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Svensk veterinär tumörvirus-
forskning i världsklass

Oro för rabies 
bland landets 

smådjursveterinärer

Hur går det med 
din Facebookstrategi?
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se sista sidan

Är du en riktig veterinär?

MÅ BARN OCH GAMLA KUNDER ställer frågan ibland. Just nu är
det en tunn röst nedanför mig som avfyrar den provokativa frågan.
Han är åtta år gammal och full av tankar om alla vuxnas yrkesliv och

positioner i sin egen omvärldsbevakning. 
– Morfar, är du egentligen en riktig veterinär? Jaså! En riktig veterinär, tän-

ker jag. Jag arbetar ju på Jordbruksverket med daglig kontakt inom smitt-
skydds- och djurskyddsarbete, med fantastiska kolleger inom alla möjliga
veterinärområden. Jag tänker till: räddar jag liv, lindrar smärta, påverkar och
hjälper lantbruksföretagarnas ekonomi, dämpar djurägares oro och sorg? 
Ställer jag en avgörande diagnos som påverkar landets smittskyddsarbete? 
Är jag en opinionsbildare i djurskyddsfrågor? Väger jag av och beskriver risker
för tusentals näringsidkare och djurägare med stöd av vetenskapliga argu-
ment? Eller bidrar jag på ett avgörande sätt till en förbättrad folkhälsa och
minskad spridning av zoonotiska sjukdomar?

Vilken är bilden idag av den riktiga veterinären? Vad tänker du som 
veterinär och vad tänker framför allt du som inte är veterinär? Har vårt
gemensamma veterinärförbund ett liknande ansvar att förmedla bilden av
den riktige veterinären som jag som morfar har? Och på vilket sätt tar för-
bundet på sig den rollen? Många frågor, men jag märker att samhällets syn på
veterinärens roll glider en smula från den självbild som vi har skapat oss under
utbildning och yrkesliv. 

Yrket är inte detsamma som när jag började min första kvacksommar
1985. Då var det mycket ovanligt att behandla en paresko i lösdrift inomhus
under sommarmånaderna. Idag är det en självklarhet att veterinären behand-
lar även kor i en inomhusmiljö som är anpassad för sjukvård. Och få mjölk-
producenter eller för den delen konsumenter funderar på om det absolut är
nödvändigt att ha 5,5 års högskolestudier för att hålla en kalkflaska 120 cm
ovan båspallen. 

Veterinärförbundet är inne i en avgörande organisationsöversyn. För att
stärka veterinärkåren och samla kraft behöver vi ta reda på vad vi ska göra och
om vi gör rätt. Gör vi rätt med det vi har eller ska en del av vårt nuvarande
arbete och tjänster mot medlemmarna tas bort? Ska nya medlemstjänster in 
i verksamheten istället? Och kommer bilden av veterinären att förskjutas i
samma takt som vi ersätter nuvarande arbetsmarknad med nya områden?
Förmodligen blir det så. Som exempel kommer ny teknik att ersätta en
mängd gamla servicebehov. Vem behöver receptblock av papper när det finns
datahantering av förskrivningar i alla möjliga digitala sammanhang? 

För allt detta förändringsarbete behövs medlemmarna i förbundet för att
formulera mål som gör det möjligt för oss i styrelsen att identifiera en strategi
och att mäta framgångsfaktorer. Våra unga och nyexaminerade kolleger ställer
ofta frågor om veterinärförbundet gör rätt och om självbilden stämmer. Om
vi som varit med under resan ett tag inte förstår anledningarna 
till varför frågor väcks finns det en påtaglig risk att vår själv-
bild av veterinäryrket och veterinärförbundets gemensamma 
arbete inte stämmer överens med verkligheten utanför.

LARS-ERIK STABERG

ledamot i förbundsstyrelsen

S
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TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

Röster om rabies
Det var för ett tiotal år sedan som 
den organiserade hundsmugglingen
började uppmärksammas på allvar.
Media skrev om riskerna och tullen
gjorde speciella insatser för att stoppa
eländet. Det gav kortvarigt resultat.
Hundarna väller in i landet och för
veterinärkåren börjar smuggelhun -
darna bli ett arbetsmiljöproblem.

I EN DEBATTARTIKEL i Dagens Nyheter publi-
cerad i juli 2016 intervjuades Tjitte de Vries,
enhetschef vid Jordbruksverket, som varnade
för den ökade risken för rabiessmitta som
hundsmugglingen medför. Tjitte de Vries sade
bland annat: ”Vi måste vara beredda om vi får
in rabies. Vi kommer endast åt 20 procent av
de hundar som smugglas in, de övriga ser vi
inte och vet inte vart de har tagit vägen. Det är
en hälsorisk som vi inte har koll på.”

REPORTAGE
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Nej, och det vet veterinärkåren mycket väl.
Inte minst genom en debattartikel på SVT
Opinion där företrädare för Sveriges Veterinär-
förbund riktar skarp kritik mot Jordbruks -
verkets ”effektivisering” av smittskyddsrådgiv-
ningen, en åtgärd som bland annat innebär att
man använder personal utan veterinär kompe-
tens i första ledet. 

Situationen har skapat osäkerhet och oro på
de veterinära arbetsplatserna. I de delar av lan-
det där handeln med smuggelhundar är störst
förs det idag diskussioner om hur man ska han-
tera de risker smuggelhundarna för med sig.
Framför allt har många veterinärer en gnagande
oro för att träffa på ett rabiessmittat djur.

