidn, 2016, 113, 28–30, 1272

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

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Peter Bangs vej 30, DK-2000 Frede-
riksberg, Danmark. 

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

litteraturtjänst

Upprop mot nedskärning av veterinärt
smittskydd

❘❙❚ Den 14 augusti startade veterinären Erika Löfvendahl ett upp-

rop mot upplevda nedskärningar av det veterinära smittskyddet 

på Jordbruksverket. Bakgrunden är att Jordbruksverket under

våren och sommaren bytt ut de veterinärer som arbetat i första

ledet med smittskyddsrådgivning kring olagligt införda sällskaps-

djur. Rådgivningen bemannas nu av personal utan veterinärmedi-

cinsk kompetens, veterinärer kopplas bara in om det handlar om

”riskärenden”, enligt Jordbruksverkets definition.

I uppropet framhåller undertecknarna att kliniskt verksamma

veterinärer riskerar både hot och våld när de anmäler misstänkta

fall av olaglig införsel till Jordbruksverket. Därför är det viktigt att

råden är korrekta och att myndigheten fattar beslut om hundens

fortsatta öde på ett rättssäkert vis. Det har enligt uppropet visat

sig att de kliniskt praktiserande veterinärerna i nuläget får olika

svar på samma frågeställning och ibland rent felaktig informa -

tion, vilket försvagat det veterinära förtroendet för myndighetens 

kompetens i smittskyddsfrågor. Undertecknarna vill att smitt-

skydds arbetet på Jordbruksverket ska drivas av veterinärer med

specialkompetens inom smittskyddsverksamhet och inte av allmän

administrativ personal.

Uppropet ligger på hemsidan www.namninsamling.com/

veterinart_smittskydd och är öppet till den 15 oktober.  ■

❘ ❙❚ noterat

Hundsmuggling blir allt vanligare och kliniskt verksamma veterinä-
rer vill ha kompetent hjälp från Jordbruksverket när de stöter på 
sådana djur. 
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En djurägare anmälde veterinären
XX för felbehandling vid operation
av hennes nioåriga jackrusseltik.
Veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Ägaren lämnade in sin hund till en
djurklinik på morgonen den 19 maj för
att operera bort en tumör som satt nära
ändtarmsöppningen. Hon hämtade
hunden på eftermiddagen samma dag
och fick se tumören, ca 4 cm i diameter,
som opererats bort. Hon fick ta emot
hunden i väntrummet och veterinär XX
sa snabbt att allt hade gått bra. Ägaren
fick inga hemgångsråd och permanent-
kanylen satt kvar i hundens ben. 

Dagen efter hämtade hon Metacam
och Vetrimoxin på apoteket till hunden.
Hunden var relativt lugn och pigg på
promenader. Det var en liten utbukt -
ning vid såret som vätskade. Hunden
fick mer ont på kvällen och sov oroligt.
Den 21 maj hade den mycket ont, ut -
buktningen var större och såret vätskade

mer. Ägaren åkte till kliniken kl 18 och
XX sövde hunden utan att kontrollera
slemhinnor, lyssna på hjärtat eller titta
hur hunden mådde och betedde sig. När
veterinären lämnade rummet lånade
ägaren ett stetoskop och lyssnade på
hundens hjärta som slog väldigt lång-
samt. Hon letade upp XX och bad
honom komma tillbaka och lyssna på
hunden. Veterinären lyssnade och sade
att allt var lugnt, eftersom hunden fått
Domosedan slog hjärtat långsamt. Vete-
rinären tryckte sedan brutalt ut brunfär-
gad vätska ur det sydda såret. Vätskan
rann mellan stygnen längs hela det
sydda partiet om sex stygn. Ägaren bad
veterinären att ta tempen som var
38,6°C. Veterinären stoppade sedan ner
termometern i en låda efter att ha torkat
av den med ett torrt papper. Hunden
fick stanna kvar och fick morfin. Nästa
dag, den 22 maj, hämtade ägaren hun-
den på kvällen. Hunden var drogad och
XX sa att den varit lugn och fin. Hunden
fick ny antibiotika, Baytril. På kvällen
fick ägaren ett SMS av XX om att det
fanns medicin att hämta utanför klini-
ken om hunden skulle få panikont igen.
Nästa dag åkte hon till kliniken eftersom

hunden fått panik. XX sövde den direkt
utan kontroll av slemhinnor, hjärta eller
temperatur. Hunden hade gått sönder
inuti och måste opereras om. XX erbjöd
sig att göra det samma kväll men ägaren
tackade nej då hon inte hade något för-
troende för veterinären. Hon bokade
dock in en tid för operation nästa dag.
Veterinären skickade med en halv flaska
Semfortan 10 mg/ml, spruta och kanyler
och talade om hur mycket ägaren kunde
ge hunden. Hon fick ingen skriftlig
information och fick ta med sig hunden
hem sövd. En sköterska följde med ut

ansvarsärende

Ansvarsärende

Bristfällig utredning vid perineal-
operation

kallar till

ÅRSMÖTE 2016
Fredag 11 november, kl 12:05

Sal L, Undervisningshuset, 
Ultuna

Motioner, senast 14 oktober,
och anmälan skickas till:

treasurer@smadjurssektionen.se

Anmälda, senast 1 november, 
bjuds på lättare lunch.

Möteshandlingar 
skickas per e-post.

