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Dromedarer trolig
smittkälla till 
ny zoonos i 
Mellanöstern

Lumpy skin disease 
– första fallen i EU

Svenska konsumenter
vill ha bra djurvälfärd
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LEDARE

ÅT MIG BÖRJA MED att tacka för förtroendet som ny ordförande.
Jag ser med spänning och entusiasm fram mot alla nya utmaningar som
står för dörren. Det finns mycket att göra redan nu, bland annat jobba

för att uppfylla förbundets nya kommunikationsplan. Syftet är att synliggöra
och lyfta fram vad förbundet arbetar med för medlemmarna och gentemot
omvärlden.

Kommunikation är viktigt, men vad begreppet egentligen omfattar är värt
att fundera på. För de flesta är kommunikation en åtgärd som syftar till att
uppnå en önskvärd reaktion eller handling hos en annan individ. För att det
ska vara effektiv kommunikation krävs att sändaren har förståelse för mot -
tagarperspektivet, dvs lyssnar på mottagaren och kan anpassa sig efter dennes
reaktion. Det optimala resultatet uppstår således när mottagarens reaktion
motsvara sändarens initiala syfte.

I dagens samhälle har kartan för kommunikation ritats om i och med
sociala medier. I mångt och mycket är utvecklingen positiv. Budskap kan
snabbt få spridning, människor med gemensamma intressen hittar varandra
och utbyter information och dialoger skapar gemenskap i en stressad värld
där tid är en bristvara. Ett intressant fenomen som denna kommunikations-
form för med sig är att vissa sociala koder suddas ut när avsändare och mot-
tagare inte fysiskt möts och kan läsa av varandras reaktioner, utan gömmer sig
bakom skärmen. Ogillande eller meningsskiljaktigheter uttrycks plötsligt på
en nivå som mer liknar ett barns ocensurerade sätt att uttrycka sig.

Ett annat fenomen är att man känner sig trygg att utrycka sina åsikter och
reflektioner fritt i slutna grupper. Men finns det verkligen slutna grupper i
ordets rätta bemärkelse? Vips har någon gjort en skärmdump och meddelan-
det sprids snabbt utanför gruppen. Då rycks texten ur sitt sammanhang och
läses av en mottagare som inte är avsedd för meddelandet. Det som skrivs på
nätet, oavsett var, bör i någon mening alltid betraktas som offentlig handling
och man bör kunna stå för vad man skrivit även i andra sammanhang. Livs-
längden för ett uttalande i ett socialt medium kan vara i det närmaste oänd-
lig, åtminstone har man själv inte kontroll över vad man skrivit sedan det väl
är publicerat. Att det man skriver är sakligt och professionellt är därför mycket
viktigt. De uttalanden vi gör som veterinärer, vare sig vi är i tjänst eller inte,
kan lätt tolkas som hela kårens åsikt. Vi har därför ett gemensamt ansvar gent -
emot varandra för hur vi uttrycker oss på nätet.

Jag önskar att vi veterinärer ska möta varandra, djurägare och organisatio-
ner med respekt i digitala forum precis som i det personliga mötet. Det är vik-
tigt för vår kår att vi uppfattas som professionella i alla samman-
hang och att vi är öppna för en debatt där olika åsikter måste
få finnas och respekteras.

MARJA TULLBERG

ordförande SVF

L
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REPORTAGE

Tufft att starta
liten djurpark 
– men för veterinären är det ett guldjobb
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På Hallagårdens Lilla Djurpark är det
mesta lite luddigt. Det gäller såväl
djurens egenskaper som tolkningen av
alla de regler som ska följas. Veterinär
Karin Simonsson tipsade redaktionen
om ”ett kåseri om att starta djurpark”
vilket utmynnade i ett besök på plats.  

KARIN HAR VARIT besättningsveterinär på Halla -
gården sedan starten för ett år sedan. Hon är
”hundmänniska” i grunden (för dagen består
innehavet av en golden retriever, en gordon -
setter och en blandras) och det var också det
intresset som förde in henne i veterinäryrket.
Hon hade turen att under sista året i gymnasiet
få praktisera hos distriktsveterinärerna i Sjöbo
under en vecka och efter lite hundjobb i Eng-
land blev det veterinärstudier 1994. Fem år
senare var hon tillbaka hos distriktarna i Sjöbo,
nu som vikarie och med en färsk legitimation
på fickan. 

– Jag har blandat små- och stordjurspraktik
hela tiden sedan jag blev klar. Under veterinär -

utbildningen jobbade jag som djursjukvårdare
på djursjukhuset i Helsingborg och senare som
distriktsveterinär i Hallsberg. Sedan 2001 driver
jag eget, vilket fungerar jättebra. Jag har en
smådjursmottagning, ambulerande stordjurs -
praktik och semin. På det sättet passar det här
djurparksjobbet perfekt in i verksamheten. Att
jag bor i närheten gör ju inte saken sämre, säger
Karin. 

Hennes roll är att kontinuerligt övervaka
verksamheten och rapportera till länsstyrelsen,
men också att vara behandlande veterinär när
det behövs. Det blir en hel del provtagningar
men även enstaka akutbesök. Hon ska även 
se till att den hygienplan som Gunilla med 
mycket möda själv upprättat med Karin som
bollplank också efterlevs. 

– Enligt regelboken ska jag göra ett besätt-
ningsbesök med rapport till länsstyrelsen en
gång om året, men jag är här betydligt oftare.
Varje gång det kommer nya djur vill jag gärna
vara med. Även om en hel del frågor kan klaras
av per telefon vill jag helst åka hit. Jag är helt
enkelt för nyfiken för att kunna låta bli, ler
Karin.

REPORTAGE

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Hallagården ligger i Lekhyttan,
en genuin gammal bruksmiljö.
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HALLAGÅRDENS LILLA DJURPARK ligger mel-
lan Örebro och Karlskoga i Lekhyttan, som är
en väl bevarad bruksmiljö med genuin karaktär
och vacker omgivning. Just den här dagen öser
regnet ner och det som var tänkt som ett mysigt
sommarreportage får mestadels göras inomhus.
Gunilla Larsholt driver Hallagården tillsam-
mans med sin man Johan och grunden till det
hela stavas ull. 

– Jag har alltid varit oerhört intresserad av 
ull i alla former, djuren som producerar den,
hur man kan ta till vara ullen och allt den kan
användas till. Jag vurmar också för svensk pro-
duktion av angora t ex, berättar Gunilla. 

Det stora intresset för ullprodukter tillsam-
mans med möjligheten att hålla djur på famil-
jen Molin/Larsholts gamla gård i Lekhyttan
gjorde att djurbeståndet successivt växte och
idén om att låta besökare få träffa djuren tog
fart. Angorakaniner, får och höns fick sällskap
av alpackor, strutsar och getter med krullig päls. 

– Vi har bara tamdjur och alla är ”nyttiga”,
dvs producerar ull, ägg, fjädrar eller kött, även
om det är ullen som är central i verksamheten,
berättar Gunilla.

I DAGSLÄGET får besökarna inte se alla djur på
Hallagården då delar av anläggningen inte upp-
fyller kraven för visning av djurslaget ifråga.
När man pratar om djurpark kanske man
främst tänker på ställen som Kolmården och
Skansen, men även ett akvarium på en restau-
rang är en ”djurpark”. Det är inte mängden
djur eller djurslag som styr begreppet utan hur
ofta djuren visas för besökare. Sju gånger per år
eller mer gör att verksamheten klassas som
djurpark. Steget från ”öppen gård” till djurpark
är stort. Det innebär att kraven på djurhåll-
ningen ändras radikalt. 

– Det är enormt stor skillnad mellan det som
anses duga åt produktionsdjur och vad som
krävs för djurparksdjur, säger Karin.

När Gunilla bestämde sig för att visa upp
sina djur, från början mest höns och kaniner,
visste hon inte vilken pappersdjungel hon gav
sig in i.  

– Jag kunde inte förutse hur svårt det skulle
bli att följa alla föreskrifter till punkt och
pricka. Stundtals har all byråkrati och bollande
med papper och frågor till och från myndig -
heter helt tagit överhanden. När jag vänt mig

REPORTAGE

Karin Simonsson är besättningsveterinär på
Hallagården där grunden för verksamheten
stavas ull.
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till länsstyrelsen eller Jordbruksverket med 
frågor eller bett om råd (”kontrollmyndigheter
delar inte ut råd”) har jag alltid blivit vänligt
bemött. Men att få konkreta svar verkar nästan
helt omöjligt, suckar Gunilla och visar under -
laget till en kommande bok i ämnet.

– Gunilla är vetgirig och kunnig, hon vidare -
utbildar sig på de olika djurslagen och familjen
har tidigare erfarenhet av att driva verksamhet
med djur då Johan fött upp islandshästar. Vi
har ett bra kunskapsutbyte, inflikar Karin.

Ett ämne som ofta kommer upp till diskus-
sion är hur man ska ställa sig när innehållet i en
del föreskrifter blir motsägelsefulla. Som exem-
pel nämns kravet på att djuren ska aktiveras.
Ett sätt att göra det är att flytta dem till ett
annat hägn med nya saker att upptäcka, men
man får inte växla hägn mellan olika djurslag.
De ska gå där de går.

VI TROTSAR REGNET och går en runda för att
träffa de djur som bor utomhus. Två minigrisar
myser gott i halmen i sin koja och de har ett par
hundra kvadratmeter till sitt förfogande att röra
sig på och de kan böka och ”grisa ner sig” när
de vill.

– Dessa grisar har dragit en vinstlott i livet,
kommenterar Karin och berättar att efter det
att hon fick djurparken som kund har hon
avsagt sig de två grisbesättningar, 1 600 slakt s-
vin respektive 80 suggor, hon skötte tidigare.  

– Även om de besättningar jag hade var helt
ok så kändes det helt absurt att kraven är så
olika för produktionsdjur och djurparksdjur,
säger Karin.

Att få godkänt för grisarna i djurparken var
inget problem, men i dagsläget är hönsen ett

REPORTAGE

Självklart följer Karin djurparkens hygienplan. Gunilla Larsholt vurmar för svensk angora.

”Vi går inte ut i ösregnet.”

Karin tycker att djurparksuppdraget är perfekt, men erkänner att hon är lite rädd
för emuerna.
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bekymmer. Gunilla har ett tiotal olika höns -
raser i stora  voljärer, men eftersom det inte
finns något bakhägn där hönsen kan komma
undan får hon inte visa dem. De har heller inte
tillräckligt stor yta för visning. 

– Det krävs 50 kvadratmeter inomhus och
100 utomhus upp till 25 individer, ytterligare
en höna och ytan ska fördubblas. De här
hönorna får nöja sig med att producera ägg 
så länge. Som parentes kan nämnas att minimi -
måttet per höna i bur inom äggproduktionen är
0,060 kvadratmeter enligt Jordbruksverkets hem-
sida, säger Gunilla.

ATT FÖLJA EN LITEN DJURPARK från starten 
är ett spännande uppdrag, på flera sätt. Karins
största utmaning just nu är att närma sig 
emuerna. 

– Jag tycker de är lite läskiga och jag måste
nog erkänna att jag är lite rädd för dem, men
det går bättre och bättre, säger Karin. 

– Ser man till trivseln och erfarenhetsutbytet
med Gunilla så är det här ett guldjobb. Totalt
sett utgör uppdragen på Hallagården en liten del
av vad jag sysslar med till vardags, men varje upp-
 drag innebär oftast någon form av utmaning.
Att behandla ett fåtal individer av olika djurslag
kräver att man läser på före besöken. Det kan
även vara lite opraktiskt vid inköp av läkemedel
som t ex grisvacciner. Där gäller som regel 50-
pack och då blir det mycket över här.  ■

REPORTAGE

Djuren på Hallagården 

På Hallagården i Närke finns tre renar, två minigrisar, tolv får av olika
svenska raser, fem angoragetter, fyra alpackor, en mängd kaniner varav
de flesta är angora, tre emuer/strutsar, 20 ankor, åtta gäss och höns av
ett tiotal olika raser och några guldfasaner, en påfågel och en koikarp
som är en japansk sällskapsfisk. Det senare sedan Molin/Larsholt noterat
besökarnas intresse för de bäcköringar och även kräftor som finns vilda i
vattendraget genom Lekhyttan. Därför gör de ett undantag från ”nyttig-
hetsregeln”. 

Två lamor är på ingång liksom papegojor och eventuellt kameler för
ullens skull.  

Många skolor besöker Hallagården, men också förbipasserande turis-
ter. På gården finns café och bed and breakfast eftersom inträdet för att
träffa djuren, 40 kronor, enligt Gunilla enbart täcker foderkostnaderna.
Det går inte att leva på att driva en liten djurpark. Gunilla är arbets  -
terapeut till professionen och undervisar på Örebro Universitet.

Klädsel: Smoking
Kostnad: Veterinärer 900 kr och 
 veterinärstudenter (i mån av plats) 700 kr.

Fullständig anmälan omfattar både en inbetalning till bankgiro 
895-5981, och ett anmälningsmail till phlugan@vmf.se, i vilket 
namn (+ namn före eventuellt namnbyte), avgångsår, klassnamn 
samt matpreferenser inkl dryckesönskemål såsom cider eller 
öl till förrätt, ej svartsoppa, vegan, vege tarian, allergier eller 
liknande, ska anges.

Betalning ska vara oss tillhanda senast den 25 september (dvs 
senaste anmälningsdatum) och studenters anmälan behandlas 
efter detta datum i mån av plats, se separat mail. Betalning inne-
bär en bindande anmälan. Sent inkommen anmälan kan inte 
garanteras plats.

Med tanke på detta hundraårsjubileum önskar vi att få in fotogra-

med dig av så maila gärna in detta!
Hjärtligt välkomna till en historisk fest

LÖRDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2015

100-ÅRSJUBILEUM 
DEN GLADA PHLUGANS FEST

16:30 serveras fördrink 
på Ultuna studentkårs kårhus.

Middagen serveras på Ultunarestaurangen, 
efter fördrink och femte årskursens spex.

Betalning senast 

den 25 september
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MERS (Middle East respiratory syn-
drome) har sedan våren 2012 väckt
oro i Mellanöstern, framför allt i
Saudiarabien. T o m den 21 augusti
i år har 1 432 människor insjuknat 
i MERS globalt varav 507 dött i
sjukdomen. Sporadiska fall av MERS
har via resenärer från Mellanöstern
förts in i andra länder, bland annat
Sydkorea. Redan tidigt misstänktes
att smittan kunde härröra från djur
och det är nu visat att MERS-viruset
har stor spridning bland dromedarer.

MERS-CoV – NY SJUKDOM SEDAN
2012
En allvarlig ny sjukdom grasserar sedan
några år med epicentrum i Mellersta
Östern. Den upptäcktes första gången i
juni 2012 i Jeddah, Saudiarabien, hos en
patient med akut pneumoni och njur-
kollaps. Från patientens sputum
isolerades ett nytt coronavirus
(CoV) (53), som så småningom
fick namnet Middle East respi-
ratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV), tillhörigt släktet
beta coronavirus (13, 47). Ett
liknande coronavirus isolerades
från en patient med allvarlig
luftvägssjukdom i september
2012 i London, England. De
två virusisolaten överensstämde
till 99,5 procent (7). Patienten
hade insjuknat i Qatar. Fallen
väckte uppmärksamhet och det
uppdagades att redan i april
samma år hade en grupp vård-
personal vid intensivvården på
sjukhuset i Zarqa i Jordanien
insjuknat i allvarlig akut luft-
vägssjukdom (2, 5, 6, 26). Två
av de insjuknade dog och 
hos dem isolerades detta nya

MERS-CoV i undersökningar av spa -
rade prover. Nya fall av MERS fortsatte
att noteras i Mellanöstern och med
spridda fall globalt. Fram till 21 augusti
2015 har 1 432 fall av MERS-CoV-in -
fektioner noterats av WHO och av dessa
har ca 507 människor (35%) dött i sjuk-
 domen (50).

Det allvarliga förloppet av MERS och
det faktum att coronaviruset (MERS-
CoV) visade sig vara besläktat med ett
annat betacoronavirus, det som orsakat
den allvarliga sjukdomen SARS (Severe
acute respiratory syndrome) under
2003, ledde tidigt till mycket intensiv
forskning internationellt.

LÄNDER MED RAPPORTERADE FALL
AV MERS 
Flertalet av MERS-fallen har rapporte-
rats från Saudiarabien (>75 %), från
Förenade Arabemiraten (UAE) och Syd-
korea. Ett mindre antal fall av sjukdo-

men inträffade i ytterligare sju länder i
Mellanöstern. De fall som rapporterats
från andra länder utanför Arabiska halv -
ön har huvudsakligen varit resande där-
ifrån, där de smittats, oftast på sjukhus
(7). Sjukdomen spreds till sju länder i
Europa, med ett fåtal fall i varje land,
liksom till tre länder i Nordafrika. I
Asien har sjukdomen dykt upp, också
med ett fåtal fall i Sydostasien. Dock
drabbades Sydkorea hårdare, t o m juli 
i år hade 185 människor insjuknat i
MERS i Sydkorea. Av dessa har 36 dött.
Sedan den 4 juli har inga nya fall av
MERS konstaterats i landet (51). 

Sammanlagt har 27 länder drabbats
(Figur 1).