ERIKA AXELSSON, Norrskogsveterinärerna i
Svedala, är en av de veterinärer som hört av sig
till veterinärförbundet med funderingar om det
inte är dags att smådjursveterinärer mer regel-
mässigt vaccinerar sig mot rabies. 

– Jag har noterat att allt fler frågor på t ex
Facebook och andra diskussionsforum handlar
om detta. Jag tror att frågan bör diskuteras från
arbetsmiljösynpunkt, vem som ska betala vacci-
nationen t ex? säger Erika. 

Hur är det på din arbetsplats? 
– Vi är en liten klinik och ser inte så många

hundar med tveksam bakgrund, men vi är upp-
märksamma. Om det är ett ”riktigt” arbetsmiljö -
problem är det arbetsgivarens sak att betala vac-
cinationen, men jag skulle kunna tänka mig att
betala själv på grund av oroskänslor. Det är
gränsdragningen i detta jag vill att man disku-
terar, säger Erika.

ALEXANDRA VILÉN, som har varit aktiv i SVS
smådjurssektion under många år, arbetar på
Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg. 

– Vi ser många smuggelhundar här. Jord-
bruksverkets referensgrupp för hund och katt,
där jag suttit med, har självklart diskuterat ris-
kerna och den informationen har jag tagit med
mig till min arbetsplats. Det allra vikti gaste är
att följa hygienrutinerna, basala eller utökade.
Finns det en klinisk misstanke om rabiessmitta
är det lämpligt att någon som är vaccinerad tar
hand om fallet. Statistiskt sett är risken att bli
smittad av rabies fortfarande väldigt liten enligt
de beräkningar som SVA tidigare gjort. Om
man träffar på eller hanterar en hund med
rabies skulle jag inte säga att risken längre är
låg, säger Alexandra. Hon är själv rejält grund-
vaccinerad, bland annat efter att ha arbetat i
Sydafrika. 

Hur är kontakten med de hundägare som
kommer till er med misstänkta hundar? 

– De är ofta mycket medgörliga och inser
ganska snabbt att det kanske inte var så bra att
köpa hund på parkeringen bakom ICA.

SUSANNA STERNBERG LEWERIN har arbetat
med smittskydd större delen av sitt yrkesliv och
är även ordförande i Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap, SVS. Susanna är en av dem
som deltagit i debatten om de negativa följder
ett ”effektiviserat”, läs nedbantat, smittskydds-
arbete kan få.

REPORTAGE

Tullens speciella insatser för ett tiotal år sedan gav kortvarigt resultat. Smugglingen
av hundar via t ex färjor fortsätter i oförändrad takt vilket skapar allt större oro hos
landets smådjursveterinärer.
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REPORTAGE

– Visst, sannolikheten att drabbas av rabies
är väldigt låg men det handlar om en dödlig
sjukdom. När man diskuterar smittriskerna ur
ett arbetsmiljöperspektiv måste man skilja på
den vetenskapliga sannolikheten och den upp-
levda sannolikheten. Och att t ex känna osä-
kerhet inför de professionella råd man får från

en myndighet när man står med en riskhund
framför sig kan skapa en oro som måste tas på
allvar, säger Susanna.

Bör alla smådjursveterinärer vaccinera sig
mot rabies?

– Att generellt rekommendera detta är kanske
att gå för långt, däremot ska man ha utarbe tade

rutiner för hantering av riskhundar. Där
kommer nödvändigheten av en pro -

fessionell råd givning och klinisk
bedömning in i bilden. Alexandra

har redan nämnt vikten av
hygien rutiner, säger Susanna.
Hon tillägger att det rabies-
vaccin som finns att tillgå
är modernt och anses
biverkningsfritt, men för att

ha ett fullgott skydd mot
sjukdomen måste man hålla

sig vaccinerad med regelbun-
den förnyelse.

VAD SKULLE DET då kosta arbets-
givaren att vaccinera den personal som

känner sig illa till mods? En snabb skan-
ning på nätet visar ungefär 900 kronor per dos

hos privata vaccinatörer medan landstingen
kan vara några hundra lappar billigare efter den
första dosen. Grundvaccination innebär tre
doser, förnyelsedos ges efter ett år och därefter
en dos vart femte år. 

Håkan Ringberg är smittskyddsläkare i
Region Skåne. Han vill se noll risk att en män-
niska blir smittad av rabies och har i lokala
media, Sydsvenska Dagbladet den 29 februari
2016, uttalat sig kritiskt till att Jordbruksverket
kan tillåta så kallad hemkarantän för hundar
utan dokumentation ”där hundarna kan nafsa
och bita på vem som helst”, istället för avliv-
ning. Skulle en situation uppstå där man miss-
tänker att en sådan hund är smittbärare innebär
det förutom det praktiska arbetet med smitt-
spårning en stor kostnad för samhället.

– Det finns bara ett enda apotek som till-
handahåller immunglobulinet, Apotek Scheele
i Stockholm. En dos kan kosta uppåt 20 000
kronor, berättar Håkan Ringberg.

Ett samtal till Apotek Scheele avslöjar följan-
de: det råder dagspris på immunglobulin, just
nu 11 000 kronor dosen. Det är ”högsäsong”
då många turister vänder hemåt från världens
alla hörn och några har haft oönskad närkon-
takt med djur. Den vecka i augusti då samtalet
äger rum hade apoteket levererat 18 doser de
senaste tio dagarna, samma antal som man just
för dagen hade i lager.

Bara immunglobulin och/eller vaccination
I de fall oron för rabiessmitta tar formen av ett arbetsmiljöproblem är det arbets -
givarens ansvar att lösa detta.