Välkommen!

➤

Fortfarande livstids slaktkarens för fenylbutazon
I veterinärtidningen 10/16 finns ett referat från FVEs generalförsamling i 
Belgien under sommaren. På sidan 46 står att fenylbutazon godkänts för den
så kallade sexmånaders läkemedelslistan för häst i Frankrike. Det svenska Livs-
medelsverket meddelar nu att detta är fel. Det franska läkemedelsverket har
visserligen klassat fenylbutazon som en substans som skulle kunna få sex måna-
ders slaktkarens. Myndigheten försöker nu få fenylbutazon godkänt för sex
månaders karens enligt EUs regler. Ett enskilt medlemsland kan dock inte
självt bestämma om detta eftersom klassningen styrs av en EU-förordning.
Enligt denna förordning har fenylbutazon fortfarande livstids slaktkarens i
såväl Frankrike som i alla andra EU-länder.

JOHAN BECK-FRIIS
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➤ till bilen och sade att det var viktigt att
hunden hölls varm. Djurägaren frågade
vem som skulle arbeta nästa dag och fick
svaret att det inte fanns någon sköterska
då. Ägaren ifrågasatte vem som skulle
sköta narkosen och fick svaret att det
inte fanns någon narkos utan att XX
opererade på väldrogade hundar. 

Den 24 maj åkte ägaren till ett djur-
sjukhus som lade in hunden efter under-
sökning. Djursjukhuset ringde till XX
och begärde att få journalen vilket de
inte fick på grund av något datapro-
blem. XX ringde upp djurägaren och
bad henne att komma med hunden för
operation men hon tackade nej.

Veterinären vid djursjukhuset ringde
ägaren och sade att hunden behövde
opereras omgående då såret var väldigt
infekterat. Ägaren frågade om man fick
göra en så stor operation utan narkos
och djursjukhusveterinären undrade om
det var sant att så skett. 

Djurägaren har tidigare arbetat som

djursjukvårdare på ett hästsjukhus och
upptäckte att XXs journal inte stämde
beträffande flera datum. Hon fick inget
erbjudande om någon remiss och blev
heller inte informerad om felaktigheter i
journalsystemet.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Hunden lämnades in den 19 maj. Infor-
mation gavs till djurägaren om hur ope-
rationen skulle gå till och risker vid 
mellangårds-(perineala)-operationer. XX
bestämde hemgångstid som var avpassad
till djurets återhämtning och djurägarens
möjlighet att hämta och ta hand om
hunden hemma. För operativa ingrepp
informeras även om möjlighet att ha
kvar djuret på kliniken om djurägaren
inte kan eller vill befatta sig med medi-
cinering/hantering. Djurägaren medde-
lade vid inlämning av hunden att hon
gått kurs för medicinering av djur och
arbetat på hästklinik.

De kom överens om att det var bäst
med lokal icke-radikal extirpation. Vid
malignitetsmisstanke ska biopsi för PAD
tas. Mellangårdsklyvning (episiotomi)
kunde komma att utföras. Klinikens
rutiner för inlämning vid operation är
inskrivning där signalement förs in, vikt
noteras, fråga om senaste rastning och
rektaltemptagning av djurhälsopersonal.
Kliniken erbjuder djurägare att vara
med vid premedicineringen för att
minska djurets stress vilket är viktigt för
att minska riskerna med allmän anestesi.
Veterinären lägger en plan för operationen
och preanestetisk bedömning enligt ASA-
skalan. Premedicinsk information tas
munt ligt av djurägaren såsom vikt, ålder,
pågående och historisk medicinering.
Allmän klinisk undersökning föregår
alltid sedering och/eller allmänanestesi
inklusive allmäntillstånd, kardiovaskulär
och pulmonär undersökning samt palpa-
tion av djuret. Som stöd i anestesiarbetet
förs MSDs förtryckta journalblad. Ope-
rationsberättelsen skrivs separat av ope-
rerande veterinär.

Operationen skedde under allmän
anestesi (multimodal analgesi). Allmän -
anestesin baserades på intravenös admi-
nistrering och övervakning skedde
manu ellt och med en multiparameter-
monitor som inkluderade övervakning
av EKG, hjärtfrekvens, perifer blodtrycks-
mätning med manschett (NIBP) systo-

liskt, diastoliskt och medelblodtryck,
pulsoximetri där syrgasmättnaden mät-
tes, koldioxidmätning (kapnografi),
andnings frekvens och temperatur (togs i
esofagus). Det är en orimlighet att ope-
rera i perinealområdet utan fullgod anal-
gesi därför att mycket starka reflexer stör
kirurgin om patienten ligger för ytligt
och förnimmer något. Narkossköterskan
styrde önskat narkosdjup. Syrgas tillhan-
da hölls genom en syrgasgenerator. Väts-
ke terapi gavs genom hängande drop -
påsar vid behov. XX är väl förtrogen med
ingrepp i perinealområden såsom anal-
säcksextirpation, perinealbråck, anakade -
nom och trauman i området. 

Hunden opererades på förmiddagen
enligt plan. Kanylen tas alltid i under-
sökningsrummet vid hemlämning. Djur -
ägaren kom för hämtning kl 16 samma
dag. Eftersom ägaren var väl förtrogen
med hästvård informerades hon konti-
nuerligt vid undersökningstillfället om
vad som gjordes. På kliniken används
ofta medetomidin som verkar på samma
sätt som detomidin, Domosedan. Dessa
ger initialt ökat blodtryck vilket resulterar
i en kompensatorisk låg hjärtfrekvens. 