BAKGRUND – SARS OCH 
CORONAVIRUS 
SARS
SARS upptäcktes i södra Kina i slutet av
2002. Smittan spreds på kort tid till 30

SET BORNSTEIN, leg veterinär, VMD, docent, MSc, DTVM*

Dromedarer trolig smittkälla till ny
zoonos i Mellanöstern

➤

VETENSKAP

FIGUR 1. Samtliga länder som har eller har haft humana fall av Middle East respiratory syndrome
(MERS) är markerade i rött och orange i karta A. Rött representerar länder med fler än fem fall 
av MERS, orange färre än fem fall. Karta B visar länder (markerade med blått) där specifika anti -
kroppar mot MERS-CoV påvisats hos dromedarer (Camelus dromedarius). 
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(36) länder via resenärer till framför allt
länder i Ost- och Sydostasien och för -
orsakade större epidemier. Det som bör-
jade som en epidemi (16, 36) uppmärk-
sammades som ett globalt hot, pandemi,
i mars 2003. Lyckligtvis upphörde pan-
demin redan året därpå. 8 096 männi-
skor insjuknade med allvarliga respira-
tionssymtom mellan 2002 och 2003. Ca
774 (9,5 %) uppges ha dött i sjukdomen
(37). 

Ett coronavirus associerat till sjukdo-
men (SARS-associerat CoV, SCV) isole-
rades (15, 19, 37). Fouchier och med -
arbetare (19) kunde visa att det isolerade
SCV orsakade SARS och viruset gavs
namnet SARS-Coronavirus (SARS-
CoV).

SARS-epidemin troddes ursprung -
ligen härröra från hästskofladdermöss
(Rhinolophus spp). Dessa hade visat sig
vara bärare av SCV (16, 47) vilket för-
modats ha smittat andra djur, bland
annat maskpalmmård (Paguma larvata)
som i sin tur överförde smittan till män-
niskor som besökte djurmarknader där
maskpalmmård och andra vilda djur 
såldes (21) (Figur 2). Fyra olika arter av
hästskofladdermöss identifierades som
reservoarer för SARS-coronalika virus.
Sedan 2004 har inga fler fall av SARS
rapporterats.

Coronavirus
Coronavirus (CoV) tillhör underfamil-
jen Coronavirinae och är ett enkelsträngat
RNA-virus, vars genom är ovanligt stort
(12). Viruset omges av ett hölje (coro-
nan) med klubblika utväxter (spikes)
som täcker hela virusets yta och som
bestämmer värdtropismen. CoV är upp-
delade i fyra subgrupper: alfa-, beta-,
gamma- och deltacoronavirus. Dessa är
allmänt förekommande globalt. De är
mycket smittsamma och är svåra att
kontrollera på grund av sin stora gene-
tiska variation, korta generations cykler
och stora mutationsfrekvens (27). Flera
CoV har visat sig kunna genomgå 
genmutationer och rekombinationer av
genmaterial i lika hög grad som in -
fluensavirus (27). CoV orsakar akuta
och kroniska sjukdomar, framför allt
respirationslidande och enteriter, likaså
neurologiska sjukdomar och leversjuk-
domar. CoV-infektioner kan leda till all-
varliga tillstånd hos fåglar och däggdjur,

vilda som tama. Inom veterinärmedici-
nen finns flera viktiga CoV som många
husdjur kan drabbas av. 

Humana CoV är vanligt förekom-
mande och orsakar oftast lindriga till
måttliga övre luftvägsinfektioner (för-
kylningar) med symtomen hosta, hals ont
och feber. Sex coronavirus kan smitta
människor, två alfa-CoV: 229E och
NL63 samt fyra beta-CoV benämnda
OC43, HKU1, SARS-CoV och MERS-
CoV. De fyra första är förkylningsvira
(12). 

Alltsedan de första fladdermuscorona-
virus identifierades 2005 (28, 29) har
flera coronavirus upptäckts hos många
fladdermusarter globalt (14). Bara i
Kina har coronavirus påvisats hos åt -
minstone 20 arter fladdermöss fördelade
på fyra familjer (28, 29, 52). I början av

MERS-utbrottet misstänktes fladder-
möss vara bärare av det virus som orsa-
kade MERS på grund av sjukdomens
likhet med SARS och för att MERS-
CoV också tillhörde betacoronavirus,
vilka har påvisats hos fladdermöss i
Europa, Afrika och Kina (23, 52).

MERS-CoV – ETT NYTT VIRUS
MERS-CoV är det första betacoronavi-
rus (stam C) som isolerats från männi-
ska och är tydligt skilt från SARS-CoV
och de övriga CoV som nämnts (13, 39,
47). Flera specifika MERS-CoV-geno -
typer förekommer, förmodligen var och
en från olika zoonotiska händelser (10,
11). Cotten och medarbetare (10) de -
monstrerade att det cirkulerade åtmin-
stone tre genotyper av MERS-CoV hos
människor i Saudiarabien. Genom fylo-

➤
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FIGUR 2. Sannolik smittcykel av Severe acute respiratory coronavirus (SARS-CoV). Evolution
av SARS-CoV i fladdermöss som direkt eller indirekt överfört smittan till maskpalmmård
(Paguma larvata), i vilka viruset utvecklats och i sin tur smittat människor direkt eller in -
direkt. 
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FIGUR 3. Sannolik smittcykel av Middle East respiratory coronavirus (MERS-CoV). Evolution
av MERS-CoV i fladdermöss som direkt eller indirekt överfört smittan till dromedarer i vilka
viruset utvecklats och i sin tur smittat människor direkt eller indirekt. 
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genetiska studier av genomet kunde för-
fattarna uppskatta det geografiska
ursprunget och tiden för evolutionen av
individuella MERS-CoV-stammar. För-
fattarna menade att MERS-CoV upp-
stod hos människor under 2011 och att
viruset sannolikt ursprungligen introdu-
cerades från djur (Figur 3).

Virusets viabilitet
MERS-CoV-RNA har sedan påvisats i
dromedarers (Camelus dromedarius) näs-
hålor, feces (24), mun (17) och mjölk
(44). Också antikroppar mot MERS-
CoV har påvisats i mjölken (44), ibland
tillsammans med virus-RNA. MERS-
CoV överlever i åtminstone 48 timmar
vid 20°C och vid 40 procents relativ
fuktighet. Viruset är känsligt för värme,
fettlösningsmedel, ickejoniska ytaktiva
medel, ultraviolett ljus och oxiderande
medel (48). MERS-CoV som inokule-
rats i dromedarmjölk överlever och för-
blir infektiöst i den opastöriserade mjöl-
ken i över 72 timmar, men inte i pastö-
riserad (49). Mjölken som undersöktes
hade handmjölkats på traditionellt vis,
vilket innebar möjligheten att det påvi-
sade viruset inte härrörde från kon utan
från kalven eller miljön. 

Virus-RNA har också isolerats hos
MERS-patienter i både blod, avföring
och urin, dock i låga koncentrationer
(Corman & Drosten, Bonn 2015, pers
meddelande).

SJUKDOMEN MERS 
Kliniskt kan MERS-CoV-infektioner
manifesteras som allt från asymtoma -
tiska och lindriga luftvägssymtom till
allvarlig akut respirationssjukdom med
stor dödlighet. De vanligaste symtomen
är feber, hosta, andnöd och myalgi.
Lunginflammation tillstöter ofta. Besvär
från mage och tarm med diarré före-
kommer hos en tredjedel av fallen (6,
31). Allvarliga fall av sjukdomen kan
orsaka respirationskollaps som kräver
intensivvård. Vissa patienter kan få
komplikationer i flera organ, bland
annat njursvikt och septisk chock. Virus -
infektionen orsakar mer allvarlig sjuk-
dom hos äldre människor och männi-
skor med försvagat immunsystem samt
hos sådana med kroniska sjukdomar.
Flertalet sjuka i MERS är 50 år och
äldre. Allvarlig sjukdom kan förekomma

hos barn och då framför allt hos dem
som har underliggande sjukdom, men
flertalet barn svarar asymtomatiskt (32). 

MERS-CoV OCH DROMEDARER
Redan tidigt misstänktes att smittan
kunde härröra från djur (jämför SARS).
Några av de tidigare insjuknade patien-
terna hade haft kontakt med drome -
darer (Camelus dromedarius) (Figur 4). 
I samband med ett utbrott av MERS 
i Qatar undersöktes dromedarer på en
gård som den primärt insjuknade patien-
ten hade kontakt med. En i det närmaste
identisk stam av MERS-CoV påvisades
(22). Sekvensering av MERS-CoV från
dromedarer i Saudiarabien och Qatar
visade sig vara mycket lika sekvenserna
från MERS-CoV-isolaten från männi-
skor. Den genetiska variabiliteten var
relativt måttlig vilket tydde på att evolu-
tion av viruset hos dromedarer inte varat
någon längre tid (8, 22). Åtminstone
fem olika MERS-CoV-stammar cirkule-
rade bland dromedarer på slakthuset i
Doha, Qatar, vilket antydde att platsen
var ett högriskområde för människor
(17). Vid flera studier, bland annat från
Egypten och Saudiarabien, har det fram-
gått att MERS-CoV har en stor sprid-
ning bland dromedarer (8, 25).

I prover insamlade från två drome-
darhjordar i Al Hasa (säte för ett av 
de tidiga större utbrotten av MERS) 
i Saudiarabien i november 2013 och i
februari 2014 under kalvningsperioden

hittades MERS-CoV i feces och i näs -
hålorna hos både kalvar och vuxna djur
(24). Fullständiga genomsekvenser av
MERS-CoV från dromedarerna över-
ensstämde till 99,9 procent med det
humana genomet MERS-CoV. Neutra-
liserande antikroppar mot MERS-CoV
tycktes inte skydda mot infektion (17,
24). 

MERS-CoV-infektioner har inte ob -
serverats eller påvisats tidigare i Afrika
(exklusive Egypten), varken hos männi-
skor eller dromedarer.

ANTIKROPPAR VIDA SPRITT HOS
DROMEDARER
Genom att påvisa neutraliserande anti -
kroppar mot MERS-CoV i dromedarer
från Oman och Kanarieöarna kunde
Reusken och medarbetare (40) stödja
hypotesen att dromedarer skulle kunna
vara smittkälla till infektioner hos män-
niskor. Sedan dess har antikroppar mot
MERS-CoV hos dromedarer påvisats i
ett antal länder i Mellanöstern (8, 22,
25, 33, 38, 41) och i Afrika (8, 9, 35,
38, 42) (Figur 1). I områden där männi-
skor drabbats av MERS har också dro-
medarer visat sig ha antikroppar mot
MERS-CoV.

SPRIDNINGEN AV ANTIKROPPAR 
I AFRIKA
Perera och medarbetare (38) demonstre-
rade neutraliserande antikroppar mot
MERS-CoV hos 103 av 110 undersökta ➤
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FIGUR 4. Människor bekantar sig med dromedarer. Några av de tidigt insjuknade MERS-
patienterna hade haft kontakt med dromedarer.
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dromedarer vid två slakthus i Egypten.
Djuren var importerade från framför allt
Sudan. Hög seropositivitet (94 %) av
IgG-antikroppar mot MERS-CoV påvi-
sades också hos vuxna dromedarer från
Nigeria i sera insamlade 2010–2011
(n=358) och från Etiopien i omkring 97
procent av sera insamlade 2011–2013
(n=188). Sera insamlade 2010–2011 i
Tunisien (n=204) visade en seropositivi-
tet på 54 procent hos vuxna dromedarer
medan yngre djur (under två år) visade
en seropositivitet på omkring 30 pro-
cent (42). 

I en retrospektiv analys av arkiverade
serumprover (n=774) från dromedarer
insamlade mellan 1992 och 2013 härrö-
rande från samtliga distrikt i Kenya med
stora dromedarpopulationer påvisades
MERS-CoV-antikroppar i 27,5 procent
(9). Seroprevalensen var högre i nord -
östra och östra regionerna av Kenya
(53,4 % – 100 %) än i den norra Rift
Valley-regionen (0 –17,5 %). Liknande
analyser av arkiverade dromedarsera från
Somalia insamlade 1983–1984, och från
Sudan 1984 visade en seropositivitet på
mellan 80,0–85,2 procent respektive
86,7 procent och sera insamlade från
Egypten 1997 visade en seropositivitet
på 81,4 procent (35). Detta bekräftade

hypotesen att MERS-CoV har cirkulerat
i dromedarpopulationer i åtminstone
några decennier, således långt före
MERS-utbrottet 2012. Egypten im -
porterar dromedarer från Somalia och
Kenya och exporterar dem vidare bland
annat till Saudiarabien, Förenade Arab -
emiraten och Oman (Figur 5).

EXPERIMENTELL INFEKTIONS-
STUDIE 
I en begränsad experimentell studie i
USA blev tre dromedarer smittade med
MERS-CoV härrörande från människa
(1). Dromedarerna visade lindriga sym-
tom på infektion från övre luftvägarna:
lindrigt näsflöde från bägge näsborrarna,
seröst till purulent och lindrig feber.
Symtomen avklingade inom två veckor.

MERS-CoV påvisades redan en till två
dagar efter infektionen (dpi) och under en
vecka efter infektionen från näsvägarna.
Viralt RNA påvisades fram till 35 dpi.
Relativt stora mängder MERS-CoV och
viralt RNA upptäcktes i proverna från
näsvägarna hos alla tre dromedarerna.
Specifika antikroppar mot MERS-CoV
påvisades först 14 dpi. Mindre mängder
av MERS-CoV-RNA påvisades i utand-
ningsluften genom qPCR tre och fem
dpi. Inget infektiöst virus eller viralt
RNA kunde påvisas i avföring, urin eller
blod under de första 42 dagarna efter
infektionen.

Den experimentella infektionen som
manifesterades kliniskt med mycket
milda symtom överensstämmer med vad
som iakttagits från fältstudier i Mellersta

➤
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FIGUR 5. Tidsaxel: Länder där specifika serumantikroppar mot MERS-CoV påvisats i tidigare
insamlade sera från dromedarer (3, 9, 33, 35, 40, 41, 42). UAE = Förenade Arabemiraten.
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FIGUR 6. Vid vattenhålen ökar risken för smitta mellan boskapen och mellan
djur och människor. Inga MERS-CoV-antikroppar kunde dock påvisas hos
andra djur än dromedarer.
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Östern, framför allt på diande drome-
darkalvar, vilka uppvisar en mycket kort
viremisk fas (24). Även spridningsvägen
av viruset från andningsvägarna överens-
stämmer med studier på naturligt infek-
terade drome darer (10, 24, 25). Sprid-
ningsmönstret antyder att infekterade
dromedarer sprider sin smitta under
relativt kort tid.

INGA ANDRA DOMESTICERADE
VÄRDDJUR PÅVISADE
En del andra djur som nötkreatur, får,
getter, vattenbufflar, grisar, hästar, höns
och en del vilda fåglar i flera länder på
Arabiska halvön och i Egypten har blivit
testade för anti kroppar mot MERS-
CoV. Inga sådana antikroppar kunde
påvisas hos dessa djur (3, 25, 38, 41)
(Figur 6). En del av serumproverna som
togs i Egypten var från ett begränsat
område där dromedarer uppvisade
antikroppar mot MERS-CoV (38).

SMITTCYKLER
Flertalet fall av MERS på Arabiska halv -
ön tycks förekomma på våren med top-
par i april–maj. Denna tendens har setts
under alla tre åren 2012–2015 (5, 45).
Huruvida detta reflekterar en eventuell
årstidscykel i MERS-corona viru sets ut -
veckling och spridning har diskuterats
(20). Har denna cykliska transmission
av viruset haft någon koppling till den
förändring av dromedarskötseln som
påbörjades under 1960-talet, framför
allt på Arabiska halvön, med en inten -
sifiering och koncentration av produk-
tionen, särskilt runt städer (20)? En lik-
nande koncentration av dromedarer 
har dock skett i andra regioner, både 
i Öst- och i Västafrika, utan att MERS
hos människor rapporterats från dessa
områden. De har dessutom mycket större
populationer av dromedarer än Mellan-
östern. I flera länder med större popu -
lationer av dromedarer har MERS-
CoV-smittan funnits endemiskt bland
dromedarerna i åtminstone 30 år, till
synes utan att viruset ”hoppat över” till
människor.

SEROEPIDEMIOLOGISKA UNDER-
SÖKNINGAR HOS MÄNNISKOR
Yrkesmässig exponering
Reusken och medarbetare (43) visade i
en studie från Qatar att ett signifikant

antal personer som i sina arbeten hade
nära kontakt med dromedarer hade spe-
cifika neutraliserande antikroppar mot
MERS-CoV. 

I en än mer omfattande prevalensstu-
die av befolkningen över 15 års ålder
(n=10 009) i Saudiarabien (34) hade
0,15 procent av befolkningen neutralise-
rande antikroppar mot MERS-CoV i
sex av de 13 provinserna. Bland slakt -
husarbetarna hade fem av 140 (3,6 %)
och bland herdarna två av 87 (2,3 %)
antikroppar. Seroprevalensen var 15
gånger högre hos herdarna och 23 gånger
högre hos slakthusarbetarna än hos nor-
malbefolkningen. Männen hade högre
antikroppsprevalens (0,25 %) än kvin-
norna (0,05 %). Medelåldern seropositiva
var 43,5 år – signifikant lägre än medel-
åldern hos MERS-patienter som var
53,8 år. 