Enligt Jordbruksverket 
upptäcks bara 20 procent 
av de hundar som smugglas 
in i Sverige. 
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kan rädda den som verkligen drabbats av smitta.
Den genomsnittliga inkubationstiden är enligt
uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO
en till tre månader, men det förekommer stora
variationer, från en vecka till över ett år. 

BLAND ANNAT med anledning av den ökade
risken för spridning av rabies via smuggelhun-
dar ändrade Socialstyrelsen och Folkhälsoinsti-
tutet sina rekommendationer om förebyggande
av rabies i december 2014. Även Arbetsmiljö -
verket och SVA var involverade i detta arbete. I
dessa rekommendationer kan man läsa att: 

– För att förebygga rabies bör man i första
hand minimera riskerna att utsätta sig för smitta.

– Preexpositionsprofylax med vaccin ger ett

gott grundskydd men skapar framför allt förut-
sättningar för en snabbt insättande boostereffekt
vid eventuell postexpositonsvaccination. Detta
innebär i sin tur att immunglobulin inte behö-
ver ges. 

– Postexpositionsprofylax är mycket effektiv
om den utförs på rätt sätt. Även den initiala
sårtvätten är mycket viktig och ska inte under-
skattas. 

– Vaccination ska erbjudas kostnadsfritt till
de arbetstagare där arbetsgivaren har gjort en
bedömning att det finns risk att exponeras för
rabiesvirus.

– Sverige haft två fall av rabies hos människa
de senaste 30 åren. Personerna insjuknade efter
hundbett i Indien respektive Thailand.  ■

REPORTAGE

De hundar som
förekommer på
bilderna är upp-
födda i Sverige. 

Kvackutrustning och andra veterinärrelaterade prylar mottages för försäljning till och med den 6/12. Gärna i samband 
med Veterinärkongressen 10–11/11. Välj om du vill skänka din utrustning till VMF eller sälja till högstbjudande (mot 
viss provision). Alla vinster går oavkortat till VMF.
För mer information, kontakta Caroline Hultqvist, 070-309 1446, caht0001@stud.slu.se eller Moa Isaksson,  
070-593 5832, mois0002@stud.slu.se.

Väl mött!

Veterinärmedicinska föreningen 
bjuder in till traditionsenlig auktion!
När: Tisdagen den 6 december, klockan 18:00
Var: VMF:s kårhus, Ulls väg 6, Uppsala

LÄS MER
om vilka länder nära EU som har stora problem med rabies
på www.who-rabies-bullentin.org. Sidan inne håller aktuell
statistik med mera. 

I ”Rekommendationer om förebyggande av rabies” på
www.folkhalsomyndigheten.se kan man bland annat läsa
om riskbedömning och behandlingsrekommendationer vid
misstänkt smitta.

På www.av.se kan man fördjupa sig i riskklasser, skydds-
nivåer och definition av de olika begrepp som används i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter som behandlar smitta som
arbetsmiljörisk. 

På www.jordbrukverket.se finns Epizootilagen (1999:657)
och alla kompletterande föreskrifter som reglerar bekämp-
ningen av epizootiska sjukdomar.

I Svenska Kennelklubbens tidning Hundsport som i nr
7–8/2016 innehåller en uttömmande artikel om hund-
smuggling med titeln ”Knark, vapen, valpar – smugglarnas
tre-i-topp” av Åsa Lindholm.
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INLEDNING 
Vissa virus kan orsaka cancer. Hos män-
niska är det i huvudsak papillomvirus
som orsakar förändringar i könsorganen,
exempelvis livmoderhalscancer. Årligen
får drygt 400 kvinnor i Sverige denna
diagnos och betydligt fler infekteras av
papillomvirus men får endast godartade
förändringar. 

Papillomvirus orsakar även godartade
tumörer (vårtor) och cancer hos djur.
Till de mest betydande tumörorsakande
papillomvirusen hos djur hör bovint
papillomvirus-4, ekvin sarkoid sannolikt
orsakad av bovint papillomvirus, kanin-
karcinomvirus (cottontail rabbit papillo-
mavirus (CRPV)) och Mastomys nata-
lensis papillomvirus (hos möss). I flera av
dessa fall har det observerats en så 
kallad ”carcinom progression” med olika
yttre eller miljöfaktorer som kan på -
skynda cancerutvecklingen. Till exempel
är det ganska vanligt att nötkreatur har
vårtor/papillom i övre mag/tarmkana-
len. Om de äter ormbunkar har man sett
att en betydande del av vårtorna utveck-
las till cancer (Figur 1). Exakt vad det är
som triggar detta är inte känt. Det har
även bedrivits forskning på andra virus
som kan orsaka tumörer hos djur. Exem-
pelvis fanns, och finns, en framgångsrik
grupp som jobbade med adenovirus.
Många retrovirus kan också orsaka
tumörer och cancer av olika slag på djur.
Men detta behandlar inte denna artikel. 

Eftersom papillomvirus är en av de
främsta orsakerna till cancer hos kvinnor
initierades tidigt forskning på dessa
virus. Man visade att det bara är vissa
virustyper som orsakar cancer medan de

allra flesta orsakar godartade tumörer,
vårtor. Dessa läker ut av sig själva eller
kan tas bort. Men några kan efter en tid
utvecklas till mycket aggressiva cancer-
former. Hur detta går till är ganska väl
klarlagt numera och eftersom det bara 
är vissa typer som har förmågan är det
tydligt kopplat till virusegenskaper.
Forskare vid Sveriges lantbruksuniver -
sitet (SLU) bidrog tidigt till att öka 
kunskapen om dessa virus och hur de
orsakar cancer.