Den 22 maj hade hunden mått bra av
medicineringen och var pigg, hade opå-
verkat allmäntillstånd, drack och kissade
normalt samt åt och bajsade normalt.
Det syntes inte några symtom på stark
smärta. Hunden hade legat bra i buren
(bra smärtstillad). Semfortan (metadon)
gav potent smärtlindring och antibio -
tikan hade varit effektiv avseende hyper -
algesin och infektionen eftersom såret
inte vätskade. Djurägaren fick samma
information som den 19 maj. Hunden
lämnades inte ut trött, den var pigg vid
hemlämning. XX uppmanade djuräga-
ren att kontakta honom om hunden fick
ont hemma eftersom det kunde betyda
att den blev sämre igen, t ex vid sårvätske-
ansamling.

Den 23 maj kom djurägaren in med
hunden för att den inte var sig lik och
hade fått ont igen. XX utförde en klinisk
undersökning och konstaterade sårvätske -
ansamling subkutant. Han behövde ge
hunden lugnande för att kunna göra en
bedömning om åtgärd, om dränering
eller ny sårrevision skulle göras. Seromet
hade medfört att suturerna i vaginal -
slemhinnorna gått upp. XX bedömde att
revision behövde utföras och meddelade

VETERINÄRKLINIK
UTHYRES 

i 042-området (Höganäs)

Veterinärklinik byggd 2008 och 
an passad för häst, 600 m2, men 
även lämplig för smådjur.

 Löpgång 5 x 30 m
 3 st dagboxar
 Röntgenrum/op rum
 2 Undersökningsrum
 Reception
 Hovslageri
 Personalrum/toalett/dusch
 Kundtoalett
 Mycket plats i övrigt
 Förråd, medicinrum osv
 Egen infart till kliniken
 Asfalterade ytor utanför kliniken
 Tillgång till 15 boxar med fullservice  

 om så önskas
 Ridhus 24 x 50 m
 Ridbana 24 x 50 m
 Skrittmaskin 

 M m, m m

För mer info kontakta Mikael 
Gustavsson 070 5952165 eller 
mikael@djurambulans.org
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det till djurägaren. Djurägaren ville
avvakta med operation till nästa dag och
har i efterhand anfört att hon var orolig
för att hunden skulle opereras utan nar-
kossköterska. Det är en missuppfattning,
inte kirurgiskt möjligt och resursineffek-
tivt. XX lämnade med Semfortan vid
hemgång och sa till djurägaren att höra
av sig om hunden hade ont för att i så
fall tidigarelägga operationen.

XX blev kontaktad av djursjukhuset
på förmiddagen den 24 maj. Han hade
vid det tillfället inte någon möjlighet att
skicka journalen elektroniskt men redo-
gjorde för den behandlande veterinären
vad som gjorts med hunden. XX hade
dagen innan erbjudit djurägaren en
remiss vilket djurägaren avböjde, journal-
kopior hade då kunnat lämnas. 

XX informerade djurägaren om att
det kunde förekomma kronologiska fel i
journalen eftersom den fördes under en
övergångsperiod mellan kartotek och
datajournalsystem. 

XX anser att hunden erbjöds adekvat
vård. Den undersöktes vid alla tillfällen
som efterfrågades av honom och en be -
handlingsplan upprättades. Djurägaren
erbjöds att komma i kontakt med klini-
ken när som helst. Olika behandlings-
alternativ och remissinstanser erbjöds. 

JORDBRUKSVERKS YTTRANDE
Jordbruksverket överlät den veterinär-
medicinska bedömningen åt ansvars-
nämnden avseende veterinären XX.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden konstaterar inled-
ningsvis att lokalisationen av tumören är
ovanlig och besvärlig så tillvida att det i
området finns många viktiga nerver och
kärl. Det hade mot den bakgrunden
varit lämpligt att XX före operationen
gjort en noggrannare utredning med
bättre diagnostisering för att utesluta
eventuella metastaser, t ex genom att ta
ett finnålsaspirat på knölen och ta pre-

operativa prover inklusive kalcium då
analsäckstumör enligt journalanteck-
ningarna initialt misstänktes. 

Vidare ordinerade XX läkemedlet
Baytril utan föregående mikrobiologisk
undersökning och resistensbedömning,
vilket inte kan anses ha varit befogat i
den aktuella situationen. Han lämnade
dessutom ut Semfortan till djurägaren.
Eftersom Semfortan är ett opiatläkeme-
del som enligt gällande lagstiftning ska
vara inlåst, och för vilket det ska föras en
förbrukningsjournal, har detta varit klart
olämpligt. Att djurägaren synes ha haft
viss utbildning inom djursjukvård och
arbetat på hästklinik saknar i detta 
sammanhang betydelse. Slutligen kan det
konstateras att journalföringen varit brist-
fällig. Ansvarsnämnden tilldelade veteri-
när XX en disciplinpåföljd i form av en
erinran för att han åsidosatt sina skyl-
digheter i sin verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård.

JOHAN BECK-FRIIS
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Teckningen av en Stutisfest på 1920-talet upplevs allt för sexistisk av dagens veterinärstudenter och fick därför täckas över innan den flytta-
des. Bakom draperiet döljer sig bland annat en lättklädd kvinna som rider på en ko. 