Överrepresentationen av seropositiva
män överensstämmer med könsfördel-
ningen av MERS-patienter med allvarlig
sjukdom som förelegat i Saudiarabien
och i en del andra länder i Mellanöstern.
En förklaring till detta fenomen skulle
kunna vara att äldre män är mer expo-
nerade för dromedarer. Äga eller ha kon-
takt med dromedarer är en populär
hobby bland män.

ANTALET DROMEDARER I VÄRLDEN 
Populationen dromedarer har under de
senaste 50 åren fördubblats (Figur 7). I
östra Afrika ökade antalet trefaldigt
medan populationen stagnerade i Nord-
afrika, Mellanöstern och södra Asien
(46). En aktuell uppskattning av antalet
dromedarer i världen är omkring 30 mil-
joner (18). De viktigaste länderna med
dromedarpopulationer överstigande en
miljon är Somalia (7–8 miljoner) och
Sudan (4–5 miljoner) medan Etiopien,
Niger, Mauretanien, Chad, Kenya, Mali
och Pakistan har ca en miljon respektive
(18). 

HANDEL 
Handeln med kameler från Somalia till
den Arabiska halvön har förmodligen
pågått i flera århundraden (30). Från
Sudan exporterades inte bara kamelerna
för kött utan också som kapplöpnings-
djur via Egypten till Saudiarabien och
Förenade Arabemiraten sedan 1950-
talet (4). Urbaniseringen har drivit på
den ökade efterfrågan på kamelkött 
vilket fått till följd en ökad import av
kameler från Afrikas Horn och från
Sahel via Egypten till bland annat Saudi -
arabien. Det uppskattade antalet drome-
darer exporterade från Somalia och ➤
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FIGUR 7. Populationen dromedarer har under de senaste 50 åren fördubblats. Dromedarer
vid Jubafloden, Somalia.
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Sudan är mellan 250 000 till 300 000
per år (4). 

SAMMANFATTNING 
Middle East respiratory syndrome
(MERS) är en dödlig luftvägssjukdom
orsakad av ett nytt betacoronavirus
(MERS-CoV), som mycket påminner
om SARS. MERS-CoV isolerades första
gången från en patient som dog i en 
luftvägssjukdom i juni 2012 i Jeddah, 
Saudiarabien. Fram till den 17 augusti
2015 har 1 401 människor insjuknat i
MERS globalt varav 507 dött i sjuk -
domen (35 %). Den kliniska bilden av
MERS kan variera från asymtomatisk,
milt till mycket allvarligt luftvägslidande
framför allt hos äldre och människor
med kroniska multipla sjukdomar. 

De flesta fall av MERS har inträffat
på Arabiska halvön, framför allt i Saudi -
arabien. Enstaka fall av sjukdomen över-
fördes till Europa, USA och Asien med
resenärer som vistats en längre eller kor-
tare tid i Mellanöstern och ofta arbetat
med MERS-smittade på vårdcentraler
och sjukhus. Smittan nådde Sydkorea
den 20 maj i år och den 21 juli rappor-
terades därifrån att 185 personer insjuk-
nat. Av dessa hade ca 19 procent dött 
i sjukdomen. Sedan den 4 juli har inga
nya insjuknade rapporterats i Sydkorea. 

Starka misstankar riktade sig mot
dromedarer (Camelus dromedarius) som
den primära smittkällan. Spridningen av
smittan skedde initialt vid nära kontak-
ter direkt eller indirekt framför allt i
sjukvården till sjukvårdspersonal och i
hemmen, mindre i samhället i övrigt. 

Både MERS-CoV och antikroppar
mot viruset har påvisats hos dromedarer
som funnits i samma områden som
MERS-fall. Neutraliserande antikroppar
mot MERS-CoV har också påvisats i
områden i Afrika varifrån inga fall av
human MERS någonsin rapporterats.
Sekvensering av MERS-CoV-isolat från
MERS-patienter har visat 100 procents
överensstämmelse med MERS-CoV-
isolat från dromedarer. Seroepidemiolo-
giska undersökningar har visat att
MERS-CoV har cirkulerat bland stora
dromedarpopulationer på Afrikas Horn
i åtminstone tre decennier. En mindre
experimentell infektion med human
MERS-CoV på tre dromedarer i USA
bekräftade att dromedarer är mottagliga

för infektionen med uppvisande av milda
snart övergående symtom. Viruset och
virus-RNA kunde isoleras från näsvägarna
och antikroppar påvisas efter två veckor. 

SUMMARY
Dromedaries probable cause of the
new zoonosis in the Middle East
Middle East respiratory syndrome
(MERS) is a respiratory disease in man
caused by a new beta-coronavirus
(MERS-CoV) that is similar to SARS-
CoV which affected over 8 000 people
globally 2002–2003. MERS-CoV was
isolated for the very first time from a
human patient dying in a respiratory ill-
ness in June 2012 in Jeddah, Saudi Ara-
bia. As of 21 August 2015, 1 432 cases
of MERS have been reported to WHO.
507 (35 %) have died from the disease.
Most cases of MERS have occurred on
the Arabic Peninsula, particularly in
Saudi Arabia. Few cases were reported in
Europe, USA and Asia in travelers who,
prior to leaving the Middle East, had
been either visiting or working at
healthcare establishments and contrac-
ted the infection there. On May 20 the
Republic of Korea reported their first
case of MERS. As of July 21, 185 cases of
MERS have been reported from South
Korea with 19 % mortality. Since July 4
no more new cases have been found
contracting MERS in South Korea. 

Early on, dromedary camels were sus-
pected of transmitting the novel MERS-
CoV to people. Both MERS-CoV and
antibodies against the virus have been
demonstrated in dromedaries. Sequen-
ces of MERS-CoV isolates from cases of
MERS have shown 100 % agreement
with MERS-CoV isolates of drome -
daries. Neutralizing antibodies against
MERS-CoV have been demonstrated in
dromedaries in regions having experien-
ced human cases of MERS and in areas
of Africa where MERS never have been
observed. Seroepidemiological surveys
have shown that MERS-CoV has been
circulating in the dromedary population
in large parts of Africa for at least three
decades.
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*SET BORNSTEIN, leg veterinär, VMD, docent, 
MSc, DTVM, Torsborg 324, 193 91 Sigtuna.
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VETENSKAP

Ny tjänst – ny lön – 
nya anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta arbete 
eller om du ska tillträda din första tjänst, 
kontakta förbundskansliet för rådgivning
innan du träffar avtal om anställningen. 

Ring någon av veterinärförbundets 
ombudsmän på tel: 08-545 558 20.
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MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA 
I FÅRBESÄTTNING
Prover från en fårbesättning i Örebro län
undersöktes i augusti för uteslutande av mul-
och klövsjuka. Besättningens får hade sedan tre
veckor problem med lesioner i klövspalt och
kronrand och feber (Figur 1). Det fanns även
djur utan lesioner men med feber. Inga blåsor
hade setts. Djur med lesioner hade svarat på
penicillinbehandling, men några hade insjuk-
nat igen. Veterinären, som behandlat djuren
under treveckorsperioden, kontaktade SVA
dagen efter det senaste besöket då hon börjat
fundera på differentialdiagnoser, bland annat
mul- och klövsjuka. 

Anamnesen och den kliniska undersökningen
behövde därför kompletteras för att klargöra
frågeställningar såsom utlandskontakter, inköpta
djur, djurgrupperingar, hur tidiga lesioner sett
ut och huruvida det fanns lesioner i munhålan.
Mul- och klövsjuka hos får kan ge ospecifika
symtom. Efter beslut av Jordbruksverket utför-
des en utförligare undersökning och provtag-
ning av besättningen av förordnad veterinär,
som först hämtat nödvändig epizootiutrustning
hos länsstyrelsen. 

Mot bakgrund av den låga misstankegraden
tilläts övriga veterinärer i regionen besöka
andra besättningar om noggranna hygienåtgär-
der utfördes vid inträde i besättningarna.  

Eftersom veterinärens tidigare besök utförts
utan skyddskläder fanns risk för eventuell 
kontaminering av bil och veterinärstation. En
akutresa delegerades till en närliggande veteri-
närstation medan frågorna om riskhantering

diskuterades. För att inte riskhanteringen skulle
bli alltför problematisk budades proverna till
SVA och under natten kunde mul- och klöv-
sjuka avfärdas efter att analyserna föll ut nega-
tiva.

MISSTÄNKT ZOONOS MED 
CORYNEBACTERIUM ULCERANS
Misstanke om att en hund kan ha smittat en
människa med Corynebacterium ulcerans upp-
stod då en patient lades in på sjukhus i Skåne
efter att ha blivit infekterad med bakterien.

En misstanke om mul- och klövsjuka hos får kunde 

i augusti avskrivas och en misstanke om att en hund

hade smittat en människa med Corynebacteirum ulcerans kunde också avf ärdas.

Epizteltexten är sammanställd av Madeleine Gertzell, Jordbruksverket.

MÅNADENS EPIZTEL

FIGUR 1. En fårbesättning i Örebro län hade haft problem i tre veckor med lesioner
i klövspalt och kronrand hos djuren. Vissa får hade enbart feber.

FO
TO

: D
JU

RÄ
G

A
RE

N

SVT 11-15 fi:Layout 1  15-09-12  06.57  Sida 17



18 N U M M E R  11 • 2015 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Dagen innan hade patienten blivit biten av sin
hund. Smittskyddsläkaren kontaktade Jord-
bruksverket med anledning av att det rörde sig
om en potentiell zoonos och för att man miss-
tänkte att patienten smittats genom ett hund-
bett. Jordbruksverket beslutade i samråd med
SVA om provtagning av de två hundar som
fanns i patientens hem. Bakterien kunde dock
inte detekteras i de odlingar som utfördes från
hundarnas munhåla och svalg. Därför avskrevs
vidare smittskyddsåtgärder från Jordbruksver-
kets sida. 

Patienten skrevs efter behandling ut från
sjukhuset och familjemedlemmarna behandla-
des profylaktiskt. Corynebacterium ulcerans har
genen för att utveckla toxin (som difteri). Det

enda tidigare fall i Sverige med misstänkt smitta
från djur till människa gällde en man som 2011
blev sjuk efter att ha tvättat ett häststall. Inte
heller då kunde man påvisa bakterien någon
annanstans än hos patienten.  ■

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 epizooti sjuk-
dom. Provsvar eller allmänna råd kan inte
ges på detta nummer.

Rekordmånga nya veterinär-
legitimationer 2014
❘❙❚ Enligt Jordbruksverkets senaste ärende-
statistik för legitimerade veterinärer utfär-
dades 243 nya svenska veterinärlegitima-
tioner under 2014. Aldrig förr har så
många veterinärer tillkommit på den
svenska arbetsmarknaden under ett och
samma år.

Av de nylegitimerade 2014 kom 76 
personer från den svenska veterinärutbild-
ningen vid SLU. Fler än det, 81 stycken,
kom från den danska utbildningen i
Köpenhamn. Därefter följde veterinärer
med grundutbildning från Norge (elva
stycken), Polen (tio stycken), Ungern (åtta
stycken) och Slovakien (sju stycken). Totalt

legitimerades 153 veterinärer från andra
EU-länder än Sverige, också det ett rekord.
Därutöver tillkom 14 veterinärer från 
länder utanför EU varav de flesta (fem
stycken) kom från Irak.

Det tidigare rekordet inträffade 2013 
då 230 veterinärer fick svensk legitimation.
Det året kom 84 av de nya veterinärerna
från SLU i Uppsala medan 65 kom från
Köpenhamn. ■

❘ ❙❚ noterat

2014 fick 243 veterinärer svensk legitima-
tion, varav de flesta kom från veterinärut-
bildningen i Köpenhamn. 
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Utbilda dig 
till laserterapeut!

www.svenskalaseragenturen.se 
info@svenskalaseragenturen.se, 08-33 86 00

MEDICINSK LASER – HÄST & HUND

Medicinsk laser på djur används idag både i behandlande och förebyggande  
syfte av veterinärer, trav – och galopptränare och djureterapeuter. 

Välj mellan våra portabla lasrar  
Power Laser eller THORLaser och du är fri att behandla varhelst du önskar.

Vi hjälper dig med både 
utbildning och maskininköp! 

Under kursen varvar vi praktik med teori 
i närliggande stall. Efter kursen erhålls diplom 
och du är redo att börja arbeta som 
laserterapeut för häst och hund professionellt. 

  Datum: 10 – 11 okt  
                                      eller 28 – 29 nov              

     Tid:        10.00 – 17.00     
  Plats:    Stockholm  
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Vilken är din diagnos? – EKG

En sju år gammal dvärgschnauzer inkom till
djursjukhuset på grund av krampanfall. Vid
uppföljande besök auskulterades en arytmi.
Fallet är sammanställt och tolkat av Mia 
Nilsson, specialistkompetens i sjukdomar 
hos hund och katt, Evidensia Specialistdjur-
sjukhuset Helsingborg.

Dvärgschnauzer, sju år, tik
ANAMNES: Hunden inkom till djursjukhuset efter 
att ha haft epileptiforma krampanfall. Den var liten
till växten och blodprov visade förhöjda gallsyror.
CT-undersökning av hjärna och buk gjordes utan
patologiska fynd. Hunden behandlades med fenemal,
denamarin och ursofalk. Vid återbesök en vecka senare
hördes en hjärtarytmi. Hunden hade inte haft några

fler anfall eller andra kliniska symtom sedan medici-
neringen påbörjats.

STATUS: Vid auskultation hördes en hjärtarytmi vil-
ken lät som en mycket uttalad sinusarytmi, men den
hade ingen direkt korrelation till andningen. Ingen
pulsdeficit kunde upptäckas. Blodkemiundersökning
var utan anmärkning förutom ett kraftigt förhöjt
gallsyrevärde, 118 µmol/l (referensvärde < 20 µmol/l).
Status i övrigt var utan anmärkning.

EKG-UNDERSÖKNING: EKG togs före och 30 minuter
efter atropininjektion, se Figur 1 och 2. Vad visar
EKG-undersökningarna, vad kan dessa förändringar
bero på och hur bör man gå vidare med fallet?

FIGUR 1. EKG före atropininjektion. Avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

FIGUR 2. EKG efter atropininjektion, 0,02 mg/kg intramuskulärt. Avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

SVAR SE SIDAN 41
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umpy skin disease är en eko-
nomiskt betydelsefull och 
allvarlig virussjukdom som 
kännetecknas av kraftiga hud-
förändringar, med knölar (=

lumps) i varierande storlek som kan
uppträda över hela kroppen, och som
bara drabbar nötkreatur (Figur 1). 

Sjukdomen förekommer historiskt i
stora delar av Afrika men har sedan flera
år tillbaka etablerat sig i Mellanöstern
och under 2013–2015 även i Turkiet.
Sjukdomen sprids lokalt främst med
blodsugande insekter (t ex myggor och
flugor). Dessa är dock bara mekaniska
vektorer och kan sannolikt bara sprida
sjukdomen över kortare avstånd. Den
geografiska utbredning man sett under
de senaste åren har istället främst berott
på okontrollerad handel med nötkreatur,
även om handel med t ex obehandlade
kohudar också anses utgöra en risk.
Spridningen kan till viss del samman-
kopplas med den politiskt oroliga situa-
tionen i regionen.

STORT TRYCK PÅ EUs YTTRE 
GRÄNSER
Sjukdomen har successivt etablerat sig 
i Turkiet, initialt i de asiatiska delarna
men sedan juni i år på den europeiska
sidan, väldigt nära den grekiska gränsen.
Den fortsatta spridningen in i EU till
Grekland, sannolikt via blodsugande
insekter, var därför inte helt oväntad.
Grekiska myndigheter var således för-
varnade och förberedda och kunde
snabbt implementera nödvändiga åtgär-
der i enlighet med EUs regelverk, för att
förhindra ytterligare spridning.

Den politiska oro som finns i den

region där sjukdomen etablerat sig kan
dock leda till att sjukdomsbekämp -
ningen blir lidande och därmed att
trycket på EUs yttre gränser från lumpy
skin disease blir stort under den närmaste
framtiden. Ett liknande exempel är
spridningen av afrikansk svinpest från
Georgien och sedan vidare genom Kau-
kasus, Ryssland och in i EU, då sjuk -
domen introducerades och fick fäste i
samband med den politiska konflikten
mellan Ryssland och Georgien.

Lumpy skin disease bedöms i nuläget
inte utgöra ett hot för svenska nötkrea-
tur då ingen livdjurshandel förekommer
med Turkiet och Grekland och andra
spridningsvägar förefaller osannolika.

Lumpy skin disease smittar inte till
människor.

*MARIANNE ELVANDER, leg veterinär, VMD,
statsepizootolog, avdelning för epidemiologi och
sjukdomskontroll, SVA, 751 89 Uppsala. 

Lumpy skin disease 
– första fallen i EU 
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Den 20 augusti rapporterade grekiska myndigheter utbrott av lumpy skin disease 
i två nötkreaturbesättningar med totalt 200 djur i regiondelen Evros, som gränsar mot Turkiet. 