STARTEN
Forskningen inom virologi präglas ofta
av att man utan skyddsnät hoppar på
nya och spännande uppgifter. Under

ledning av Zvonimir Dinter (den förste
professorn i veterinär virologi i Sverige)
initierades forskning inom ett ämne som
på 1970-talet var helt nytt inom svensk
veterinärmedicin. Området kallades
”cellförmedlad immunitet” (CMI), vil-
ket innebar att man började studera
immunsvaret som förmedlas av T-lymfo-
cyterna. Detta är ett komplement till
humoral immunitet, dvs antikroppar,
som i sin tur förmedlas av B-lymfocyter.
Cellförmedlad immunitet är viktig vid
virusinfektioner och det var därför ange-
läget att utöka förståelsen för detta vid
virala infektioner hos djur. I Sverige ledde
det bland annat till att Jorge Moreno-
Lopez skrev en avhandling med titeln

Tumörvirusforskningen på SLU 

Från klassisk veterinärvirologi
till hybrid-DNA-teknik

I en historisk exposé berättar författarna om den moderna veterinärvirologins utveckling i Sverige, 
utifrån sina egna erfarenheter. Papillomvirus fanns för det mesta i centrum och initierade 

bland annat införandet av DNA-teknologi i den svenska veterinära virusforskningen.

JORGE MORENO-LÓPEZ, professor emeritus och MIKAEL BERG, professor i veterinärmedicinsk virologi*
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FIGUR 1. Om nötkreatur äter ormbunkar har man sett att en betydande del av deras vårtor
utvecklas till cancer. 
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”Studies on cell-mediated immune
response of cattle to parainfluenza-virus”
som försvarades 1977 (14). I avhand-
lingen beskrevs en hudtest (skin hyper-
sensitivity test) för att påvisa CMI hos
parainfluensa(PIV)-3-infekterade och
vaccinerade nötkreatur, samtidigt som
man utvecklade en in vitro-test (leuko-
cyt inhibition test) för samma ändamål.
Resultatet gav relevant information om
djurens immunstatus i relation till aktiv
och passiv humoral immunitet. För att
kunna utvärdera resultaten av de använda
testerna isolerades också de aktiva PIV-
3-komponenterna som stimulerade CMI.

DEN KREATIVA MILJÖN PÅ BMC
Forskningen ägde rum på Biomedi-
cinskt Centrum (BMC) där SLUs Insti-
tution för veterinärmedicinsk mikrobio-
logi (sektionen för virologi) respektive
SVAs avdelning för virologi var placerade
efter flytten från Stockholm (Figur 2).
Denna period ägnades i huvudsak åt att
använda olika metoder för virusdiagnos-
tik, isolering och karakterisering av olika
virusproteiner, bland annat PIV-3 och
bovint virusdiarrévirus (BVDV). Dess -
utom påvisades hos både nötkreatur och
grisar ett antal vid tidpunkten okända

virus av intresse i Sverige, exempelvis
flera rotavirus och coronavirus, som kan
orsaka svåra diarréer hos djur och män-
niska. Coronavirus orsakar även sjukdo-
mar i luftvägarna. Man upptäckte vidare
för första gången parvovirusinfektion
hos hund i Sverige (11). Förekomsten av
flera andra virus kunde påvisas under
1980-talet såsom ett parapoxvirus (lik-
nande kokoppsvirus) hos kalvar och ett
herpesvirus (BHV-4) från nästumörer
hos nötkreatur i Indien (17). Dessutom
beskrevs ”vingelsjuka” hos katter. Sjuk-
domen visade sig betydligt senare orsa-
kas av bornavirus (12, 13). 

Som nämndes i en tidigare artikel i
veterinärtidningen (18) cirkulerade stora
delar av verksamheten kring ett nytt
paramyxovirus som fortfarande orsakar
stora problem i Mexiko. Unga grisar (1–
15 dagar gamla) får problem i andnings-
apparaten och visar symtom från centrala
nervsystemet. Sjukdomen leder ofta till
döden. Hos äldre djur orsakar viruset
reproduktionsstörningar, infertilitet och
hos galtar förändringar i testiklar och
bitestiklar. Man kunde isolera och karak-
 terisera detta paramyxovirus, som fick
namnet LPMV (La Piedad Michoacan
Virus). LPMV blev ett objekt för in tensiv

forskning som resulterade i ett fler tal
vetenskapliga publikationer, master -
examen och doktorsavhandlingar i Sve-
rige och i Mexiko (18). 

Nya utmaningar stod för dörren. I
början av 1980-talet var hybrid-DNA-
teknologi på stark frammarsch och var
väl utvecklad vid olika institutioner på
BMC. Till de främsta hörde institutio-
nerna för medicinsk genetik och mikro-
biologi på Uppsala Universitet (UU),
ledda av professorerna Lennart Philip-
son och senare Ulf Petterson respektive
Kurt Nordström och Martin Lindberg.

DR WATSON-MORENO SÄTTER
IGÅNG 
Zvonimir Dinter satt ofta i sitt arbets-
rum och läste och funderade kring olika
virus. Vid ett tillfälle läste han en artikel
i Nature som beskrev kloning och relate-
rad forskning kring mul- och klövsjuka.
Han tyckte att det nu var dags att även
veterinärvirologin i Sverige skulle börja
jobba med denna teknik. 