Kontroversiell tavla måste flyttas
❘❙❚ Vid flytten från gamla Klinikcentrum till det nybyggda VHC
(Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum) på SLU
i Uppsala under 2014–2015 följde även diverse konst och mål-
ningar med. Ett av konst verken var en stor kolteckning utförd av
den kände hästmålaren Acke Åslund runt 1920. Teckningen med
namnet ”Ett sjöslag på Brunnsviken” gjordes som dekoration till
en Stutisfest och done rades 1975 till dåvarande Veterinärinrätt-

ningen i Stockholm. Under senare år har den hängt på en vägg 
i restaurangen ”Gallan” på Ultuna.

Konstverket flyttades under 2015 till en korridor utanför stu-
denternas lunchrum på VHC. Där väckte den under våren 2016
allt starkare känslor hos de kvinnliga studenterna, som enligt 
uppgift uppfattade motivet som otidsenligt, mansdominerat 
och sexistiskt. Alla de avbildade studenterna på tavlan är män 
och de kvinnor som förekommer är antingen lättklädda eller 
porträtterade som tidsfördriv för männen.

– Vi var tvungna att täcka över tavlan i augusti och skicka den
till det veterinärhistoriska museet i Skara för vidare förvaring där,
säger Carlo Tjernbäck som är konservator vid SLU.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat
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EVIDENSIA ÄR NORDENS kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Hos
oss möts du av välutbildade specialister, personligt omhändertagande
och ny teknik, för f er friska och lyckliga djur. Läs mer l på evidensia.se

Vi behöver förstärka vårt team och söker därför dig som  
vill framåt genom att gå en Steg 1 eller Steg 2 utbildning.  
Vi kan även erbjuda dig att utvecklas inom ultraljud. Du 
får ett skräddarsytt utbildningsprogram med en erfaren 
handledare för att nå dina mål. 
Välkommen med din ansökan!
Mer info får du av Mia Andersson, HR- ansvarig,  
telefon 0220-600 009 eller på www.evidensia.se

VILL DU UTVECKLAS 
SOM VETERINÄR?
BLI EN AV OSS! 

IN MEMORIAM

Christer Källberg
in memoriam
Veterinär Christer Källberg har avlidit
vid en ålder av 68 år. Närmast sörjande
är hustrun Inger och deras barn Mattias,
Malin och Micke samt deras barn.
Redan i första årskursen på Stutis blev
Christer och Inger ett par.

Christers fallenhet som hästkirurg
upptäcktes tidigt under kandidattiden.
Det resulterade i att han anställdes som
sommarvikarie på hästkirurgen, Kungl
Veterinärhögskolan, efter fjärde årskur-
sen. Direkt efter legitimationen (1975)
rekryterades han som assistent och
adjunkt och blev kvar på hästkliniken
fram till 1982. Under den tiden påbör-
jade han en ambulatorisk hästpraktik i
stallar och ridhus runt Stockholm. Tack

vare Christers popularitet bland häst-
ägarna ökade den verksamheten alltmer
vilket till slut innebar att han slutade på

Stutis och helt kom att ägna sig åt privat
verksamhet. Som en fast punkt för
denna hyrde han in sig på veterinärkli -
niken på K1 på Lidingövägen där han
hade tillgång till röntgen och opera-
tionssal.

En del elever kommer man ihåg bättre
än andra. Flera av dem blev med tiden
riktigt trevliga kolleger. Några få blev
personliga vänner, som utan tvekan
ställde upp både för jobb och till fest.
Ingen var dock som Christer, en kunnig
men ödmjuk och lågmäld kompis, som
oavsett kongress eller vilket land vi
befann oss i kunde vara den förste att ta
upp takten när det vankades sång och
musik.

Saknaden är stor bland oss som job-
bade ihop vid Brunnsvikens strand.

Ragnar Svanholm
Lars Audell 
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➤

KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

WEBBKURSER

DISA – DJUROMSORG VID SLAKT OCH ANNAN

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS

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

v 38
19–21/9 -16. PRIMÄRTANDVÅRD FÖR TEAMET,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 39
26–28/9 -16. PERFECTING – KATTANDVÅRD,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

28/9 -16. PRE- OCH POSTOPERATIV

NÄRING, KAN DET PÅVERKA DITT BEHANDLINGS-
RESULTAT?, Stockholm. 
Arr: Swevet, Dr Baddaky. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

29/9–1/10 -16. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR

HUND OCH KATT, Wallby Säteri, Vetlanda.
Info: www.wallby.se, 
magnus@wallby.se

29/9–1/10 -16. ANESTESIOLOGI GRUND, HUND

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

29–30/9 -16. DJURMÖTET – NÖJD KATT OCH

HUND VID VETERINÄRBESÖKET, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

30/9–1/10 -16. BRACHYKONGRESS, 
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 40
5–7/10 -16. EXTRAKTIONSKURS, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

7–8/10 -16. DERMATOLOGIKURS HÄST

2 DAGAR, SLU, Uppsala. 

Arr: UDS, Swevet. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

8–9/10 -16. ULTRALJUD SMÅDJUR GRUND-
LÄGGANDE BUK, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

8–9/10 -16. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. 
Arr: KRUUSE i samarbete med 
Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
carolin.johansson@kruuse.com

v 41
12–13/10 -16. LEDARSKAP INOM DJUR -
SJUKVÅRDEN, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