Utbrotten utgör de första kända fallen av sjukdomen i EU.

MARIANNE ELVANDER, leg veterinär, VMD, statsepizootolog*

FIGUR 1. Äldre hudförändringar orsakade av lumpy skin disease. Knölarna kan förekomma
var som helst på kroppen och även på slemhinnor. Sjukdomen drabbar nötkreatur.
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Veterinäryrket idag och 
om kons ten att uppfylla förväntningar och behålla arbetsglädjen

5–6 november
Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala

Inbjudan till

Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinärstudenter där man har möj-
lighet att utbyta erfarenheter och information samt att vidareutveckla sina kunskaper genom att delta vid 
de talrika programmen som organiseras av sektionerna inom SVS. Som vanligt erbjuder kongressen 
även en omfattande och aktuell produktutställning med ca 70 utställare.

KURS INOM SPECIALISTPROGRAMMEN
I samband med Veterinärkongressen erbjuder SVS sektioner för 
smådjur, häst, veterinär folkhälsa och husdjur sina med lemmar 
möjlighet att räkna deltagande i tvådagarssessionerna som kurs 
inom specialistprogrammen (se nedan). Närvarokontroll kommer 

närvaro under hela kurstiden är obligatorisk för dem som önskar 
kursintyg. Anmälan för att erhålla kursintyg görs i samband med 
webbanmälan till Veterinärkongressen.

Smådjurssektionen
SVS smådjurssektion ordnar en tvådagarskurs om endokrinologi 
för hund och katt som är rekommenderad att ingå i specialistutbild-
ningen.

Hästsektionen
Hästsektionen fokuserar sina kongressdagar på utfodring och kolik, 
risker och förebyggande med kursen ”Bukens hemligheter” som är 
rekommenderad att ingå i specialistutbildningen.

Sektionen för veterinär folkhälsa (VHF)
Sektionen granskar i sitt program vetenskapliga verktyg för veterinä-
rer och ger en crashkurs i epidemiologi samt behandlar sjukdoms-
övervakning och misstankehantering. Kursen är rekommenderad att 
ingå i den kommande specialistutbildningen för VHF. Även blivande 
specialister för sjukdomar hos nötkreatur kan tillgodoräkna sig 
denna kurs inom specialistutbildningsprogrammen.

Husdjurssektionen
Husdjurssektionen satsar på en kurs om små idisslare som handlar 
om diagnostik och sjukdomar hos får och get. Kursen är rekommen-
derad att ingå i specialistutbildningen för sjukdomar hos nötkreatur 
och även i den blivande specialistutbildningen för VFH.

Försöksdjurssektionen
Försöksdjurssektionens program kommer att handla dels om stam -
cellsforskning och dels om regenerativ forskning. Deltagarna erhål-
ler ett kursintyg.

POSTERPRESENTATION
En posterutställning med postertour kommer att anordnas innan 
kongressmiddagen på torsdag kväll kl 17.00.

DETALJERAT PROGRAM

förbunds hemsida, www.svf.se, Veterinärkongressen.

KONGRESSMIDDAG
I år har vi återigen glädjen att inbjuda till en kongressmiddag. 
Föranmälan krävs och görs via www.svf.se,Veterinärkongressen.

Tid: Torsdagen den 5 november, kl 19:00 
Plats: Ultunarestaurangen
Pris: 450 kr

KONGRESSAVGIFTER
Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 4 900 (inkl moms)
En dag SEK 3 500 (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar
Hela kongressen  SEK 2 500 (inkl moms)
En dag SEK 1 800 (inkl moms)

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 7 900 (inkl moms)
En dag SEK 5 900 (inkl moms)

Veterinärstuderande går gratis.

ANMÄLAN OCH BETALNING
till kongress och kongressmiddag sker via förbundets hemsida, 
www.svf.se, Veterinärkongressen.

HITTA TILL ULTUNA OCH PARKERING
Det är fortfarande svårt att få parkering nära utställningslokalerna. 
Via www.svf.se, Veterinärkongressen hittar du länk till kartor över 
Ultuna och p-platser.

FRÅGOR KRING KONGRESSEN
Gå in på förbundets hemsida www.svf.se och klicka på Veterinär-
kongressen.

Sveriges Veterinärförbund 
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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å debatten om djurvälfärd
kontra konkurrenskraft
inom svensk animalie -
produktion intensifierades
under våren och somma-

ren, beslutade fyra djurskyddsorganisa-
tioner (World Animal Protection, Djur-
skyddet Sverige, Djurens Rätt och
Svenska Djurskyddsföreningen) att till-
sammans med SLUs nationella centrum
för djurvälfärd (SCAW) och Svensk
Veterinärtidning göra en objektiv kon-
sumentundersökning i frågan. Under-
sökningen genomfördes av opinions-
och marknadsundersökningsföretaget
YouGov. Under perioden 7–9 augusti
2015 genomfördes sammanlagt 1 007
intervjuer via internet med män och

kvinnor bosatta i Sverige i åldrarna 18–
74 år. En inbjudan till undersökningen
skickades ut via e-mail till personer som
passade in på kriterierna för studien.
Urvalet är representativt för den svenska
befolkningen vad gäller kön, ålder och
region, mot bakgrund av en modell från
Statistiska Centralbyrån och i förhållande
till det totala antalet personer som del-
tog i undersökningen.

Undersökningen bestod av ett antal
frågor kring konsumentmässiga ställ-
nings taganden om animaliska livsmedel.

PRIORITERAR SVENSKA ANIMALIER
Den första frågan löd ”I vilken utsträck-
ning prioriterar du svenska varor när du
handlar animaliska livsmedel?”. Här sva-

rade 70 procent att de i dagsläget priori-
terar svenska animaliska livsmedel i stor
eller mycket stor utsträckning (Figur 1).
Nästa fråga handlade om vilken konsu-
mentens uppfattning är om hur djuren i
den svenska livsmedelsproduktionen har
det. Majoriteten (61 %) svarade att de är
ganska eller mycket positiva till djurens
förhållanden inom den svenska livsme-
delsproduktionen. 55–74-åringar var
signifikant mer positiva än 18–34-åringar
(71 % jämfört med 52 %). Bara 13 pro-
cent var uttalat negativa (Figur 2).

De uppföljande frågorna gick in mer
i detalj på vad konsumenten värderar
inom djuruppfödningen. De intervjuade
ombads tänka generellt på hur djuren
har det i den svenska livsmedelsproduk-

Svenska konsumenter vill
ha bra djurvälfärd

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 • 2015 23

➤

För att få en aktuell bild av svenska konsumenters tankar och preferenser kring animaliska livsmedel 
beställde sex intresseorganisationer en intervjuundersökning i frågan. Resultaten visar att konsumenterna 

värderar djurskydd och djurhälsa hos produktionsdjuren högt. En klar majoritet är beredd att 
betala mer för produkter från djur som hanterats enligt gällande svenska regler. 

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

FIGUR 1. Svar på frågan ”I vilken utsträckning prioriterar du svenska varor när du handlar animaliska livsmedel?”. N = 1 007.
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tionen och sedan gradera hur viktigt det
är att djuren har behandlats väl när man
köper kött, ägg respektive mejeripro-
dukter. För köp av alla tre kategorierna
livsmedel svarade 81 procent av de till-
frågade att de anser det vara viktigt eller
mycket viktigt att djuren har behandlats
väl (Figur 3). När konsumenterna skulle
välja bland animaliska livsmedel i buti-

ken vägde både att djuren behandlats väl
och att djuren fått vistas utomhus tungt.
83 procent respektive 75 procent av de
svarande ansåg att detta är viktigt eller
mycket viktigt. Bra för miljön ansågs
viktigt eller mycket viktigt av 64 pro-
cent. Detta kan jämföras med att lågt
pris bedömdes som viktigt/mycket vik-
tigt av 41 procent (Figur 4).

BRA DJURSKYDD OCH LÅG ANTI-
BIOTIKAFÖRBRUKNING VIKTIGT
En fråga fokuserade på hur viktiga ett
antal faktorer är för konsumentens vilja
att köpa svenska animaliska livsmedel
jämfört med animaliska livsmedel som
producerats i andra länder. 83 procent
ansåg att ”djuren har behandlats bättre 
i Sverige” är viktigt eller mycket viktigt

24 N U M M E R  11 • 2015 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G
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FIGUR 2. Svar på frågan ”Vilken är din uppfattning om hur djuren i den svenska livsmedelsproduktionen har det?” N = 1 007.
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FIGUR 3. Svar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att djuren har behandlats väl när du köper följande typer av livsmedel?” N = 1 007. 
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för deras vilja att välja svenska anima -
liska livsmedel jämfört med sådana som
kommer från andra länder. 84 procent
svarade detsamma för ”mindre antibioti-
ka användning i Sverige” och 73 procent
för ”strängare miljökrav i Sverige” (Figur
5). 

Nästan hälften (48 %) angav att de
inte skulle köpa svenska animaliska livs-
medel i samma utsträckning som idag

om våra djur började behandlas på
samma sätt som i övriga EU-länder. På
frågan om man skulle kunna tänka sig
att betala lite mer för en vara med
svenskt ursprung där djuren har
behandlats bättre än djur i andra länder
svarade 57 procent definitivt ja och ytter-
 ligare 33 procent svarade ”ja, kanske”,
dvs totalt sett skulle nio av tio kunna
tänka sig att betala ”lite mer” (Figur 6).

25 procent skulle definitivt kunna tänka
sig att betala mer för en vara som inne-
bär att djuren har behandlats bättre,
oavsett vilket land produkten kommer
ifrån. 53 procent svarade att de even -
tuellt skulle göra det.

VÄRDEFULL UTEVISTELSE
En klar majoritet av de tillfrågade kon-
sumenterna satte högt värde på att dju-
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FIGUR 4. Svar på frågan ”Hur viktiga är följande faktorer när du gör dina val av animaliska livsmedel i livsmedelsbutiken?” N = 1 007.
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FIGUR 5. Svar på frågan ”Hur viktiga är följande faktorer för din vilja att köpa svenska animaliska livsmedel jämfört med animaliska livs -
medel som producerats i andra länder?” N = 1 007.
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ren som livsmedlen kom från fått till-
gång till utevistelse och/eller bete. På
frågan: ”Skulle du vilja få mer informa-
tion om hur djuren har det inom den
svenska livsmedelsproduktionen genom
en märkning på förpackningen som
exempelvis visar om djuren vistats ute?”
svarade 78 procent ja (Figur 7). 81 pro-

cent av de svarande ansåg att det är vik-
tigt eller mycket viktigt att djuren i den
svenska livsmedelsproduktionen hålls
lösgående och inte t ex är bundna eller
fasthållna med galler. 85 procent ansåg
att det är viktigt eller mycket viktigt att
djuren i den svenska livsmedelsproduk-
tionen får vistas utomhus (t ex mjölkkor

som går ute på sommaren) (Figur 8). 
27 procent skulle definitivt kunna tänka 
sig att betala mer för en vara där djuren 
(t ex mjölkkor) har varit garanterade
utevistelse, oavsett vilket land produkten
kommer ifrån. 48 procent svarade att de
eventuellt skulle göra det.

82 procent av de svarande ansåg att
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➤

FIGUR 6. Svar på frågan ”Skulle du vara beredd att betala lite mer för animaliska livsmedel givet att de har svenskt ursprung där djuren har
behandlats bättre än djur i andra länder?” N = 1 007.
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FIGUR 7. Svar på frågan ”Skulle du vilja få mer information om hur djuren har det inom den svenska livsmedelsproduktionen genom en
märkning på förpackningen som exempelvis visar om djuren vistats ute?” N = 1 007.

FO
TO

: S
U

ZA
N

N
E

FR
ED

RI
K

SS
O

N

SVT 11-15 fi:Layout 1  15-09-12  06.57  Sida 26



det är viktigt eller mycket viktigt att dju-
ren i den svenska livsmedelsproduktio-
nen ges möjlighet att bete sig naturligt. 

REFLEKTIONER
En enkätundersökning ger aldrig en
100-procentigt sanningsenlig bild av
den fråga som studeras. Man kan också
alltid invända att de tillfrågade konsu-
menterna svarar en sak teoretiskt men
gör något annat praktiskt i butiken. 

Resultaten av den aktuella under -
sökningen signalerar dock, hur många
invändningar man än kommer på, att
det finns ett stort konsumentintresse för
god djurvälfärd inom animalieproduk-
tionen. Det faktum att 90 procent av de
tillfrågade var beredda att betala mer för
en vara med svenskt ursprung där djuren
har behandlats bättre än djur i andra
länder, borde stämma till eftertanke för
svenska djuruppfödare. Det verkar i 
första hand vara djurvälfärden och inte
svenskheten som man värderar. Även
om det i praktiken bara är hälften av
dessa konsumenter som verkligen köper
en djurvänligare produkt för ett högre
pris, innebär det 45 procent av markna-
den. Det är en stor andel. Glädjande är
också att 84 procent tycker det är viktigt
eller mycket viktigt för deras vilja att
välja svenska animaliska livsmedel att
djuren får mindre antibiotika än i andra

länder. Här spelar uppenbarligen den
svenska veterinärkåren en viktig roll för
att stärka detta marknadsmässiga mer-
 värde.

I tider när det talas mycket om att de
svenska djurskydds- och djurhälso reg ler na
ses som fördyrande för lant bruksnäringen
bör även konsumenternas önskemål

vägas in. Resultaten av den aktuella under-
 sökningen visar tydligt att i konsument-
leden utgör de strängare svenska reglerna
en viktig konkurrensfördel gentemot
im  porterade animaliska livsmedel. Ut -
maningen för den svenska livsmedelsin-
dustrin är nu att tydliggöra sina mervär-
den ända ut i butikshyllorna.  ■
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FIGUR 8. Svar på frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att djuren i den svenska livsmedelsproduktionen får vistas utomhus (t ex mjölkkor
som går ute på sommaren)?” N = 1 007. 
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Välkommen till  
4th Nordic Small Animal Veterinary Conference

             29–31 januari 2016, Göteborg 

   THE RENAL PATIENT

Välkommen till Göteborg för att ta del av föreläsningar av hög klass.  
Under kongressen erbjuder vi utbildning för veterinärer och djursjukskötare. 
Svenska som internationella specialister föreläser i ämnen som:

Huvudtalare: David Polzin USA, Carrie Palm USA, David Liss USA, Kerstin Hansson SWE,  

Lena Pelander SWE, Andreas Lervik NOR, Gustaf Svensson SWE.

Anmäl dig redan idag.

För information och anmälan:  
www.blastjarnanakademin.se

Anmäl dig  
innan 1 nov 2015  
till ett lägre pris.

• akut njursvikt inklusive dialys

• kroniska njursjukdomar

• sjukdomar i de nedre urinvägarna

• kirurgi urinvägar

• njurbioptering 

• anestesi och intensivvård 
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Tel: 018 - 57 24 30/31/34
info@n-vet.se  www.n-vet.se L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

För ytterligare information se Fass.se. 
Senaste godkända SPC: 2014-11-13.
Läs bipacksedel före användning

Får

Sårflugor Fästingar
Sugande/ 

bitande löss
Stora fårlusen

Lamm 
fästingar

Spotinor® � � � � �

Kött och mjölkproducerande nöt

Störande flugor Bitande löss Sugande löss

Spotinor® � � �

� Bovicola bovis � Musca species  � Ixodes ricinus

� Solenopotes capillatus � Hydrotaea irritans  � Linognathus ovillus

� Linognathus vituli � Stomoxys calcitrans  � Haematobia irritans

� Haematopinus eurysternus  � Lucilia spp � Bovicola ovi 

- Spotinor® innehåller som aktiv ingrediens Deltametrin , en syntetisk pyretroid. 
 Den tillhör andra generationens pyretroider med förbättrad stabilitet, minskad 
 känslighet för nedbrytning av solljus och biologisk nedbrytning samt med en  
 ökad insekticid verkan.
- Deltamethrin är ett potent nervgift för insekter  
 och ger en ”knock out” effekt.

Förpackningar: 250 ml (doskopp). 1 L och 2,5 L.  
Kräver dospistol Vnr 763287 (apotek/Oriola)

Karenstider
Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 17 dagar 
Mjölk: 0 timmar 
Får: Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar 
Mjölk: Ej tillåtet för användning till tackor som 
producerar mjölk för human konsumtion.

Deltametrin 10 mg/ml. Spot on lösning till nöt och får

Fortsatt medlemsökning 
i Saco och SVF
❘❙❚ Det samlade medlemsantalet i Sacos
medlemsförbund fortsätter stadigt att öka,
meddelade centralorganisationen den 26
augusti. Vid halvårsskiftet var ökningen av
det totala medlemsantalet 1,3 procent.
Antalet yrkesaktiva hade ökat med 1,6
procent jämfört med halvårsskiftet 2014. 

– Det är glädjande att Sacoförbunden
har en stadigt positiv medlemsutveckling.
Kombinationen av professions- och fack-
förbund är uppenbarligen attraktiv vilket
ger Sverige en internationellt sett unikt
hög organisationsgrad bland akademiker,
säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Liksom tidigare ökar de stora Sacoför-
bunden men även flera mindre förbund
som Fysioterapeuterna, Sveriges Arkitek-
ter, Sveriges Psykologförbund och Sveriges
Veterinärförbund fortsätter att öka. Veteri-
närförbundet var t o m det Sacoförbund
som hade den procentuellt sett tredje 
största medlemsökningen sedan halvårs-
skiftet 2014 genom en tillväxt på 3,2 pro-
cent.