Dinter frågade Jorge Moreno-Lopez
om han ville arbeta med DNA-teknologi
och samma dag introducerades Moreno-
Lopez för nämnde Lennart Philipson.
Han ledde en stor grupp forskare som
arbetade med DNA-teknik. Jorge More-
no-Lopez gav sig därmed in i detta för
svensk veterinärvirologi helt okända
forskningsområde och fick tillgång till
DNA-laboratoriet och en liten bänk
bland dess doktorander. Där inleddes
arbetet med papillomvirus. De inledande
stu dierna påbörjades i lugn takt men ut -
vecklade sig så småningom till ett viktigt
fält som producerade många ledande
forskare i Sverige och i övriga världen.
Kollegerna på laboratoriet, som var
molekylärbiologer, kallade på ett skämt-
samt sätt Moreno-Lopez för ”Dr Wat-
son-Moreno” efter en av DNA-spiralens
upptäckare, nobelpristagaren James D
Watson. 

Först införskaffades ett antal älgvårtor
och därefter isolerades och renades
papillomviruspartiklarna. Nästa steg var
att preparera papillomvirus-DNA, den
första uppgiften för att kunna gå vidare.
Protokollet var enkelt, man behövde bara
rena viruspartiklarna och följa enkla
instruktioner som de andra forskarna på
BMC hade gjort tusen gånger. Experi-
mentet började och efter några minuter
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FIGUR 2. Virusforskningen ägde rum på Biomedicinskt Centrum (BMC) där SLUs
Institution för veterinärmedicinsk mikrobiologi respektive SVAs avdelning för
virologi var placerade efter flytten från Stockholm.
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syntes ett vitt nystan av papillomvirus-
DNA. Känslan att för första gången ha
ett provrör som innehöll papillom -
virus-DNA var unik. Första steget
hade lyckats och nu kunde man
gå vidare. Jorge Moreno-Lopez
var mycket stolt över framstegen
men de andra forskarna var
märkligt nog inte fullt så impo-
nerade. 

I nästa moment klövs virusets
arvsmassa med olika kombinatio-
ner av restriktionsenzymer och
analyserades på geler. Genom att
analysera klyvningsmönstret kunde
man kartlägga arvsmassan. Liknande
studier utfördes med hjälp av DNA-tek-
nologin och på så sätt upptäcktes, karak-
teriserades och sekvensbestämdes dittills
okända papillomvirus bland annat hos
älgar, renar, nötkreatur och fåglar (Figur
3). Forskarna fick också tillfälle att
karakterisera olika papillomvirus hos
människa såsom de som orsakar cancer 
i livmodern hos kvinnor i hela värden
(HPV 16 och 18) och även i munnen
hos mexikanska halvindianer (HPV 13)
(5, 6, 10). 

I och med inträdet i hybrid-DNA-
fältet och samarbetet med nämnda per-
soner inleddes en framgångsrik forskning,
som ledde till ett tiotal doktorsavhand-
lingar både på SLU och UU och ett
betydande antal vetenskapliga publika-
tioner. Den första vetenskapliga artikeln
om papillomvirus från detta samarbete
publicerades 1981 och hette ”Characte-
rization of a papilloma virus from the
European elk (EEPV)” (15). Papillom -
virusforskningen inkluderade bovint
papillomvirus (BPV) som tog en speciell
plats i forskningsvärlden. BPV användes
som ett modellvirus när man studerade
dess replikation, transkription och tumör-
utveckling (1, 17). Inom papillomvirus-
forskningen kring livmoders- och urin-
vägscancer samarbetade de veterinär -
medicinska forskarna med forskare vid
Akademiska sjukhuset (UU), Karolinska
Institutet och delvis med Umeå Univer-
sitet. Flera artiklar publicerades i olika
tidskrifter och även en doktorsavhand-
ling publicerades vid Karolinska Institu-
tet i Stockholm (7). En intressant aspekt
var att vi kunde utveckla och publicera
den första PCR-metoden i Sverige med
papillomvirus som modell (4).

EN EXPLOSION MED LYCKLIG SLUT
Den 14–18 september 1982 var dåvaran-
de papillomvirusgruppen (Jorge Mo reno-
Lopez, Ulf Pettersson, Arne Stenlund
och Harri Ahola) på den första interna-
tionella papillomviruskonferensen i
Cold Spring Harbor Laboratories, New
York, USA. Där presenterades samman-
lagt 81 arbeten och den svenska gruppen
redovisade sin karakterisering av älg -
papillomvirus och de första DNA-

sekvenserna hos BPV-1. Mötet samlade
nästan alla världens papillomvirusfors-
kare, som i antal inte var fler än knappt

100. 
Efter mötet i USA kom de till -

baka till Uppsala och som vanligt
åkte alla så fort som möjligt till lab-
bet på BMC den 6 oktober 1982.
Efter en lång resa och ansträngande
konferens beslöt sig dock Jorge
Moreno-Lopez på eftermiddagen

att ta bilen och åka hem. Det var
strax efter kl 17.30, ovanligt tidigt för

de flesta att lämna laboratoriet. Som
siste man på plats låste han dörrarna och
åkte hem. Fem–tio minuter senare öpp-
nade han dörren till hemmet och såg att
hans fru pratade i telefon. Hon berättade
att en olycka hade hänt vid BMC och att
hela biosäkerhetslaboratoriet på viro -
logen hade sprängts i luften. Moreno-
Lopez kontor låg precis i anslutning till
labbet och var helt demolerat. Hade han
varit kvar hade han helt säkert omkom-
mit. Vid tillfället var det oklart om
någon befann sig i närheten och hade
dött vid explosionen. Det fanns även
andra forskare som kunde tänkas finnas
i rasmassorna, labbet som sprängts i luf-
ten låg i nära anslutning till forsknings-
laboratoriet där folk jobbade. 