13–14/10 -16 – FRÅN DIAGNOS TILL REHABILI-
TERING – ETT TEAMARBETE, FÖRDJUPNING,
Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

14–15/10 -16. KURS TUMÖRSJUKDOMAR

I REPRODUKTIONSORGANEN PÅ HUND OCH KATT,
Sigtuna. Arr: Svenska sällskapet för
smådjursreproduktion. 
Info: www.reproduktionssallskapet.se,
Ann-Sofi.Bergqvist@slu.se

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

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

14–15/10 -16. RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI

HUND OCH KATT, GRUND, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 42
17–21/10 -16. DENTISTRY DEL II, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

20/10 -16. PRE- OCH POSTOPERATIV

NÄRING, KAN DET PÅVERKA DITT BEHANDLINGS-
RESULTAT?, Kalmar. 
Arr: Swevet, Dr Baddaky. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

20–21/10 -16. DERMATOLOGI STEG 1, 
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

20–21/10 -16. FORSÄTTNINGSKURS FÖR

FACKLIGA FÖRETRÄDARE, Bromma. 
Arr: AVF. 
Info: fredrike.ritter@avf.svf.se

SÖKER 
VETERINÄRER M FL
Vi utökar verksamheten och söker två veterinärer, gärna med 
specialistkompetens – dock inget krav.

 

Vi söker även legitimerad djursjukskötare och BMA- personal med intresse 
för cytologi.

Om du är intresserad, ring eller maila till 
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21–22/10 -16. KURS NEUROLOGI SMÅDJUR,
Sigtuna. Arr: Neurovet. 
Info: www.neurovet.se 

21–22/10 -16. SYMPOSIUM MED AKTUELL

KATTFORSKNING, SLU. Arr: Jamaren. 
Info: www.jamaren.se 

v 43
27/10 -16. ”KATTEN ÄR INGEN LITEN HUND!”
– KLÅDA OCH HUDSJUKDOMAR HOS KATT,
Örebro. Arr: Swevet, Dr Baddaky. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

27–28/10 -16. ULTRALJUD SMÅDJUR FÖR-
DJUPNING, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

28/10 -16. “KATTEN ÄR INGEN LITEN HUND!”
– KLÅDA OCH HUDSJUKDOMAR HOS KATT,
Göteborg. Arr: Swevet, Dr Baddaky. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

28–29/10 -16. SÅRBEHANDLING – EN PRAKTISK

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

29–31/10 -16. ”DRILLNING I ENDO-, 
PERIO- OCH RESTO”, Halmstad. 
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 44
4–5/11 -16. DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

AV HÄLTA, HUND OCH KATT, DEL 1 
(DEL 2: 13–14/1 -17), Strömsholm. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se  

v 45
9–10/11 -16. VÅRDHYGIEN, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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

12–13/11 -16. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
EXTRAKTION, FORTSÄTTNINGSKURS, 
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
carolin.johansson@kruuse.com

v 46
17/11 -16. “KATTEN ÄR INGEN LITEN HUND!”
– KLÅDA OCH HUDSJUKDOMAR HOS KATT,
Malmö. Arr: Swevet, Dr Baddaky. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

17–18/11 -16. MJUKDELSKIRURGI BUK

FÖRDJUPNING (DEL 3), Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

18–20/11 -16. ORAL KIRURGI – REKONSTRUK-
TION/PLATSIK, Halmstad. 
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 47
23/11 -16. PRE- OCH POSTOPERATIV

NÄRING, KAN DET PÅVERKA DITT BEHANDLINGS-
RESULTAT?, Sundsvall. 
Arr: Swevet, Dr Baddaky. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

24–25/11 -16. EKG – NÄR HJÄRTAT SLÅR

OJÄMNT, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

24–26/11 -16. PERFECTING – DENTAL RESTO-
RATION OCH PROTETIK, Halmstad. 
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

26–27/11 -16. AKUTNEUROLOGI HOS HUND

OCH KATT, Helsingborg. 
Arr: Evidensia. Info: Gunilla Bylander, 
anmalan.djursjukhusethbg@evidensia.se,
042-16 80 29

v 48
29–30/11 -16. ARTROSKOPI GRUND, HUND,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se 

1–2/12 -16. ARTROSKOPI SMÅDJUR, FÖR -
DJUPNING, Halmstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

1–2/12 -16. PRAKTISK KURS I AKUT KIRURGI

(STEG 1), Uppsala. Arr: KRUUSE, UDS. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com, 
070-101 67 27

2–3/12 -16. HUND- OCH KATTANDVÅRD, 
TOLKNING AV RÖNTGENBILDER, FORTSÄTTNINGS-
KURS, Stockholm. Arr: KRUUSE i 
samarbete med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
carolin.johansson@kruuse.com

v 49
8–9/12 -16. ENDOKRINA SJUKDOMAR HUND

OCH KATT, DEL 1, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 3, 2017
NY 20–22/1 -17. NORDIC SMALL ANIMAL
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➤

Vi söker: 
KLINIKVETERINÄRER till Östersunds Djursjukhus, Ejra Djurklinik, Åre Djurklinik, 
Östersunds Hästklinik och Djursjukhuset Sundsvall, samt MEDICINTEKNIKER eller 
annan person med tekniska färdigheter med stationering i Sundsvall.