– Saco arbetar mycket med att ge för-
bunden och deras medlemmar stöd och
förmåner, exempelvis via ett bra underlag
vid individuella löneförhandlingar, säger
Göran Arrius.  ■

❘ ❙❚ noterat

Sacos ordförande Göran Arrius är mycket
nöjd över medlemsökningen, där Sveriges
Veterinärförbund hamnar på en hedrande
tredjeplats.
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FACKLIGA FRÅGAN

Avtalad arbetstid gäller tills nytt
avtal träffats

Om man har spe -
cificerat en viss
arbetstid i sitt
anställningskon-

trakt gäller den
tiden även om

arbetsgivaren ändrar eller
förlänger sina öppettider. Nya
avtalsvillkor eller arbetstider kräver
ett aktivt godkännande från arbets-
tagaren.

FRÅGOR
AVF får många frågor där vi ombeds att
titta på anställningskontrakt, vilket är 
jättebra. Vi har i SVT nr 15/14 skrivit om
vad ett anställningskontrakt ska innehålla.

Frågan idag handlar om vad som gäl-
ler om man skrivit på ett kontrakt där
arbetstiden står specificerad och arbets-
givaren därefter ändrar sina öppettider.
En annan fråga är vad som menas när
det står ikryssat i anställningskontraktet
att restidsersättning inte utgår?

SVAR
Har man skrivit på ett anställningskon-
trakt där det t ex står att arbetstiderna är
måndag–fredag kl 08:00–17:00 så kan
arbetsgivaren inte ändra dessa arbets -
tider utan den anställdes samtycke. Ni
måste alltså vara överens om detta för att
en ändring ska komma till stånd. Veteri-
närer har visserligen ett arbete som kan
innebära tjänstgöring på oregelbundna
arbetstider och en klinik kan ändra
öppettiderna. Det är arbetsgivaren som
bestämmer hur och när arbetet ska utfö-
ras. Men om arbetstiderna står specifice-
rade i anställningskontraktet och ni inte
kan komma överens om nya arbetstider
så fortsätter det gamla kontraktet att
gälla med oförändrade villkor. 

Risken om man inte kommer överens
är att arbetsgivaren kanske inte längre

kan erbjuda arbete med de ursprungliga
villkoren och man kan bli uppsagd på
grund av arbetsbrist. Efter uppsägnings-
tiden ska man då erbjudas återanställ-
ning med de nya avtalsvillkoren/arbets-
tidsförläggningen. Man kan i så fall välja
om man vill tacka ja till ny anställning
med nya villkor eller om man vill tacka
nej och söka sig till en annan arbetsgivare.

När det gäller arbete på obekväm arbets-
tid måste det antingen finnas ett avtal på
arbetsplatsen om vad som gäller eller så
måste man komma överens individuellt
om vilken ersättningsnivå som ska till-
lämpas. Ersättningsnivåerna finns alltså
inte i veterinärförbundets centrala kol-
lektivavtal utan måste överenskommas
på varje arbetsplats. SVF har rekom-
mendationer för vad vi anser är rimliga
ersättningsnivåer. Vare sig arbets givaren
tillämpar det centrala kollektivavtalet
eller inte bör ni komma överens på
arbetsplatsen om vilken Ob-ersättning
som ska utbetalas för arbete på 
obekväm tid (kväll/natt/helg).

När det står i ett anställningskontrakt
att restidsersättning inte utgår menas att
man inte har rätt till kollektivavtalad
restidsersättning för resor i tjänsten som

genomförs utanför den ordinarie arbets-
tiden. Men detta medför att alla resor i
tjänsten (inte resor till och från arbetet)
ska ske på betald arbetstid. Om resan
företas utanför den ordinarie arbetstiden
utbetalas övertidsersättning. Vissa djur-
sjukhus har externa kliniker, filialer, där
man ska arbeta vissa dagar eller vissa
tider. Då beror det på hur det individu-
ella anställningskontraktet är utformat
hur restiden till och från filial ska ersättas.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Har man skrivit på ett anställningskontrakt
med angivna arbetstider kan arbetsgivaren
inte ändra arbetstiderna utan den anställdes
samtycke. 
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Svenska Militärveterinärsällskapet 
håller sitt årsmöte 2015 fredagen 
den 6 november i Uppsala, i slutet 
av Veterinärkongressen.

Samling för sällskapets medlem-
mar sker kl 16.30 vid kongress-
receptionen i undervisningshuset, 
Ultuna, för gemensam avmarsch 
till möteslokalen. 

FÖV berättar om missionen i Mali 

på plats under årsmötet.

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE 2015 
för 

Svenska 
Militärveterinär-

sällskapet
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Msc Guðrún Stefánsdóttir, Institu-
tionen för husdjurens utfodring 
och vård (HUV), SLU, försvarade
tors dagen den 10 september sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Physio-
logical responses to exercise in 
the Icelandic horse”. Opponent var
professor Markku Saastamoinen,
Luke Animal Production Research,
Finland.

Islandshästen är en populär hästras som
idag är spridd till mer än 30 länder.
Totalt finns det ca 250 000 islandshästar
och i Sverige är det den tredje största
hästrasen med ca 27 000 individer.
Islandshästen är speciell på det sätt att
många individer kan utföra fem olika
gångarter jämfört med bara tre som de
flesta andra hästraser kan. Utöver skritt,
trav och galopp kan rasen också tölta
och gå i passgång. Tölt är en fyrtaktig
gångart utan svävningsfas (alltid en hov
i marken) som de flesta islandshästar
kan utföra om de får träna på det. Pass-
gång är en två-, eller ibland något fyr tak-
tig gångart (benen på samma sida rör sig
samtidigt framåt) som har en svävnings-
fas och som många islandshästar också
kan utföra. 

Islandshästen används både för fri-
tidsridning i skog och mark men också 
i olika typer av tävlingar där de flesta
innebär att de ska visa upp sina gångar-
ter. Hästen rids av både barn och vuxna
men är mindre i förhållande till många
andra raser som rids av vuxna. Den har
en mankhöjd runt 140 cm och väger
vanligtvis runt 350 kg. Det har i olika
sammanhang diskuterats hur mycket en
islandshäst orkar bära men det har hit-

tills inte funnits några studier på det.
Trots att islandshästen är så populär har
det tidigare inte heller funnits några
undersökningar av hur den påverkas
fysiologiskt av arbete och hur den åter-
hämtar sig. Avhandlingen innehåller
fyra studier som belyser det arbetsfysio-
logiska svaret hos islandshästar som ut -
för några vanliga ”islandshästaktiviteter”.

Studie I undersökte effekter av rid -
momentet i ett avelsvärderingstest.
Resul taten visar att ridmomentet i avels-
värderingen för islandshästar är ett
högintensivt arbete och att stor aerob
kapacitet kan påverka bedömningen i
positiv riktning. Kunskapen bör använ-
das för att utveckla träningsprogram
som utvecklar islandshästars aeroba
kapacitet. 

I studie II jämfördes det fysiologiska
svaret mellan tölt och trav i tre hastig -
heter. De skillnader som observerades
pekade alla i samma riktning, att tölt
kräver mer arbete och kanske mer anae-
robt arbete (mjölksyrabildande). Studien
visade bland annat att stegfrekvensen var

högre i tölt än i trav, dvs fler muskel-
kontraktioner måste göras i tölt än i trav. 

Studie III analyserade effekter av ett
simulerat passlopp.

Tävlingar i snabb passgång är den 
äldsta tävlingsformen man känner till 
på Island och som fortfarande utövas.
Resultaten visar att det är den anaeroba
kapaciteten som är avgörande för pass-
hästens prestation. Att snabba hästar bil-
dar mycket mjölksyra är logiskt eftersom
de snabbaste muskelfibrerna får sin
energi från en metabolisk process som
innebär att mjölksyra bildas. 

I studie IV studerades effekter av 
ryttarens vikt på det arbetsfysiologiska
svaret. Åtta hästar fick genomföra ett
arbetstest där ryttaren och sadelns vikt
successivt ökades (med hjälp av blyvik-
ter) från 20 procent av hästens kropps-
vikt till 25, 30 och 35 procent. Den
intensitet (hastighet eller annan belast-
ning) där man observerar en snabb
ansamling av mjölksyra i blodet (vid 
4 mmol/l) kallas för mjölksyratröskeln.
Arbeten vid eller över mjölksyratröskeln

Fysiologiska svar på arbete hos 
islandshästar

disputationer

FO
TO

: D
A

G
U

R
BR

Y
N

JÓ
LF

SS
O

N

Vid snabb passgång visade avhandlingen att det är den anaeroba kapaciteten som är av-
görande för passhästens prestation.
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kan inte pågå i flera timmar (snarare
minuter) utan återhämtning, eftersom
musklernas arbetsförmåga påverkas av
bland annat mjölksyrabildningen. Vid
viktsbelastningen 22,7 procent nådde
hästarna i genomsnitt 4 mmol/l men det
var en stor individuell variation (17,0–
27,5 %). Dessutom verkade formen på
hästryggen spela roll, ju smalare över
ryggen desto lägre mjölksyratröskel.

Den övergripande slutsatsen av
avhandlingsarbetet är att många av de
arbeten som islandshästen gör innebär
högintensivt arbete där både aerob och
anaerob energiförsörjning är viktiga för
prestationsförmågan. Kunskapen går att

använda för att utveckla träningspro-
gram för att bättre förbereda islandshäs-
tar för t ex ridmomentet i avelsvärde-
ringen och för passlopp. Det är viktigt
både för att minska risken för fysisk och
mental ohälsa och för att utveckla häs-
tarnas prestationsförmåga. Resultaten
visar också att beroende på omständig-
heterna (t ex ryttarens vikt och arbetets
hastighet) kan även hobbyhästens arbete
vara intensivt och över hästens mjölk -
syratröskel. I samtliga studier har rytta-
rens vikt spelat roll för pulsen och
mjölksyrabildningen men det går inte
att ge en generell rekommendation för
”hur mycket vikt som är för mycket”.

Observationer från t ex distansrittlopp
visar att hästarnas hull verkar vara vikti-
gare för prestationsförmågan än viktför-
hållandet mellan ryttare och häst (högt
hull sänker prestationen).  ■
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Miljögifter möjlig orsak till
hypertyreoidism hos katt 
❘❙❚ I slutet av 1970-talet observerades i
USA hypertyreoidism som en ny sjukdom
hos medelålders och äldre katter. För att
försöka hitta en orsak till denna sjukdom,
som nu ses över hela välden och idag är
den vanligaste hormonella sjukdomen hos
katt, har flera epidemiologiska undersök-
ningar gjorts, främst i USA och England.
Resultaten av dessa undersökningar visar
inga entydiga orsaker men man har miss-
tankar om att exponering för t ex brome-
rade flamskyddsmedel och andra svårned-

brytbara kemikalier (POP, persistent orga-
nic pollutants) i katternas och människans
inomhusmiljö kan ha betydelse.

En nyligen publicerad studie av forskare
från SLU och Stockholms universitet stär-
ker dessa misstankar. Resultaten visar att
katter med hypertyreoidism har högre 
halter i blodet av vissa bromerade flam-
skyddsmedel än friska katter. Studien, som
publicerades i tidskriften Environmental
Science and Technology nr 8 2015, drivs
inom ramen för MiSSE-projektet där katter
används för att få en bild av barns expo-
nering för miljöföroreningar i kattägande
småbarnsfamiljer.

Källa: Forskningsnyheter Framtidens djur-
hälsa och djurvälfärd nr 7 2015.  ■

❘ ❙❚ noterat

Nya studier visar att katter med hypertyreoidism har högre halter i blodet av vissa brome-
rade flamskyddsmedel än friska katter.
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L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

Vill du ha receptblock, kontakta N-vet 
Tel:  018-57 24 30/31/34
Fax:  018-57 24 32

Datum för senaste översyn av SPC:2007-01-18
QP54AA01. För ytterligare information, se Fass.se

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel:  018-57 24 30/31/34 
Fax:  018-57 24 32

info@n-vet.se
www.n-vet.se

Har ett kort grepp som även passar mindre händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser

Hudsjukdom kan ligga
bakom laxdöden i Torne-
älven
❘❙❚ Under sommaren har det kommit in
rapporter om sjuka och döda laxar i de
norrländska älvarna, framför allt Torne -
älven. Fiskarna har varit slöa och haft
hudskador och svampinfektioner. Nu visar
två av de prover från fyra laxar från Torne-
älven som länsstyrelsen i Norrbotten sänt
in till SVA för analys att de bar på hud-
sjukdomen ulcerös dermal nekros (UDN).
UDN är en sjukdom där diagnos ställs via
histologi. För att kunna ställa diagnosen
måste hudproverna tas i ett tidigt skede
eftersom huden snabbt blir infekterad
med svamp, vilket i slutändan är det som
tar död på fisken.

– Det är svårt att få en fullständig bild
av varför det finns en ökad sjuklighet hos
laxen i älven, fler komponenter än UDN
kan vara inblandade, säger tf statsveteri-
när Charlotte Axén vid SVA. Vi har ställt
diagnosen här på SVA, men även valt att
skicka proverna till Veterinärinstitutet i
Norge för bekräftelse.

Orsaken till UDN hos lax och öring är
okänd. Det har gjorts undersökningar som
visar att sjukdomen är smittsam men hit-
tills har ingen bakterie, virus eller parasit
kunnat identifieras.

– Hur utbredd UDN är hos de fiskar
som varit sjuka eller dött går inte att uttala
sig om, men vi vet att det är en bidragande
orsak till laxdöden i Torneälven, säger
Charlotte Axén.

Källa: pressmeddelande från SVA den
31 augusti.  ■

❘ ❙❚ noterat

Lax med UDN-liknande hudskada.
De gula markeringarna visar 
typiska skador. 
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2015 kommer
veterinärför-
bundet för 

första gången
på många år att 

ta ut en avgift för pensionärsmed-
lemmar som vill gå på Veterinär-
kongressen. SVS tidigare general-
sekreterare gillar inte den nya 
avgiften.

I ett antal år nu har veterinärförbundets
pensionerade medlemmar fått delta gra-
tis i den årliga Veterinärkongressen, efter
beslut av kollegium och styrelse. Det
nuvarande kollegiet och styrelsen har i 
år beslutat att ta bort denna förmån och
lägga en avgift på 2 500 för två dagars
och 1 800 kronor för en dags deltagande.
Enligt uppgift är anledningen dels en
önskan om ökade inkomster, dels att
inga andra kongresser erbjuder denna

typ av förmån. Jag dristar mig till att
ifrågasätta båda anledningarna och
framföra en ilsken protest.

SOLIDARISKT MEDLEMSKAP
Gratis deltagande ska naturligtvis bara
gälla för pensionerade veterinärer som
tidigare varit medlemmar i förbundet
och som kvarstår som pensionärsmed-
lemmar. Detta tycker jag är en ringa
ersättning för alla år av solidariskt med-
lemskap med sponsring av sådant som
förbundets specialistprogram eller andra
aktiviteter som kanske inte alla kunnat
ha glädje av.  

Ett gratis deltagande för pensionärs-
medlemmar innebär inga kostnader för
förbundet och att hoppas att en avgift
för dessa ska ge några inkomster tror jag
är önsketänkande. Det har under dessa
”gratisår” rört sig om ca 10–20 personer
som deltagit vid varje möte. Personligen
skulle jag som pensionär ställa mig tvek-
sam till att betala 2 500 kronor i fort-
sättningen utan då hellre avstå. Det man

som pensionerad veterinär vill är kanske
att lyssna på enstaka föredrag inom sitt
intresseområde för att se vad som händer
inom yrket. Så vill man naturligtvis
också träffa gamla kolleger och kanske
lära känna några av de yngre. Att inga
andra kongresser erbjuder liknande för-
måner tycker jag är ett dåligt skäl, kan
inte SVF vara en föregångare inom detta
område – förmåner till pensionerade
medlemmar?

DRA TILLBAKA BESLUTET
Jag har under tidigare ”gratisår” träffat
många pensionerade veterinärer som
uttryckt sin glädje över att fortfarande
känna sig välkomna och på detta sätt
uppskattade av sitt förbund. Jag vädjar
därför till kollegiet och styrelsen att 
snarast dra tillbaka detta nya beslut om
avgifter för pensionerade medlemmar.

CHRISTINA AROSENIUS

fd generalsekreterare i SVS 
och numera delvis pensionär

Pensionärsuppror mot avgift på 
Veterinärkongressen

DEBATT

Gratis inträde till Veterinärkongressen för pensionärsmedlemmar tycker insändaren är en ringa ersättning för alla år av solidariskt med-
lemskap i förbundet.
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I ett svar till Christina Arosenius
”pensionärsuppror” på föregående
sida konstaterar SVFs och SVS ord-
föranden att Veterinär kongressen
behöver intäkter för att kunna fort-
sätta hålla en hög vetenskaplig nivå
och kvalitet.