En annan aspekt var att räddnings-
manskapet inte visste om det fanns far -
liga mikroorganismer på labbet, det var
ju ett högrisklaboratorium där man
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FIGUR 4. Jorge Moreno-López demolerade kontor på BMC. Den 6 och 7 oktober 1982 
rapporterade Uppsala Nya Tidning om olyckan på BMC och publicerade flera bilder från
explosionen.

GRAFIK: VOSSMAN

FIGUR 3. Bovint papillomvirus. Med hjälp av
DNA-teknologin upptäcktes, karakterisera-
des och sekvensbestämdes dittills okända
papillomvirus bland annat hos älgar, renar,
nötkreatur och fåglar.
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kunde tänka sig att hälsovådliga virus
eller bakterier hanterades. Det kunde
också vara ett attentat. Jorge Moreno-
Lopez åkte omedelbart tillbaks till BMC
och kunde konstatera att kontoret
(Figur 4) var totalförstört. Laboratoriet
bredvid kontoret, som nu sprängts i luf-
ten, var det högrisklaboratorium som
inom några veckor skulle börja använ-
das. Hela laboratoriets lokaler blev i
princip urblåsta. ”Det gick inte att se var
väggar och skåp har befunnit sig”, skrev
Uppsala Nya Tidning vid tillfället.
Enligt vittnen som såg explosionen från
intilliggande lokaler hade hela taket lyft
sig och brakat ner igen. 

Efter en lång utredning kunde man
konstatera att orsaken till olyckan var en
gasläcka vid risklaboratoriet. Läckan
hade åtgärdats samma morgon men
gasen fortsatte att läcka fram till själva
explosionen som inträffade på eftermid-
dagen. Sannolikt hade en liten gnista
från en frys eller kyl startat explosionen.
Alla inblandade var övertygade om att
de haft änglavakt då samtlig SVA-per -
sonal lämnade arbetsplatsen minuterna
före explosionen. Efter olyckan fick per-
sonalen gå vidare med verksamheten och
uthärda den traumatiska upplevelsen. 

NÄSTFÖLJANDE PAPILLOMVIRUS-
MÖTE
Mötet i New York inspirerade papillom-
virusgruppen i Uppsala att organisera en
papillomvirusworkshop i Sverige redan
följande år. Vi fick möjligheten att visa
upp oss inom forskarvärlden på hemma-
plan. Den andra internationella papillom-
viruskonferensen ägde således rum den
27–30 juli 1983 på Örenäs Slott i Skåne.
Ulf Petterson, Jorge Moreno-Lopez,
Arne Stenlund, Harri Ahola, Per Berg-
man och Harald zur Hausen var organi-
satörer. Harald zur Hausen fick senare
Nobelpriset genom sina banbrytande
studier på humanpapillomvirus och dess
relation till cancer. Workshopen samlade
cirka 90 deltagare från hela världen 
och konferensboken innehöll ca 65 
ab stracts. 

Den tredje konferensen ägde rum i
Kyoto, Japan, den fjärde i Kuopio, Fin-
land, den femte igen vid Cold Spring
Harbor Laboratories, USA osv. Det är
nu dags för den 31a ”Papillomavirus
Conference” som är annonserad och ska

äga rum i februari–mars 2017 i Kapsta-
den, Sydafrika. Värt att påpeka är att
efter 1983 års möte på Örenäs Slott har
nästkommande papillomviruskongresser
samlat tusentals deltagare från hela värl-
den och papillomvirus och cancer är nu
en viktig del av forskningen.

ETT NYTT VIRUS LANDAR PÅ 
VINDRUTAN 
En dag på eftermiddagen i slutet av
1983 efter en sedvanlig dag på jobbet
körde Jorge Moreno-Lopez hem från
BMC. På väg hem  hördes ett kraschande
ljud på bilens framruta. Det var en liten
fågel som efter kraschen låg död vid väg-
kanten. Vid närmare undersökning kon-
staterades att det var en fink som dess -
utom hade några missbildningar vid en
fot. Den döda finken plockades upp 
och transporterades tillbaks till labbet
och lämnades i frysen. Dagen efter på -
bör jades en undersökning för att klar -
göra misstankarna om missbildningarna.
Efter några dagar stod det klart att fot-
tumörerna hos finken var orsakade av
papillomvirus (Figur 5). DNA-tekno -
logi kom in i bilden och efter några
månader kunde undersökningarna av -
slutas, ett vetenskapligt arbete författas
och i september 1984 publicerades arti-
keln ”Genome of an avian papilloma -
virus” (16). Finkpapillomvirus isolerades,

en kartläggning av genomet konstruera-
des och några nukleotidsekvenser analy-
serades. Resultatet visade att finkpapil-
lomvirus-(FPV)-genomet är organiserat
på samma sätt som bovint papillomvirus
typ 1, BPV-1. Det har emellertid annor-
lunda biologiska egenskaper än BPV-1
och älgpapillomvirus. FPV kan inte
transformera C127-musceller som de
andra två virusen gör och inte heller
orsaka tumörer när man injicerar virus
på kanariefåglar eller hamstrar. Dess -
utom orsakar FPV epiteliala tumörer i
kontrast med BPV-1 och EPV som orsa-
kar fibropapillomer.