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

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

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

MittNorrlands Djursjukvård är det största djursjukvårdsföretaget i Mellan norrland med 
djursjukhus och kliniker i Åre, Östersund, Sundsvall och Härnösand. Vi har gott om 
duktiga leg DSS, men behöver förstärka bemanningen på veterinärsidan då vi fortsät-
ter att växa.

SVT 11 –16 final:Layout 1  16-09-11  08.46  Sida 54



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2016 55

VETERINARY CONFERENCE, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnan akademin. 
Info: www.blastjarnanakademin.se

INTERNATIONELLA

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

v 38
21–22/9 -16. HJERTEFEJL HOS HUND OG KAT

– CARDIOLOGY, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING,
Karlslunde Dyrehospital, Greve, 
Danmark. Arr: Evidensia. 
Info: https://evidensiaacademy.com

v 40
5–8/10 -16. SAUMURCHEVALINE

– COMPLEMENTING THE MEDICAL CARE OF

SPORT HORSES WITH RIDING AND MANUAL

THERAPIES, Saumur, Frankrike. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

7–8/10 -16. KURS ADVANCES IN EQUINE

ORTHOPAEDIC THERAPIES, Århus, Danmark.
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=240

v 42
19–20/10 -16. VECTOR-BORNE DISEASES

2016, Granada, Spanien. 
Arr: ESCCAP. 
Info: www.esccapevents.org

20–22/10 -16. SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE (SEVC), 
Granada, Spanien. 
Info: www.sevc.info

v 43
26/10 -16. ESSENTIAL VETERINARY

CHIROPRACTIC FOR EQUINE AND COMPANION

ANIMALS, Sittensen, Germany. 
Arr: International academy of veteri-
nary chiropractic. 
Info: www.i-a-v-c.com 

27–29/10 -16. 20TH EUROPEAN SOCIETY FOR

DOMESTIC ANIMAL REPRODUCTION CONFERENCE,
Lissabon, Portugal. 
Arr: ESDAR. 
Info: www.esdar.org

NY 28–29/10 -16. INTERNATIONAL CONGRESS

ON EQUINE MEDICINE, Berlin, Tyskland. 
Arr: GEVA, GVMS. 
Info: www.geva-gvms.org/
index.php?id=11&L=1

v 44
3–7/11 -16. EQUINE MR + CT DAYS

– READING & USING MAGNETIC RESONANCE AND

COMPUTER TOMOGRAPHY IMAGES OF HORSES,
Bonn, Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe
Pferd. Info: www.agpferd.com/
conferencescourses

v 46
15–18/11 -16. JUNIORKURS SVIN 2016,
Horsens, Danmark. 
Arr: Boehringer Ingelheim. 
Info: claus.blaabjerg.larsen@boeh-
ringeringelheim.com 

19–20/11 -16. EVIDENCE-BASED FARRIERY

FOR EQUINE PRACTITIONERS, Helsingfors, 
Finland. Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=253

v 47
22–23/11 -16. EVIDENCE-BASED FARRIERY

FOR EQUINE PRACTITIONERS, Oslo, Norge.
Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=252

v 48
30/11–2/12 -16. FINNISH ANNUAL VETERINARY

CONGRESS, Helsingfors, Finland. 
Arr: Elainlaakari paivat (finska veteri-
närförbundet). 
Info: www.elainlaakaripaivat.fi

v 5, 2017
NY 3–4/2 -17. EVALUATING RADIOGRAPHS

TAKEN FOR PRE PURCHASE EXAMS AND

EVALUATION OF POOR PERFORMANCE OF HORSES

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

v 8
NY 24–26/2 -17. EQUINE REPRODUCTION

DAYS – EMBRYO TRANSFER, OVUM PICK-UP AND

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

v 9
NY 4–6/3 -17. EQUINE ACUPUNCTURE CASE

DAYS, Müggenhausen och Heimerzheim,
Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe Pferd.
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

Ortoped-
kirurg 
till Albano!
Är du kirurg med inriktning ortopedi och vill fortsätta 
utvecklas på ett av Nordens största djursjukhus?
Besök anicura.se/jobba-hos-anicura/lediga-tjanster/
och läs om tjänsten och AniCura Djursjukhuset Albano!
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
MARJA TULLBERG 072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

MARLENE ARESKOG 070-713 95 56
KAROLINA DAHLKVIST 073-987 12 06 
SUSANNA STERNBERG LEWERIN 070-857 75 67
LOTTA HOFVERBERG 073-151 22 50
JOHN-FILIP LUNDIN 073-320 27 68
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
HELEN LOOR 073-097 62 97

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA SÖDERBERG 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Vice ordförande
TORKEL EKMAN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

HANNA BREMER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
VAKANT

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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Veterinärers psykosociala arbets-
miljö kartläggs

ORD FRÅN ORDFÖRANDEN

Många av oss känner nog igen känslan
av otillräcklighet som hänger kvar som
ett svart moln efter arbetsdagens slut.
Det är inte ovanligt att jobbet följer med
hem i någon form och att tankarna på
jobbet ständigt finns närvarande. Att
lunchen hoppas över eller att man är
kvar efter arbetstidens slut är inget man
höjer ögonbrynen över. Säkert är det
också fler än jag som varit på kalas för
att fira en veterinär, när födelsedags -
barnet själv inte varit med på festen på
grund av en oförutsedd förlängning av
arbetspasset.  