Veterinärkongressen är ett arrangemang
som i huvudsak syftar till att fort- och
vidareutbilda landets yrkesverksamma
veterinärer. Kompetenta, meriterade,
nationella och internationella föredrags-

hållare bjuds in för att kongressen ska
hålla en hög vetenskaplig nivå och kvali-
tet. 

Trots att åtskilliga ideella timmar
läggs ner från engagerade medlemmar i
SVS är förbundets kostnader för kon-
gressen av naturliga skäl omfattande.
För att kongressen fortsatt ska kunna
drivas i samma anda behöver vi intäkter.
Av den anledningen har avgifterna för
pensionärer justerats från att tidigare
varit gratis till att nu ha den generösa
rabatten om 50 procent av ordinarie
avgift. Resonemanget i kollegiet och sty-
relsen har varit att det saknas motiv till
att låta en grupp gå gratis. Dels därför
att det normalt inte förekommer på

kongresser, dels därför att det finns
andra grupper av veterinärer t ex arbets-
lösa eller långtidssjukskrivna, som i
många fall har lägre köpkraft än grup-
pen medlemmar över 65 år. Att den
senare gruppen skulle vara så liten till
antalet att den ekonomiska vinsten kan
anses försumbar är en bedömning som
inte delas av kollegiet och styrelsen.

SVS kollegium och veterinärförbun-
dets styrelse hälsar alla välkomna till årets
Veterinärkongress den 5–6 november!

MARJA TULLBERG

förbundsordförande SVF
TORKEL EKMAN

ordförande, SVS

Svar till Christina Arosenius 

Generös rabatt till pensionärer

replik

REPLIK

BIDRAG TILL

VETENSKAPLIG UNDERVISNING

ELLER FORSKNING OM SJUKDOM

HOS HUNDAR
Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse har till ändamål att 

            främja vetenskaplig undervisning eller forskning om sjukdomar hos hundar. 

      Medel delas ej ut till löner, ej heller till forskning som innebär användning av försöksdjur. 

              Stiftelsens styrelse sammanträder under januari 2016 för fördelning av bidrag. 

Ansökan om bidrag skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 december 2015. 

Ansökningsformulär erhålls från stiftelsens hemsida www.forsbergsstiftelse.se 

Ansökan ställs till: 

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse 

c/o ordförande Astrid Hoppe 

Morby Åttondelen 614 

755 98 Uppsala 

Telefon: 018-384334, E-post: hoppe50@hotmail.com
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bokanmälan

Kommunikationshandbok för veterinärer

Communication in Practice
Efter att ha talat med Roeland Wessels
om att prata på plenarsessionen vid årets
Veterinärkongress ville jag givetvis läsa
hans bok, som just utkommit i en 
engelsk version. Det var ju inte helt
självklart att det goda intryck jag fått av
den muntliga kommunikationen skulle
återspeglas i textformat.

Boken, som han skrivit tillsammans
med två kolleger, är oemotståndligt lätt-
tillgänglig och igenkänningsfaktorn är
hög (även för mig som inte arbetar kli-
niskt). Författartrion har gedigen kun-
skap och lång erfarenhet inom veterinär
praktik, forskning och kommunikation.
Textavsnitt illustreras med fina och
pedagogiska bilder, smarta förkortningar
som ska hjälpa oss att minnas kärnbud-
skapet och QR-koder som tar läsaren till
illustrativa och underhållande filmklipp.
Devisen som framförs, att det måste 
vara roligt och interaktivt för att lärande

bud skap ska gå hem, illustreras väl av
hela boken. Den är underhållande. Och
nyttig. 

NYTTIGA SANNINGAR
Emellanåt kan läsaren kanske känna att
det som presenteras är självklarheter,
men det behöver ändå sägas. Inte alla
budskap är lika kul, vad sägs om ”Mis-
communication is a sender error” och
”80–20 rule: at least 20% of what you
say is always lost”? Som lärare (och för-
älder!) känner jag alltför väl igen detta
men det är ändå lite jobbigt att se det
svart på vitt.

Det som för mig är intressantast
med boken är att den, trots att den
tydligt riktar sig till kliniskt praktise-
rande veterinärer (oavsett djurslag
eller grad av specialisering) mycket
väl går att applicera på annan veteri-
när verksamhet, vid universitet och
myndigheter. Att kommunicera med
djur ägare, studenter, beslutsfattare, all-
mänhet och massmedia följer samma
principer och ställer veterinären inför
samma ut maningar. De verktyg och det
arbete som krävs för att klara dessa är
likar tade och boken är inspirerande för
att den riktar sig till oss, veterinärerna,
och återspeglar våra utmaningar och
möjligheter.

VET3.0
Kapitlen fokuserar på allmänna kom-
munikationsverktyg, förtroendeskapande
djurägarkommunikation, kommunika-
tion inom den egna organisationen och
kommunikation med och i det omgi-
vande samhället. Tonen är kollegial och

rådgivande, det levereras inte så mycket
pekpinnar och måsten utan snarare tips
och uppmuntran att arbeta efter de 
egna önskemålen och förutsättningarna.
Boken vill hjälpa oss att ”uppgradera”
veterinärkåren från Vet1.0 (Gör som jag
säger!) och Vet2.0 (Vad kan jag göra för
dig?) till Vet3.0 (Vad kan vi göra till-
sammans för ditt djur?). Detta innebär
att veterinärkåren tar en aktiv del i sam-
hället och hur vi hanterar och sköter
djur, i samspel med de nya aktörer som
finns idag men utan att ge avkall på vår
expertroll. Det är tilltalande.

Roeland Wessels har uppenbarligen
god insikt i de utmaningar och problem
som dagens veterinärkår ställs inför och
jag ser verkligen fram emot hans med-
verkan på Veterinärkongressen, inte
minst efter att ha läst denna bok.

SUSANNA STERNBERG LEWERIN

vice ordförande SVS

❘ ❚ F A K T A

COMMUNICATION IN PRACTICE, 
THE VET’S MANUAL ON CLIENTHUSIASM

FÖRFATTARE: Roeland Wessels, 
Theo Lam, Jolanda Jansen.

FÖRLAG: Communication In Practice,
Nijmegen NL.

ANTAL SIDOR: 230 sidor, rikligt illustre-
rad i färg.

PRIS: ca 50 Euro + porto vid beställning
från www.communicationinpractice.com

ISBN-NUMMER: 978-90-822321-0-3. 

Skriv gärna insändare och debatt-
inlägg till Svensk Veterinärtidning,
men skriv inte för långt – max 6 000
tecken inkl blankslag.

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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Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde
veterinären XX för fel vid utövande
av veterinäryrket i samband med
journalföring och läkemedelsför-
skrivning. XX medgav delvis brister 
i sin administration.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE  
Länsstyrelsen gjorde den 23 augusti en
oanmäld kontroll hos veterinär XX med
anledning av en anmälan om brister i
XXs yrkesutövning. Anmälan som
inkom var anonym och gällde bland
annat att behandlingar inte journal -
fördes och att kravet på journalföring
kringgicks genom att recept inte skrevs
ut utan att läkemedel (bland annat Tild-
ren) i stället såldes till tränare som själva
behandlade sina hästar, även med intra-
venösa injektioner. Anmälaren ifrågasatte
dessutom XXs opartiskhet som banvete-
rinär då han behandlade tävlande hästar. 

Utifrån de uppgifter som kom fram
innan, under och efter kontrollen kunde

länsstyrelsen konstatera att journal inte
fördes i direkt anslutning till behand-
lingen. En fördröjning på flera månader
kunde ske ibland (av inskickade jour -
naler sågs också att blankettnumren på
praktikjournalerna inte kom i datum-
ordning). Flertalet journaler saknade
väsentliga uppgifter som t ex anamnes,
status, diagnos och karenstid. Flera jour-
naler innehöll enligt XX själv felaktiga
identiteter på behandlade djur och fel-
aktiga datum på när behandlingen skett.
I ett fall är det oklart om antal behand-
lingsdagar var korrekt angivna i journal-
föringen eftersom XX och djurägaren
lämnade olika uppgifter om hur många
injektioner Tildren en häst fick under en
behandlingsperiod. XX meddelade vidare
att det blivit felaktiga identiteter och
datum i journalerna gällande tre hästar
efter det att länsstyrelsen uppmärksam-
made att de tre hästarna startat lopp
under tävlings- och träningskarenstid.
Kontroll skedde även hos djurhållarna
till de tre hästarna. Hos en av djurhållarna
framkom indikationer på att läkemedel
lämnats ut till djurägaren för behandling
av häst utan föregående klinisk under-
sökning. Det fanns hos djurhållaren

läkemedel i läkemedelsskåpet med en
instruktion om användning, dock inte
riktad till någon specifik häst, samt att
djurägaren skulle ringa XX före använd-
ning. Ytterligare brister påvisades vilka
redovisas i länsstyrelsens handlingar.

Djurägaren till en av de granskade
hästarna har uppgett att XX ordinerat
behandling med tre injektioner Tildren
någon gång efter den 19 augusti aktuellt
år. Injektionerna skulle ges med fyra
dagars mellanrum men behandlingen
avbröts i samråd med XX då hästen
skulle starta i ett lopp den 9 september.
Den tredje injektionen gavs i stället efter
loppet. Enligt uppgift från XX har han
inte ordinerat någon behandling, samti-
digt som det saknades uppenbar anled-
ning för djurägaren att tala osanning om
att behandlingen skett. Om behandlingen
skett på det sätt som djurägaren beskrev
bedömer länsstyrelsen att det kan finnas
skäl att ifrågasätta om behandlingen
skett enligt vetenskap och/eller beprövad
erfarenhet.

Länsstyrelsen gör bedömningen att
XX med hänsyn till redovisade brister
har åsidosatt sina skyldigheter i sin verk-
samhet inom djurens hälso- och sjuk-

ansvarsärende

Ansvarsärende

Bristfällig journalföring av 
hästbehandlingar 

STIFTELSEN 
SVENSK DJURSJUKVÅRD

Stipendier ur Kerstin Orstadius Minnesfond
Härmed utlyses två stipendier på vardera 20 000 kr ur Kerstin 
Orstadius Minnesfond. Stipendiernas ändamål är i första hand 
att stödja vetenskaplig forskning, men även studier, inom  
hundens och kattens dermatologi. 

Skriftlig ansökan skickas till Stiftelsen Svensk Djursjukvård, 
Fondkommittén, Box 22097, 250 23 Helsingborg.  
Ansökan ska ha mottagits senast den  
15 november 2015. Utdelning av stipendier  
sker den 11 december 2015. 

Kom ihåg, i din tjänstepension
ITP ingår:

Livförsäkring – värd upp till en
kvarts miljon.

Sjukförsäkring – som ger upp mot
90 % av din lön.

Pension – mer pengar i plånboken
som pensionär.

Och du kan få ut ännu mer, gå in 
på ptk.se/merpension och se hur.
Besök också radgivningstjanst.se, 
collectum.se och minpension.se.
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vård på ett sådant sätt att länsstyrelsen
har skyldighet att anmäla ärendet till
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård.

Anmälan avseende brister i ordinatio-
nen av läkemedel under det aktuella året
gäller totalt 19 hästar.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
XX har full förståelse för länsstyrelsens
anmälan och ändrade redan efter läns-
styrelsens besök sina rutiner. Idag bokför
XX alla besök innan han lämnar gården
så alla namn på hästar och rätt karens -
tider finns antecknade i journalerna. Han
lämnar aldrig ut någon medicin som kan
vara bra att ha till hands i framtiden
utan endast för den specifika behand-
lingen. XX skriver absolut inte, och har
inte skrivit, ut medicin utan att under-
söka djuret först. 

XX välkomnar en ny kontroll av läns-
styrelsen om de önskar då det nu inte
finns något att anmärka på. Han har
även skickat in rapport över antibio -
tikabehandlingar till Jordbruksverket.
Huvud orsaken till att det blev fel före -
gående år var att han då använde sig av ett
journaldatasystem som inte fungerade.
Han började därför föra journalerna 
för hand och kom efter med journal -
fö ringen. Han bokför nu allt eftersom
behandlingarna sker och samtliga jour-
naler lagras och sparas för framtiden.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE 
Jordbruksverket anser att länsstyrelsens
anmälan är väl underbyggd och delar
uppfattningen att veterinär XX agerat
försumligt i sin yrkesutövning på det
sätt länsstyrelsen redogör för. Jordbruks-
verket vill särskilt framhålla att verket ser
mycket allvarligt på upprepade förseelser
där veterinären har brutit mot gällande
lagstiftning avseende skyldighet att föra
en korrekt journal och rapportera läke-
medelsbehandlingar.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Av 7 kap 1 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2009:85) om opera-
tiva ingrepp samt skyldigheter för djur-
hållare och för personal inom djurens
hälso- och sjukvård framgår att journal
ska föras i direkt anslutning till kon -
sultationen eller besöket. Vid journal -
föringen ska djurhälsopersonalen iaktta

synnerlig noggrannhet och omsorg.
Enligt 2 § i samma föreskrift och kapitel
ska journalen innehålla bland annat
uppgifter om datum för konsultationen
och djurets identitet.

Ansvarsnämnden anser att XXs jour-
nalföring varit bristfällig då den inte
förts i anslutning till konsultationen och

då det i journalen har angetts fel datum
för behandlingar liksom fel identitet på
behandlade djur. Dessa brister har varit
av så allvarligt slag att veterinär XX till-
delades en disciplinpåföljd i form av en
erinran.

JOHAN BECK-FRIIS
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Veterinärmedicinsk

Vänd er till oss med era prover!

Veterinärmedicinsk expertis inom klinisk kemi, endokrinologi, 

hematologi och cytologi

Hematologiska prover analyseras med avancerat hematologi- 
instrument samt manuell bedömning i mikroskop av BMA

Kostnadseffektiva serumkemipaket

Dina provsvar skickas via e-post, fax eller per post

Varmt välkommen att kontakta oss på tfn 018-671623 eller 

www.universitetsdjursjukhuset

universitetsdjursjukhuset

UDS – Universitetsdjursjukhuset

Klinisk kemiska laboratoriet är ett veterinärmedicinskt specialist-
laboratorium som analyserar prover från många olika djurslag åt 
veterinärer och forskare i hela landet och har Sveriges högsta 
veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.
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En hästägare anmälde veterinären
NN för fel vid utövande av veteri -
näryrket gällande ett två veckor
gammalt föl, men veterinären
bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE  
Djurägarens två veckor gamla föl insjuk-
nade den 15 maj i misstänkt blodförgift-
ning, feber och hälta. Fölet fick behand-

ling av en första veterinär och svarade
bra på behandlingen. Den 17 maj tyckte
ägaren att fölet blev sämre och ringde då
till veterinär NN. Ägaren informerade
om tidigare behandling och att fölet nu
hade symtom som ökande temperatur,
slöhet, svullen kota och att det hyper-
ventilerade. NN svarade att han inte
kunde göra något och att sannolikheten
för överlevnad var liten. 

Djurägaren kontaktade då ett djur-
sjukhus, talade om samma sak för dem
och att NN vägrade att göra ett besök.
Djursjukhuset bad ägaren komma med
fölet och informerade henne om att det
var viktigt att fölet fick i sig vätska. Djur -
ägaren fick under resan på fem timmar
göra många stopp för att mjölka ur stoet
och ge fölet mjölk i nappflaska. När de
kom till djursjukhuset var fölet uttorkat
efter resan och personalen sa till dem att
fölet var dåligt men ändå värt en
behandling och det skrevs in. Den 11
juni fick ägaren hämta sitt föl och den
25 juni blev det friskförklarat.

Ägaren vill anmäla veterinär NN för
att han inte kom ut till det sjuka fölet
när han hade jour. Hon anser att NN
skulle ha kommit och bedömt om fölet
skulle avlivas eller skickas till klinik.
Hade djurägaren inte åkt till djursjuk-
huset hade fölet plågats till döds.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN kontaktades av djurägaren per tele-
fon den 17 maj. Djurägaren berättade
att fölet var två veckor gammalt, hade
feber och haltade. Fölet hade behandlats
med penicillin men var nu sämre. NN
förklarade att han inte kunde erbjuda
mer avancerad vård än det fölet redan
fick och rekommenderade djurägaren
att omgående kontakta en hästklinik.
Vidare förklarade han att prognosen var
dålig men om fölet skulle kunna räddas
krävdes stationärvård på klinik. NNs
intryck var att djurägaren var nöjd med
svaret. Djurägaren bad honom inte
komma utan skulle åka med fölet till 
klinik. 

NN hade självklart åkt ut och under-
sökt fölet före resan om djurägaren bett
om det. Han anser det ytterst beklagligt
att djurägaren uppfattade det som att
han vägrade komma. Hans bedömning
är att det uppstod en miss i kommuni-
kationen. Han uppfattade det som att
de var överens om att det bästa var att
åka till djursjukhus så fort som möjligt.
NN är glad att fölet efter några veckor
på sjukhus nu är hemma och friskt.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE 
Jordbruksverket noterar att veterinären
NN inte varit inblandad i någon
behandling eller undersökning av den
aktuella hästen vid det aktuella tillfället.
Verket anser således inte att NN har age-
rat försumligt i sin yrkesutövning mot
bakgrund av handlingarna i ärendet. 