PÅ JAKT EFTER NYA VIRUS 
NORRÖVER  
Som alltid händer det något när man
försöker hitta intressanta prover för
forskningen. Vi var ivriga att skaffa nytt
material för att fortsätta med forskningen.
Vi var i behov av ytterligare prover från
renar och därför besökte vi ett renslakteri.
Virologen Tommy Linné föreslog att vi
skulle besöka det lokalt berömda Lapp-
Simons renslakteri i Harads. Besöket var
givande och som minne fick vi ta med
oss ett fint renhorn från en nyligen slak-
tad ren. I en plastpåse tog vi med oss
souveniren och lade den på bagagehyllan
inne i flygplanskabinen. Parallellt med
berättelsen hade tidningarna under flera
dagar skrivit att man hittat en mördare
som brukade stycka sina offer någon-
stans i Sverige. Vi intog våra platser på
planet och framför oss satt ett par där
mannen läste de senaste nyheterna om
styckmördaren. Inför landningen på
Arlanda fick vi plötsligt se att mannen
framför oss tog sig på flinten och med
förskräckelse konstaterade att det från
bagageutrymmet ovanför droppade blod
direkt på flinten. Vi insåg att renhornet
hade tinat och blod därifrån droppade
på vår medpassagerares huvud. Jorge
Moreno-Lopez försökte förklara att blo-
det bara kom från ett renhorn som inte
hade något att göra med styckmördaren
som tidningarna skrev om. Planet landade
säkert och allt kunde redas ut med ett
nervöst leende från den berörde passage-
raren. 

HANTERING AV PROVER PÅ ETT
SÄKERT SÄTT
Nöden har varken lag eller gränser. Att
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FIGUR 5. Foten av den påkörda finken med
tumörer orsakade av papillomvirus.
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ta vara på vårtor från djur kan bli en fix
idé. Ibland kunde de åtråvärda troféerna
som vi kom över inte omedelbart sparas
i en frys på labbet. Det hände att även
frysen hemma kändes som ett bra alter-
nativ för Jorge Moreno-Lopez. Vid mer
än ett tillfälle förvarade han en liten påse
med små hudvårtor från älg eller ren
bland andra delikatesser som hade stop-
pats i hemmafrysen. En gång behövde
Moreno-Lopez fru några kakor till kaf-
fet, och i frysen hittade hon en påse vars
innehåll såg ut som chokladbiskvier.
Hon var lite skeptisk till den frysta varan
– med stor tveksamhet slickade hon för-
siktigt på dem och upptäckte med för-
skräckelse att det inte var biskvier som
förvarats där. Sedan dess blandas papil-
lomvirusprover och mat inte i samma
frys.

DET MOLEKYLÄRA TAR ÖVER 
Efter de inledande insatserna på labbet
började nu rollen för Jorge Moreno-
Lopez som handledare och därför rekry-
terades medarbetare för att speciellt
utveckla den molekylärbiologiska forsk-
ningen på papillomvirus. Harri Ahola
var den första SLU-doktoranden som
började forska inom papillomvirus. Han
disputerade 1986 med avhandlingen
”The genomic structure, expression and
biological properties of four animal
papillomaviruses” med Jorge Moreno-
Lopez och Ulf Pettersson som handledare
(2). Genom att arbeta med älg, ren, fink
och bovint papillomvirus kunde man
påvisa att dessa fyra virus har likheter
och olikheter i sin genetiska organisa-
tion likaväl som biologiska egenskaper.
När han studerade DNA från alla fyra
virus kunde det konstateras att den
genetiska organisationen var homolog
samtidigt som man kunde påvisa att 
en viss DNA-region var ansvarig för
utveckling av hudfibropapillomer och
transformering av cellkulturer.

Nästa student som rekryterades var
Annika Eriksson. Hon försvarade först
en masteravhandling om papillomvirus-
genom (8) för att senare, som sista dok-
torand på SLU som jobbade med papil-
lomvirus, disputera med avhandlingen
”Animal papillomaviruses: genomic orga-
 nization, transcription pattern and trans-
 forming activities” (9), med Jorge More-
no-Lopez som huvudhandledare.

ENHETEN FÖR MOLEKYLÄR 
VIROLOGI BILDAS
I detta läge hade en enhet för molekylär-
virologi bildats inom ”Virologen”, med
huvudmotivet att samla en grupp fors-
kare som jobbade med molekylär viro -
logi. Den övriga virologen var fokuserad
på diagnostik och vaccinutveckling
under professor Bror Morein. Själva 
labbet låg en våning upp från vanliga
Virologen. Där användes dåtidens mest
moderna molekylära metoder för att
studera virusinfektioner. Annika Eriks-
son var t ex expert på sekvens och gene-
tiska analyser av papillomvirus och stu-
derade bland annat splitsningsprocesser
av virala mRNA. Andra jobbade med
proteinuttryck och biokemiska studier
av dessa. Det var en kreativ miljö där
man jobbade tillsammans, trots att det
handlade om olika virus och frågeställ-
ningar. Vi hade också internationella
gästforskare från Venezuela, Kuba, Costa
Rica etc under kortare eller längre tids-
perioder. 

Eftersom papillomvirus var jämfö -
relse vis enkla virus och vi nu visste 
gen sekvenserna för både allvarliga 
cancer framkallande virus och sådana
som orsakar godartade tumörer (vårtor),
borde det vara möjligt att kunna förstå
varför cancer utvecklas. En av forskarna
på enheten var andreförfattaren av
denna artikel, Mikael Berg, som efter sin

disputation ville utveckla sig och studera
andra virus, samtidigt som han såg sig
om efter en annan forskningsmiljö. Ett
stort intresse vid tidpunkten var att stu-
dera hur virus påverkar värden. Ett ställe
som var och är världsledande inom
tumör virologi är tidigare nämnda Cold
Spring Harbor Laboratories (Figur 6).
Genom James Watsons försyn hade man
rekryterat världsledande forskare under
ledning av Joe Sambrook för att studera
olika tumörvirus. En tid var även Ulf
Pettersson där och jobbade med adeno-
virus, som kan orsaka tumörer på djur.