I SACOs rapport ”Akademikers
arbetsmiljö” från 2016 förmedlas bilden
av akademikers psykosociala arbetsmiljö

generellt som dyster. Där kan man bland
annat läsa att hälften (49 %) av alla akade -
miker varje vecka drar in på luncher,
jobbar över eller tar med jobb hem.
Över hälften (56 %) uppger att de inte
kan koppla bort tankarna från jobbet på
sin fritid. En tredjedel (29 %) känner sig
otillräckliga med sin arbetsinsats. En
fjärdedel (25 %) av alla akademiker upp-
ger att de varje vecka har svårt att sova
på grund av tankar på jobbet. Mer gläd-
jande är att 78 procent av alla akademi-
ker tycker att deras arbete är stimulerande
och intressant. Rapporten finns att läsa
på SACOs hemsida för den som vill veta
mer.

Exakt hur situationen ser ut för vete-

rinärkåren vet vi inte, men det är något
som veterinärförbundet vill ta reda på.
Ett projekt för att kartlägga den psyko-
sociala arbetsmiljön för Sveriges vete -
rinä rer är påbörjat. Vi vill identifiera
faktorer som vi har en chans att påverka.
Det är viktigt för individen att må 
bra på jobbet, men det är också viktigt

för veterinärprofessionen
och för arbets givarna 

i branschen. Det här
är något som angår
oss alla.

MARJA TULLBERG

ordförande, SVF 
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Luffaren och boken

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  1 1 • 2016 57

KÅSERI

DET HÄNDE SIG VID DEN TIDEN att Luffaren
bestämde sig för att skriva sig en bok. Han
hade skrivit en tidigare men hade då gjort det
tillsammans med en kompis, nu ville han skriva
en alldeles själv.

Han fantiserade ihop en stomme som innefattade
Afrika, Värmland, Molkom, Bologna, Luleå, Stutis,
Stockholm (närmare bestämt Söder) och inte minst
ärkeänglarnas boning strax under den första av sju
himlar, precis rakt över Jerusalem. Han skaffade sig
rådgivare för alla avsnitt utom änglarnas boning för där
fick han helt enkelt lita på sin fantasi. Bologna var en
svår nöt att knäcka men en ängel, dock ingen ärkeängel,
skrev ett introduktionsbrev, vilket öppnade dörren till
veterinärfakulteten i denna fantastiska stad. 

I samband med första boken hade Luffaren startat en
enskild firma och i beskrivning av verksamheten hade han
även innefattat skriftställeri. Då gjorde han ett studiebesök i
Luleå och konstaterade bland annat att polishuset, i nämnda
stad, sannolikt är Nordens fulaste byggnad. Och si på fan!
Skattemyndigheten hade inget emot att han drog av resan till
Luleå, i samband med utgivningen av den förra boken.

På vårkanten i nådens år 2016 gjorde Luffaren och hans
hustru en pilgrimsresa till Bologna. Pilgrimmeriet hade ingen
religiös bakgrund även om staden rymmer kyrkor från 1000-
talet. Stan är full av basilikor och minnesmärken från långt
bort i tiden men resan hade mer en humanistisk och stuto -
logisk karaktär. För övrigt hade Napoleon i ett av sina eröv-
ringskrig någonstans i skiftet av 1700–1800-tal stängt en
oherrans massa kyrkor i Bologna, vilket kan vara svårt att för-
stå för kyrkotätheten är fortfarande stor. 

Bologna har ca 400 000 invånare varav 80 000 är studenter.
Universitetet dominerar fullständigt hela staden, både verk-
samhetsmässigt och nöjesmässigt och restaurangerna är legio.
Universitetet är världens äldsta med en begynnelse under
1000-talet. Staden kallas också ”la grassa” (den feta) syftande
på all den goda maten eller ”la rossa” (den röda) syftande på
allt rött tegel eller den vanligaste politiska färgen hos dess
innebyggare. Pelargångarna eller arkaderna som är inbyggda 

i husen och vetter mot gatan kännetecknar också staden.
Höjd måttet på dem lär vara att de ska rymma en ryttare i hög
hatt.

Veterinärfakulteten blev utlokaliserad från stadskärnan
under 1990-talet och är nu förlagd till Ozzano dell’Emilia, ett
mindre samhälle ca 15 km från centrum. Luffaren mottogs
med oerhörd vänlighet och tre professorer samverkade och
guidade honom. Han fick en tillräckligt bra uppfattning om
verksamheten för att kunna ljuga ihop en trolig historia, om
en afrikan som utbildades till veterinär på denna fakultet. 

Manus är nu färdigt och förlaget håller på att lägga sista
handen vid boken. Återstår att se vad skattemyndigheten
säger 2017. Utan varje annan jämförelse lär Jan Guillou ha
kunnat dra av vissa resor till Afrika så varför skulle inte 
Luffaren kunna dra av en resa till Bologna. Man kan ju inte
säga att Luffaren gick på luffen för det hade nog varit svårare
att dra av.

ANDERS SANDBERG

ILL
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Veterinärtidningens kåserier är uppskattade inslag för många läsare. Re daktionen 
behöver dock ständigt nya texter från såväl äldre som yngre veterinärer. Alla har 
upplevt något utöver det vanliga, som kan sprida glädje bland kollegerna. 