Verket vill i detta sammanhang på -
peka att en privatpraktiserande veterinär,
ett djursjukhus eller en djurklinik inte är
skyldig att ta emot djur eller besöka djur
för att ge vård. De har alltid möjlighet
att neka utan att behöva ge någon moti-
vering.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Som Jordbruksverket konstaterat har en
privatpraktiserande veterinär, vilket NN
är, inte någon skyldighet att ta emot
eller besöka djur för att ge vård. 

Ansvarsnämnden anser att veterinär
NN hanterade fallet helt korrekt. Det
finns därför ingen anledning att rikta
någon kritik mot honom. Anmälan för-
anledde inte någon disciplinpåföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

ansvarsärende

Ansvarsärende

Vägrade besöka sjukt föl

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE 2015
Torsdagen den 5 november

Kalmar Nation
Svartmangatan 3, Uppsala

Årsmöte
kl 19:00

Traditionell årsmötesmiddag  
kl 20:00

Separat kallelse  
kommer att utsändas.

Motioner och övriga frågor 
ska vara styrelsen tillhanda senast 

22 oktober 2015 
till lars.kristensen@dv.sjv.se.

Nya som gamla medlemmar  
hälsas välkomna! 

Styrelsen

Svenska Distrikts-
 veterinärföreningen

DVF

När du skriver till veterinärtid-
ningen – tänk på att illustrationer (=
foton, teckningar, grafer, röntgenbilder
etc) underlättar läsandet. Glöm inte att
alla bilder i elektroniskt format måste
vara högupplösta, dvs i maximal storlek,
för att kunna användas i tidningen.
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ViLA startar vid årsskiftet
❘❙❚ ViLA, villkorad läkemedelsanvändning inom mjölkproduktionen,
ser ut att starta vid årsskiftet 2015/2016, skrev Tidningen Husdjur
den 26 augusti. Regelverket ska underlätta för mjölkbonden att
själv inleda behandling av sjuka kor efter veterinärs instruktioner.
Dock är det begränsade symtom som får behandlas. För vuxna
ungdjur rör det sig om bakteriell infektion i klövspalten, för kor
handlar det om akut klinisk bakteriell mastit och för kalv bakteriell
pneumoni (endast för djur som inte har betat), infektion i tarm,
bakteriell infektion i naveln samt bakteriell infektion i en enstaka
led.

Pencillin, antiinflammatoriska läkemedel och oxytocin får
användas av djurägaren. Ansvarig veterinär ska känna till djurhåll-
ningen i besättningen väl och göra en skriftlig överenskommelse
med djurhållaren. Veterinären ska vidare ge anvisningar för varje
symtombild och läkemedelshantering, och utföra regelbundna
besättningsbesök. Veterinären ska också ha genomgått en särskild
utbildning som omfattar både villkorad läkemedelsförskrivning
och strategiskt förebyggande djurhälsoarbete. Enligt tidningen
Husdjur ska de gårdar som kan bli aktuella för ViLA ligga under

uppsatta gränsvärden för självdöda kor, kalvdödlighet och behand-
 lingsincidens för juverinflammation.

ViLA-reglerna presenterades under Djurhälso- och utfodrings-
konferensen i Sollentuna den 26 augusti av Anna Ohlson och
Jonas Carlsson, Växa Sverige. ■

❘ ❙❚ noterat

ViLA, villkorad läkemedelsanvändning inom mjölkproduktionen,
startar vid årsskiftet 2015/2016.

ATC VET-KOD QI09AL01 RECEPTBELAGT GODKÄND SPC 2014-07-08

Marknadsförs av
Nordvacc AB

Box 112, 129 22 Hägersten
Tel. 08-449 46 50

Fax  08-449 46 56
vet@nordvacc.se

www.nordvacc.se
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Rådjurets nässtyng etable-
rad i Sverige
❘❙❚ Den parasiterande flugan rådjurets näs-
styng har nu konstaterats i Sverige, med-
delade SVA den 28 augusti. Sedan tidigare
finns renens respektive älgens nässtyng
påvisade i landet. De olika arterna av näs-
styng är specifika för respektive värddjur. 
I Europa har rådjurets nässtyng, Cephene-
myia stimulator, tidigare närmast setts i
Danmark. Honflugan söker sig vanligen till
sitt normala värddjur, men det finns exem-
pel på att den tagit fel och t ex angripit
hund eller människa. Fall av älgens näs-
styng har påvisats hos människa i Norge,
Finland och Sverige.

Redan under våren 2013 avlivades i
Skåne ett sjukt rådjur som troligen hade
drabbats av rådjurets nässtyng. Inga prover
kom dock in till SVA. Tidigare, i augusti

2012, hade en insektsforskare fångat ett
exemplar av rådjurets nässtyng i samma
län. Men i sommar har nässtyng från två

rådjur som trafikdödades i Skåne art -
bestämts till just C stimulator av SVA.

– Det här visar att den är etablerad i
södra Sverige. Under rådjursjakten kom-
mer vi att leta efter parasiten hos djur vi
får in. Under den tidsperioden är det larver
i första levnadsstadiet, men de är då väl-
digt små, säger Jan Chirico, SVA.

– De tre första larvstadierna utvecklas 
i bakre delen av rådjurets svalg. Gravida
flughonor sprutar en vätskedroppe med
levande mikroskopiska larver in i nosen
eller munnen på rådjuret under sensom-
maren, där de fäster sig i slemhinnan i
svalget. Under vinter och vår utvecklas
larvstadierna och färdiga larver, över 2 cm
långa, släpper taget om slemhinnan från
maj och framåt. Larverna kryper, eller 
hostas ut, och förpuppas på marken för
att utvecklas till en vuxen fluga. I och med
att den övervintrar i värddjuret är flugan
väl anpassad till vårt väder och klimat. ■

❘ ❙❚ noterat
Rådjurets nässtyng, Cephenemyia stimulator har
etablerat sig i södra Sverige. Den infällda bilden
visar ett avlivat rådjur med nässtynglarver i nos -
öppningarna 2013 i Skåne.

Smådjurssektionen erbjuder ett spännande  
program för Veterinärkongressen 2015.

Steg 1-kurs inom hund- och kattendokrinologi
Avancerad session inom endokrinologi
Presentation av aktuell forskning, information från smådjurs-

 sektionen och normgruppen m m

Steg 1-kurs – Canine and feline endocrinology

För program, anmälan och kostnad m m

OBS: Om ni önskar kursintyg

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

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

SVAR
EKG 1 visar frekventa sinusarrester på upp till två
sekunder. EKG 2 visar andra gradens AV-block,
Mobitz typ 2.

DISKUSSION
Före atropininjektionen ses frekventa sinusarrester 
på upp till två sekunder och en medelhjärtfrekvens 
på 100 slag per minut (växlande mellan 30–150
slag/minut). Man ser även QRS-komplex med låg
amplitud (Figur 3), vilket ofta beror på att den elekt-
riska ledningen förhindras på grund av t ex perikar-
diell effusion, pneumo/hydrotorax, fetma, subkutant
ödem etc. Det kan även ses vid hypotyreos. Tyreoidea-
status var normal hos denna hund. 

Efter en atropininjektion förväntas hjärtfrekvensen
öka med 50–100 procent förutsatt att retlednings -
systemet är intakt. Hos denna hund ses efter atropin -
injektionen en kammarfrekvens på i medeltal 80 slag
per minut och en förmaksfrekvens på 120 slag per
minut. Det innebär att det sannolikt föreligger ett
retledningshinder. Då ingen förändring av P–R-
intervallet ses, bedöms detta som ett andra gradens
AV-block, Mobitz typ 2. Mobitz typ 2 AV-block

bedöms generellt som mer allvarliga än typ 1 då de
kan ha en tendens att utveckla sig till ett tredje gra-
dens AV-block. 

Sinusarrest kan förekomma hos raser som är
benägna att få ”sick sinus syndrome”, såsom dvärg-
schnauzer. Upp till fyra sekunders sinusarrest ses
dock ofta på Holter-undersökningar som en normal-
variation, och symtom brukar ses först vid arrester på
över sex till sju sekunder. Att patienten efter atropin -
injektionen övergår till ett andra gradens AV-block
tyder på att den har block i flera led, vilket brukar tala
för en mer generellt utbredd skada, t ex fibros i ret-
ledningssystemet. Ett 24-timmars EKG (Holter)
rekommenderas för vidare diagnostik. Vid symtom är
behandling med en pacemaker indicerat.

FIGUR 3. Före atropininjektionen ses frekventa sinusarrester på upp till två sekunder och en medelhjärtfrekvens på
100 slag per minut. Man ser även QRS-komplex med låg amplitud.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek
och amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fall-
beskrivningar och frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.

Säg Nej till cancer! 
Bli månadsgivare på cancerfonden.se/nej

QRS QRS QRS
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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

SVT 11-15 fi:Layout 1  15-09-12  06.58  Sida 42



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 • 2015 43

Det är slutet av augusti.
Den efterlängtade som-
marvärmen har äntligen
anlänt och D-vitamin-
törstande studenter har

flyttat tentaplugget
utomhus i ett sista försök

att få lite färg på näsan.

CAMPUS HAR BÖRJAT VAKNA till liv efter ledig -
heten och det syns tydliga tecken på att insparken
är på gång. Det övas danser, springer omkring färg-
glada figurer här och var och vänner byter plötsligt
visningsbild på Facebook till något oigenkännbart
för att inte avslöja sig som fuskstudent i förtid.

Insparken är en mycket viktig tid och sätter
prägeln för mångas universitetsupplevelse. Det är
då man får chansen att träffa sina kommande
kursare och framtida kolleger, både inom och
mellan såväl årskurser som program. Den gyllene
balansen mellan skoj och allvar, lagom och för
mycket är hårfin och något som SLUs samtliga
kårer jobbar med varje år. VMF har ett nystartat utskott 
– Inskottet – som tillsammans med insparkande årskurser
arbetar hela året för att förbättra och utveckla insparken till
det bästa välkom nande de nya studenterna kan få. I år sam -
arbetar också djursjuk skötarstudenterna åk 2 och veterinär -
studenterna åk 3 med att skapa en större, bättre och roligare
inspark än någonsin. Jag har inga tvivel om att årets inspark
när ni läser detta var en succé.

Det är inte bara förstaårsstudenterna som är nya på Stutis i
höst. I sommar tillträdde en ny rektor, Peter Högberg, när Lisa
Sennerby Forsse efter nio år avslutade sitt uppdrag och läm-
nade SLU. Vad detta rektorsbyte kommer att betyda för SLUs
utbildningar och veterinärprogrammet återstår att se. Det är
knappast någon hemlighet att studenterna önskar att, efter år
av prioriteringar av forskning och andra delar av universitetet,
det äntligen är utbildningens tur att hamna först på priorite-
ringslistan. SLU vill gärna skryta om sina eftertraktade djur-
utbildningar men det krävs en hel del för att ligga på topp. För
att fortsätta utbilda veterinärer i världsklass behövs resurser.
Smakar det så kostar det.

Ny är också den studieordning som håller på att arbetas
fram av kårens studiebevakare. SNYS, den nuvarande studie-
ordningen, medförde många förbättringar men minst lika
mycket problem och nu är det därför dags att göra om den
igen. Från studenthåll efterfrågas bland annat bredare och mer

klinisk praktik, ett kortare kandidatarbete och en starkare
grund inom anatomi och fysiologi. Med lite tur blir detta
verklighet inom en mycket snar framtid.

Jag vet inte hur många av er som läser detta som precis som
jag har följt TV-serien ”How I met your mother”? Där fick vi
många mer eller mindre verklighetsförankrade levnadsråd av
karaktären Barney varav ett var att ”Nytt är alltid bättre”. Med
tanke på hur mycket nytt som är på gång hoppas jag att han
har rätt. Något som är nytt som jag däremot är övertygad om
är bättre är det nya, större VMF för både veterinär- och djur-
sjukskötarstudenter. Jag ser fram emot skolstarten och att få
välkomna de nyantagna från bägge program till kåren som jag
tycker lever upp till sitt motto på Facebook: ”Världens bästa
studentkår för världens bästa studenter”. Det är inte dumt det.
Det sista jag vill passa på att säga för denna gång är riktat till
alla er som hade tf-veterinärer på er arbetsplats i sommar. Tack
för att ni tog er tid, tog hand om oss och lotsade oss genom
denna förvirrande, skrämmande, fantastiska och överväldi -
gande tid. Ett extra varmt tack riktas till DV Kungsbacka, ni
är bäst!

Jag hoppas vi ses på Phlugan i höst och till dess: vi ses på
kåren.

SOFIE HENRIKSSON

ordförande VMF
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FRÅN STUDENTERNA

Visdomsord från TV-soffan på kåren

I slutet av regnbågen. Campus Ultuna har börjat vakna till liv efter ledigheten. 
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SVENSKA

WEBBKURSER

DISA – DJUROMSORG VID SLAKT OCH ANNAN

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS

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

 v 39
21–25/9 -15. DENTISTRY DEL II, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

22/9 -15. SEMINARIUM OM HÄST (målgrup-
pen är i första hand länsstyrelsens 
djurskyddshandläggare), SLU, Uppsala. 
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

23/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPATIONS-
TEKNIK, Malmö. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

24/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPATIONS-
TEKNIK, Helsingborg.  
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

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

2–3/10 -15. KURS I DERMATOLOGI – 
FÖRE LÄSNINGAR OM GNAGARDERMATOSER OCH

SPÄNNANDE FALLPRESENTATIONER I SAMBAND

MED SKINNKLUBBENS HÖSTMÖTE, Borås. 
Arr: Swedish veterinary dermatology
study group (SVDSG). 
Info: www.svdsg.se/hostmotet-2015

2–3/10 -15. BASIC AND ADVANCED DENTAL

SURGERY, Stockholm. 
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård.
Info: www.ssdt.se

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

3–4/10 -15. ULTRALJUD SMÅDJUR, GRUND -
LÄGGANDE BUK, UDS Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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

8/10 -15. ATT DRIVA FÖRETAG, Stockholm.
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

8–9/10 -15. GRUNDKURS FÖR FACKLIGA

FÖRTROENDEMÄN, Bromma. 
Arr: Anställda veterinärers förening
(AVF). 
Info: www.svf.se under AVFs flik, 
fredrike.ritter@avf.svf.se 

8–9/10 -15. PRAKTISK KURS I AKUT KIRURGI,
STEG 1, Uppsala. Arr: Kruuse och UDS. 
Info: www.kruuse.com, 
Carolin Johansson, 
carolin.johansson@kruuse.com, 
0701-016728

9–10/10 -15. ULTRASOUND-GUIDED ORTHO-
PAEDIC INJECTION TECHNIQUES & THERAPIES,
Evidensia Specialistdjursjukhuset 
Helsingborg. Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=139

9–11/10 -15. ORAL REKONSTRUKTIONSKIRURGI,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

10–11/10 -15. NJURSJUKDOMAR HOS HUND

OCH KATT, Helsingborg. 
Arr: Evidensia Specialistdjursjukhuset
Helsingborg. Info: Gunilla Bylander –
anmalan.djursjukhusethbg@evidensia.se
eller telefon 042-16 80 29, 
www.evidensia.se/specialistdjursjukhu -
set-helsingborg

NY 10–11/10 -15. MEDICINSK LASER

– HÄST & HUND, Stockholm. 
Arr: Svenska laseragenturen. 
Info: www.svenskalaseragenturen.se,
info@svenskalaseragenturen.se, 
08-33 86 00 
(se annons i denna tidning)

v 42
NY 13/10 -15 SAMT 17/11, 15/12 OCH 13/1.

KONGRESSER & KURSER

Experienced surgeon needed  
to referral hospital in Bergen, Norway
AniCura Group is the Nordic leader in advanced veterinary care for dogs, cats 
and other companion animals, with a high level of expertise in combination 
with modern and advanced medical equipment. 

WE ARE SEEKING a colleague with extensive experience in 
small animal surgery. The position contains both advanced 
orthopedic and soft tissue cases, but a surgeon with a strong 
interest in soft tissue will be preferred. You must be able to 
do TPLO/TTA/Tightrope, fracture surgery, and if you have 
experience with laparoscopy, arthroscopy and spinal surgery, 
it is an advantage. It is however not a necessity. You must also 
take part in other clinical activities in a lesser degree. The  
position runs from 01.10.2015, or a date both parties can 
agree on, full or part time. 

ANICURA ANIMAL HOSPITAL Bergen Nord is a brand new 
1st opinion and referral hospital to the west coast of Norway. 
We have 1200 m2 very well equipped facilities and a CT  
machine on site. Good CPD allowance. 

FOR FURTHER DETAILS please contact managing director 
Tor Kvinge at +47 930 96 140. All applications can be sent by 
e-mail to tor.kvinge@petvett.no as soon as possible. 