Sätt det på pränt och hör av er!
SVT-redaktionen

KÅSÖRER SÖKES
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Prenumerationspris 2016
Sverige: 1 310 kronor + moms.
Europa: 1 660 kronor + moms i EU.
Utanför Europa: 1 810 kronor.

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

FAC K P R E S S U P P L AG A 2015
– 3 500 E X

Födelsedagar i oktober 2016

KATARINA LEKANDER, Tierp, 70 år 
den 3/10
CARL-OLOF WEJDMARK, Sävsjö, 70 år 
den 4/10
MARIE-LOUISE ALMBJELKE, Spånga, 60 år
den 5/10
ANNA GERBERT, Alingsås, 50 år 
den 7/10
BIRGITTA R A LARSSON, Backe, 80 år 
den 10/10
BIRGITTA LARSSON, Uppsala, 70 år 
den 10/10
FREDRIK KJAERSTAD, Karlstad, 50 år 
den 11/10

STAFFAN RUDBERG, Vessigebro, 75 år 
den 13/10
ANNA ISRAELSSON, Växjö, 50 år 
den 13/10
ELISABETH KÄLLÉN, Brösarp, 60 år 
den 17/10
CERIM ZECEVIC, Motala, 60 år den 23/10
PETER LORD, Uppsala, 75 år den 24/10
BIRGITTA LÖVDAHL, Skara, 50 år 
den 26/10
ILMARS DREIMANIS, Laholm, 70 år 
den 27/10
ANNA CARIN AF KLINTEBERG, Bollebygd,
50 år den 31/10

Avlidna
Veterinär CHRISTER KÄLLBERG har avlidit
vid en ålder av 68 år. Han föddes 1948
i Stockholm, tog studenten där 1968
och veterinärexamen 1975. Se in memo-
 riam 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

Anders Graneld slutar på
veterinärförbundet
Oj, vad tiden går fort! Det är nu mer än
fem år sedan jag kom till veterinärför-
bundets förhandlingsavdelning. Det har
varit medlemskontakter, möten, avtals-
för handlingar, tvisteförhandlingar, ut -
bild ningar för förtroendevalda och vete-
rinärkongresser. Nu är tiden mogen för
mig att gå vidare i arbetslivet. Jag arbetar
(läs arbetade) min sista dag på förbundet
den 8 september och därefter börjar jag

på ny tjänst som senior förhandlare/rådgi -
vare på arbetsgivarorganisationen Almega.
Efter 20 år i den fackliga världen ska det
nu bli spännande och utmanande att
sitta på arbetsgivarnas sida om bordet.
Den 1 september började Henrik Sjö-
sten, som är arbetsrättsjurist, på SVF. 

Det har varit mycket roligt och läro-
rikt att få en djupare inblick i veterinä-
rers vardag och yrkesliv. Fortsätt kampen
för drägliga arbetsvillkor och rimliga
ersättningar. Because you’re worth it! 

ANDERS GRANELD

Fd förhandlingschef på SVF

kanslinytt

HEROFONDEN – pensionsfond för veterinärer
Herofonden är en privat pensions fond för veterinärer inom Sveriges Vete rinärförbund.
Veterinärer som är över 60 år kan idag få del av fondens avkastning. De krav som
ställs är att veterinären under tio år ska ha betalat en årlig premie till fonden och
under samma tid ha varit medlem i SVF. 

Idag uppgår premien till Hero fonden till 210 kronor per år. När veterinären fyllt 60 år
får inte fler premier betalas, vilket innebär att den person som vill få del av medlen
måste börja betala till fonden senast vid 50 års ålder. Till del  ningen beräknas på
avkastningens stor lek och på hur länge veteri  nären har betalat till fonden.

Ytterligare upplysning om Hero fonden samt anmälningsblankett finns på veterinär-
förbundets hemsida www.svf.se. Om du behöver ytterligare upplysningar, ring
Sveriges Veterinär förbund, 08-545 558 20. 
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

BRAVECTO® SPOT-ON FÖR KATT
12 VECKORS AVDÖDANDE EFFEKT  
MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR* MED  
1 BEHANDLING

Intervet AB
Box 6195
102 33 Stockholm
www.msd-animal-health.se

Bravecto® (fluralaner), spot-on, lösning för katt. För behandling av fästing- och loppangrepp. Tre olika pipettstorlekar – 112,5 mg, 250 mg 
och 500 mg – som ger behandling med 40-94 mg fluralaner/kg kroppsvikt inom ett viktintervall. Ska inte användas till katter yngre än 
11 veckor och/eller till katter som väger mindre än 1,2 kg. Receptbelagt läkemedel. Senast godkända produktresumé: 2016-05-17.  
För mer information: www.fass.se

Innehåller fluralaner, samma aktiva substans som i Bravecto® tuggtablett för hund.

Verkar enbart systemiskt i katten efter administrering.

1 behandling ger 12 veckors omedelbar och bestående avdödande effekt mot fästingar och loppor.*

Effekt inom 48 timmar mot fästingar och inom 12 timmar mot loppor genom hela behandlingsperioden.*

Kan användas som en del av behandlingsstrategin mot allergisk dermatit orsakad av loppor  
(flea allergy dermatitis, FAD).
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* Ixodes ricinus och Ctenocephalides felis

NYHET
BRAVECTO®  SPOT-ON  

FÖR KATT
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