Visit our website: www.anicura.no/dyresykehuset-bergen-nord
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➤

VETERINÄR PRODUKTIONSRÅDGIVNING I MJÖLK-
PRODUKTION – HÄLSOPAKET MJÖLK STEG I–III
2015, hela landet. 
Arr: Växa Sverige Djurhälsa. 
Info: http://www.vxa.se/
Radgivning-service/Djurhalsa. 
Anmälan: anna.ohlson@vxa.se

13/10 -15. KURS MED HUD OCH HÅR

– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, Kalmar.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info/anmälan: ida.valentin@swevet.se,
0708-25 38 98 eller http://shop.swe-
vet.se/sv/aktuella-kurser.html

14/10 -15. SEMINARIUM OM OMHÄNDER-
TAGANDE OCH HANTERING AV LANTBRUKETS

DJUR, SLU, Uppsala. 
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

14/10 -15. KURS MED HUD OCH HÅR

– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, Örebro.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info/anmälan: ida.valentin@swevet.se,
0708-25 38 98 eller http://shop.swe-
vet.se/sv/aktuella-kurser.html

14/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Stockholm. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

15–16/10 -15. DJURMÖTET – NÖJD KATT &
HUND VID VETERINÄRBESÖKET, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

15/10 -15. KURS MED HUD OCH HÅR

– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, Sundsvall.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info/anmälan: ida.valentin@swevet.se,
0708-25 38 98 eller http://shop.swe-
vet.se/sv/aktuella-kurser.html

NY 17/10 -15. KURS KANIN, MARSVIN OCH

GNAGARE DEL 1, Halmstad. 
Arr: Swevet i samarbete med UDS.
Info: ida.valentin@swevet.se, 
0708-25 38 98.

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

v 43
19–20/10 -15. KANIN- OCH SMÅDJURS-
TÄNDER, Halmstad. 
Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

21/10 -15. NY SOM CHEF, Norrköping.
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

21/10 -15. ATT DRIVA FÖRETAG, Norrköping.
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 
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➤ 22/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

22–23/10 -15. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

23/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

v 44
NY 28/10 -15. KURS SMITTSÄKRAD BESÄTT-
NING – NÖT, VIA LYNC-UPPKOPPLING

+ 24–25/11 -15 i Nässjö. 
Arr: Växa Sverige. 
Info: Sofie Andersson, 010-471 06 12,
sofie.andersson@vxa.se och 
Louise Winblad von Walter, 
010-471 06 68, 
louise.winbladvonwalter@vxa.se

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

v 45
5/11 -15. NY SOM CHEF, Gävle. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

5/11 -15. ATT DRIVA FÖRETAG, Gävle. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/

5–6/11 -15. VETERINÄRKONGRESSEN,
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Simone Häusler, SVF, 
08-545 558 24,
simone@hausler@svf.se, www.svf.se

7/11 -15. ULTRALJUDSKURS FÖR FÅR- 
OCH NÖTPRAKTISERANDE VETERINÄRER, 
SLU, Uppsala. 
Arr: HUS (Husdjurssektionen, SVS).
Info: Ulrika König 0730 683502, 
ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se

v 46
12–13/11 -15. GRUNDLÄGGANDE TEKNISK &
PRAKTISK HANTERING AV DT, Göteborg. 

Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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

v 47
19/11 -15. NY SOM CHEF, Malmö. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

19/11 -15. ATT DRIVA FÖRETAG, Malmö.
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

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

19–21/11 -15. TANDEXTRAKTION PÅ HUND,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

20/11 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Östersund. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

v 48
26–27/11 -15. GRUNDLÄGGANDE MJUKDELS-
KIRURGI, SMÅDJUR, DEL 2, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

27/11 -15. NY SOM CHEF, Stockholm. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

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

NY 28–29/11 -15. MEDICINSK LASER

– HÄST & HUND, Stockholm. 
Arr: Svenska laseragenturen. 
Info: www.svenskalaseragenturen.se,
info@svenskalaseragenturen.se, 
08-33 86 00 
(se annons i denna tidning)

v 49
1–2/12 -15. REKONSTRUKTIV KIRURGI,

Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

3/12 -15. SEMINARIUM OM KONTROLLOBJEKT

FÖRSÖKSDJUR – REGELVERK, SLU, Uppsala.
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

3–4/12 -15. ARTROSKOPI GRUND, HUND,
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 50
10–12/12 -15. TANDREGLERING, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

2016, v 4
29–31/1 -16. 4TH NORDIC SMALL ANIMAL

VETERINARY CONFERENCE, THEME: THE RENAL

PATIENT, 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 39
23–27/9 -15. BASIC COURSE IN VETERINARY

ACUPUNCTURE, SESSION I, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

26–28/9 -15. ORTHOPAEDIC CASE DAYS, 
Weilerswist-Müggenhausen, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com
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v 41
9–10/10 -15. KURS I REPRODUKTIONSORGANENS

SJUKDOMAR MED FOKUS PÅ AGLEPRISTONE,
OSATERONACETAT OCH DESLORELIN, Nice,
Frankrike. 
Arr: Svenska sällskapet för smådjurs -
reproduktion. 
Info: www.reprodukltionssallskapet.se.
Anmälan: helene@tyresodjurklinik.se 

v 42
14–16/10 -15. EUROPEAN BUIATRICS FORUM

(EBF) 2015, Rom, Italien. 
Info: www.buiaricsforum.com 

14–18/10 -15. CONTINUING EDUCATION AND

LEISURE: CORDOBALLINA 2015, Córdoba,
Spanien. Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com

15–17/10 -15. THE SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE (SEVC) 2015, 
Barcelona, Spanien. 
Info: www.sevc.info 

v 46
10–13/11 -15. JUNIORKURS 2015 
– VETERINÄR MED GRISPRAKTIK, Viborg,
Danmark. Arr: Boehringer Ingelheim. 
Info: Malin Westring, tel 0701-45 60 37,
malin.westring@boehringer-
ingelheim.com 

13–14/11 -15. HEAD CONDITIONS OF THE

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

14/11 -15. VETERINARY STEM CELL THERAPIES

A STEP UP TOWARDS HUMAN APPLICATIONS,
Maastricht, Nederländerna. 
Info: www.fat-stem.com, 
info@fat-stem.com

14–15/11 -15. SURFACES 2015 FOR BETTER

PERFORMANCE AND HEALTHIER SPORT- AND

RACEHORSES, Bonn, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com

v 47
18–22/11 -15. BASIC COURSE IN VETERINARY

ACUPUNCTURE, SESSION II, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

v 48
27–29/11 -15. THIRD INTERNATIONAL SYM-
POSIUM OF VETERINARY ETHOLOGY, Paris. 
Arr: SEEVAD (the European society 
of veterinary ethology of domestic 
animals). 
Info: seevad2015@gmail.com

v 49
2–4/12 -15. THE ANNUAL FINNISH VETERINARY

CONGRESS, Helsingfors, Finland. 
Arr: The finnish veterinary association.
Info: www.elainlaakaripaivat.fi 

4–5/12 -15. MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND

FOR EQUINE PRACTITIONERS, Bjerke Dyre-
hospital, Oslo, Norge. Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=158

v 50
11–12/12 -15. ORTHOPAEDIC AND RESPIRATORY

POOR PERFORMANCE & REHABILITATION OF THE

SPORTS HORSE, Nørlund Hestehospital,
Arhus, Danmark. Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=143

2016, v 9
2–6/3 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY ACU-
PUNCTURE, SESSION III, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 

Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

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

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

v 21
25–26/5 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY

ACUPUNCTURE, WORK SHOPS, Ålborg, 
Danmark. 
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

28–29/5 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY

ACUPUNCTURE, EXAMS, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

v 25
26–30/6 -16. 18TH INTERNATIONAL CONGRESS

OF ANIMAL REPRODUCTION, ICAR, Tours,
France. 
Info: www.icar2016.org
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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 07 
TORKEL EKMAN 070-375 99 42
LOTTA HOFVERBERG 073-151 22 50
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
SHWAN KAREEN 070-798 68 68

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA SÖDERBERG 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
TORKEL EKMAN

Vice ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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Ny typ av kaningulsot i Sverige
❘❙❚ En ny typ av det virus som orsakar kaningulsot har för första
gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige, meddelade
SVA den 26 augusti. Den nya virustypen, Rabbit Hemorrhagic
Disease Virus 2 (RHDV2), upptäcktes första gången 2010 i Frank -
rike och har därefter snabbt spridit sig i Europa. SVA är nu intres-
serat av rapporter om och fynd av döda kaniner som görs av all-
mänheten. 

Vid en undersökning analyserades sparade vävnadsprover från
vildkaniner som dött 2012–2014. Bland proverna kunde SVA på -
visa den nya virustypen hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och
Stockholms län. SVA har nu också påvisat detta virus hos en tam-
kanin från Göteborgsområdet, som dog under sommaren 2015.
Fynden talar för att den nya typen av kaningulsotvirus kan vara
spridd över stora delar av södra Sverige.

Liksom klassiskt kaningulsotvirus är den nya virustypen mycket
smittsam. Viruset sprids både vid direkt kontakt mellan kaniner
och indirekt via smittat foder eller strö, eller via insekter. I första
hand infekteras vilda och tama kaniner, men RHDV2 orsakar ock -
så sjukdom hos vissa hararter i södra Europa. Så vitt det är känt
smittar den nya virustypen inte andra djurarter, eller människor.

– Eftersom detta är en ny virustyp har nu tillgängliga vacciner
mot kaningulsot troligen en begränsad effekt, men då de ger ett
visst skydd mot sjukdomen rekommenderas fortsatt vaccination av
tamkaniner. Att hålla tamkaniner så att de inte har kontakt med
vildkaniner och förhindra kontakt med insekter minskar också ris-
ken för att tamkaniner ska smittas, säger biträdande statsveterinär
Aleksija Neimane vid SVA. ■

❘ ❙❚ noterat
Även tamkaniner kan drabbas av
den nya typen av kaningulsot.
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SOM NYBLIVEN VETERINÄR blev jag anställd som assistent vid
fysiologiska institutionen på veterinärfakulteten som precis
flyttat till Uppsala. Sommartid och en helg i månaden året
runt ägnades åt tjänstgöring som vikarierande distriktsveteri-
när i Roslagen, där det på den tiden var gott om gårdar med
mjölkkor. Klinisk forskning avseende hjärtstörningar och blo-
dets nivå av fritt kalcium hos kor med puerpural pares blev
möjlig genom välvilligt samarbete med ordinarie distrikts -
veterinärerna Thomas Strååt, Arne Mattsson och Hans Sköld.

Ett av projekten gick ut på att i samarbete med distrikts -
veterinären i Fjärdhundra, Karl-Arne Björsell, validera ett så
kallat AVT-test som han utvecklat. Björsells tidigare studier
hade visat ett klart samband mellan blodets nivå av totalkal-
cium och huruvida korna hade A=Aptit, V=Våmkontraktio-
ner och T=Träckavgång. Tillsammans samlade vi AVT-test
och blodprov på 150 pareskor. Lasse Larsson, docent i klinisk
kemi på regionsjukhuset i Linköping, analyserade den biolo-
giskt aktiva fria kalciumfraktionen i proverna. Efter utvärde-
ring kunde vi se en häpnadsväckande träffsäkerhet för detta
test. Nykalvade kor som saknade Aptit, Våmkontraktioner
och Träckavgång, dvs kraftigt nedsatt AVT, hade grav hypo-
kalcemi. Kor med Aptit, Våmkontraktioner och Träckavgång
hade ingen eller i enstaka fall lindrig hypokalcemi. Kor som
saknade en eller två av funktionerna hade oftast måttlig hypo-
kalcemi. 

Genom detta resultat öppnade sig möjligheterna till en dif-
ferentierad kalciumterapi med doserna två, fyra eller sex gram
kalcium intravenöst istället för den standardiserade rutinmäs-
siga behandlingen med full dos till alla liggande nykalvade
kor. En ytterligare 
slutsats var att 
AVT-testen 
också kan 
användas 
för att bedöma 

om det finns behov av återbesök med ny kalciumgiva till kor
som redan fått en eller fler behandlingar men inte rest sig. 

Under en av mina jourhelger hade jag under dagen
behandlat en nykalvad ko med kraftigt nedsatt AVT med full
dos kalcium intravenöst. Behandlingen gick bra, kon över -
levde men reste sig inte innan jag lämnade gården. Senare på
söndagskvällen ringde ägaren och meddelade att kon fort -
farande låg, ibland platt på sidan. Han undrade om hon inte
borde få en behandling till innan natten. Jag frågade hur hon
betedde sig i övrigt och fick svaret att kon emellanåt åt bra
och hade träckavgång. Med mina nyvunna kunskaper efter
Björsells AVT-test sade jag att vi lugnt kan avvakta tills 
morgondagen och att kon i nuläget inte behövde någon ny
kalciumbehandling. 

Trött efter dagens alla sjukresor gick jag till sängs och tele-
fonen var tyst under natten. Innan jag på måndagsmorgonen
lämnade distriktet kände jag behov av att kontrollera hur det
gått med kon och ringde till djurägaren som hade telefon i
mjölkrummet. Han svarade och jag hörde hans röst genom
slamret efter morgonmjölkningen. Jag frågade:

– Hur gick det med kon du ringde om igår kväll? 
Svaret kom som en kalldusch! 

– Hon dog i morse. 
Plötsligt ångrade jag bittert att jag inte, trots det goda forsk-
ningresultatet, i alla fall åkt ut och behandlat kon som bruk-
ligt. När jag hämtat mig från besvikelsen ställde jag frågan.

– Vet du när hon dog? 
– Näe, jag sa att hon stog i morse.  

Mycket nöjd kunde jag åka hem mot Uppsala med bibehållet
förtroende för AVT-testen.

CLARENCE KVART
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UTGIVNINGSPLAN 2015 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

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

3 24 FEB 3 FEB 27 JAN

4 17 MAR 24 FEB 17 FEB

5 13 APR 17 MAR 10 MAR

6 5 MAJ 13 APR 7 APR

7 2 JUN 5 MAJ 28 APR

8–9 24 JUN 2 JUN 26 MAJ

10 1 SEP 11 AUG 4 AUG

11 22 SEP 1 SEP 25 AUG

12 13 OKT 22 SEP 15 SEP

13 3 NOV 13 OKT 6 OKT

14 24 NOV 3 NOV 27 OKT

15 15 DEC 24 NOV 17 NOV

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2015
Sverige: 1 310 kronor + moms.
Europa: 1 660 kronor + moms i EU.
Utanför Europa: 1 810 kronor.

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

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

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION
Jordbruksverket har fr o m den den 26 maj till den 8 augusti 2015 utfärdat svensk
veterinärlegitimation för nedanstående personer:

• Rayan Ababneh
• Laura Bas Conn
• Marie Baude
• Daniel Bergman
• Maria Bernhardsson
• Anna Borglund
• Annika Carbonnier
• Emma Carlsson Dahlberg
• Diana Chong
• Rikke Christiansen
• Mogens Christophersen
• Anneli Ekblad
• Ingunn Solberg Eriksson
• Lilian Gomes Christiernin
• Milosz Grabski
• Kristina Gustafsson
• Christina Göhle
• Laura Hald
• Sabrina Hansen
• Carina Ingemann Hansen
• Paula Hanson
• Emma Hellgren
• Hannamari Helna Hintsa
• Anna Hofer
• Rosaleen Hyde
• Hampus Hällbom
• Charlotte Jespersen
• Wolfgang Kneifel
• Malin Kånåhols

• Pernilla Larsson
• Madeleine Lodin Järvinen
• John-Filip Lundin
• Tine Madsen
• Hanna Meuller
• Emma-Karin Millers
• Mette Mortensen
• Marika Niklasson
• David Nilsson
• Sofia Norlander
• Adam Novobilský
• Rebecca Oldenburg
• Ewa Olszowy
• Magda Osmolinska
• Mads Einshøj Petersen
• Emma Ringby Åkesson

• Linn Rosenblom
• Andrea Schamaun
• Ghaidaa Shihab
• Ingrid Soto Flores
• Erik Svantesson
• Olga Thanou
• Nikolina Tomic
• Frederick Willett
• Lovisa Åkerström
• Carl Åkesson
• Sandra Ögren

PERSONNOTISER

Födelsedagar i oktober 2015

GUNNAR MÖLLERMARK, Trångsund, 75 år
den 1/10
MARIA HURST, Knivsta, 60 år den 1/10
CLAES IVGREN, Vallentuna, 50 år 
den 1/10
BODIL STRÖM HOLST, Uppsala, 50 år 
den 2/10
ERIK NÖRREGÅRD, Löderup, 60 år 
den 4/10
PER E JONSSON, Nyköping, 70 år 
den 6/10

KARIN BERGSTRÖM, Uppsala, 60 år 
den 10/10
ELSIE CARJEMO, Trelleborg, 50 år 
den 12/10
LARS DAHLGREN, Stockholm, 80 år 
den 13/10
ANNA BONNEVIER, Delsbo, 50 år 
den 17/10
LARS ÅHLÉN, Hammarstrand, 60 år 
den 18/10
EDIN SUBASIC, Ängelholm, 50 år 
den 18/10
MARIA M ANDERSSON, Ludvika, 50 år
den 19/10
BIRGITTA VON OELREICH, Skara, 70 år 
den 28/10
JAN-ERIK MÅRTENSSON, Kristianstad, 
70 år den 30/10
LENNART MELIN, Knivsta, 60 år 
den 31/10

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. 

”You know, I don’t make many knight calls anymore.”
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Dubbelt skydd          Enkel injektion

®

Porcilis® PCV M Hyo reducerar:
Hög säkerhetsprofil

®

®

Skyddar mot PCV2 och M Hyo  
under hela uppfödningsperioden

®

Färdigblandat enkeldosvaccin

®

®

SVT 11-15 fi:Layout 1  15-09-12  06.59  Sida 52