TUMÖRVIROLOGINS MECKA, 
COLD SPRING HARBOR
Cold Spring Harbor Laboratories
(CSHL) ligger mycket naturskönt på
Long Island, New York, (Figur 6). Där
arrangerades vetenskapliga möten, men
även världsledande forskning pågick.
Dit åkte Mikael Berg för att förkovra sig
i en intensiv och världsledande forskar-
miljö. Bruce Stillman hade tagit över
efter James Watson som ”föreståndare”
medan Watson blivit ”president”. Han
var inte lika aktiv längre men dök emel-
lanåt upp på seminarier och liknande.
Han ställde då ofta mycket kritiska och
ibland helt obegripliga frågor och folk
darrade när han oförhappandes kom in 
i seminarierummet (Figur 7). I sin krafts
dagar hade han som ”sport” att sätta dit
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FIGUR 6. Ett ställe som var och är världsledande inom tumörvirologi är Cold Spring Harbor
Laboratories i USA, här i höstskrud.
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forskare om det gick. Denna stämning
låg fortfarande kvar när de så kallade
”in-house”-seminarierna gavs. Alla gru-
vade sig i veckor innan sitt eget semina-
rium. Till och med de mest erfarna var
nervösa. Deltagarna måste skärpa sig
ordentligt och inte försöka sig på ogrun-
dade påståenden eller beskriva ett 
ogenomtänkt experiment. Som kobror
högg då alla och den stackars presenta-
tören svettades och försökte så gott som
möjligt rädda situationen. Man kunde
också se inbördes konkurrens mellan
Principal Investigators (PIs) och det var
inte nådigt att vara post-doc eller dokto-
rand hos en PI som var i onåd. 

Mikael Bergs egna erfarenheter av
detta arbetssätt var obefintliga från SLU,
där all seminarieverksamhet förflöt i
mysets tecken. Det första seminariet
gick inget vidare men sedan gick det
desto bättre. Berg verkade i denna miljö
i två och ett halvt år, och det formade
hans fortsatta karriär på ett mycket posi-
tivt sätt. Där jobbades intensivt med att
förstå mekanismerna kring hur DNA-
replikationen sker med hjälp av de virala
proteinerna E1 och E2. En tanke var att
man kunde utveckla antivirala medel
mot dessa proteiner och på så sätt stoppa
tumörutvecklingen vid cancer. Vi kon-
struerade enorma mängder muterade

E1- och E2-proteiner och studerade
deras biokemiska funktion (3). I USA
jobbade man 24/7 men det var ändå inte
särskilt betungande utan främst inspire-
rande. Det fanns en mycket stark gemen-
 skap, speciellt mellan post-doc-fors kar na,
och puben var samlingspunkt på fredags-
kvällarna. Många av de samtida post-
doc-kollegerna är nu spridda runt världen
och ledande inom sina respektive fält. 

Men trots flera års hårt jobb hann
Mikael Berg inte utveckla de egna idéer
som fötts på BMC. Han kände sig färdig
med USA och återvände till SLU.

HÄR SKA SATSAS VIDARE 
Väl hemkommen till SLU efter två och
ett halvt år i USA, brann Mikael Berg
och hans kolleger för att äntligen få
genomföra stora briljanta idéer. Kvar 
på Enheten för molekylär virologi var
Annika Eriksson men även Magnus
Simonsson (nu på Livsmedelsverket)
som också disputerat på papillomvirus
fast vid UU. Vi bildade ett välkompone-
rat konsortium för att jobba vidare med
tumörvirus på SLU. Mycket av det vi
tänkte göra var relaterat till hur virus
påverkar värden. Vi sökte pengar från
diverse forskningsråd under ett par år
men utan framgång. Utan forsknings-
medel ingen forskning och engage -

manget klingade av. I samma veva fick vi
forskningsmedel för helt andra projekt.
Även om det var en besvikelse att inte
kunna genomföra det vi hade tänkt oss
finns många andra intressanta virus att
forska på. Delar av de idéer vi haft kring
papillomvirus kunde senare appliceras
på helt andra virus. I och med detta
avslutades papillomvirusforskningen vid
SLU.

SAMMANFATTNING
Författarna beskriver på ett populärt
(men även vetenskapligt) sätt utveck-
lingen under 1980- och 1990-talen av
veterinärvirologin i Sverige. Den resul -
terade i en omfattande molekylärviro -
logisk verksamhet med papillomvirus
(tumörvirus) som modell. Visionen som
den förste veterinärvirologen i Sverige,
Zvonimir Dinter hade, var starten för
tumörvirusforskningen på SLU och sam-
 arbetet med Institutionen för medicinsk
genetik på BMC vid Uppsala Univer -
sitet. Nio avhandlingar och nästan ett
hundratal vetenskapliga artiklar i väl-
kända forskningstidskrifter och böcker
publicerades under 1980–1990-talen.

SUMMARY
Veterinary virus induced tumor
research in Sweden 
In a popular way, the writers describe
how DNA-technology and virus indu-
ced tumor research started at the Veteri-
nary Faculty, SLU in Uppsala but also at
the Medical Faculty, Uppsala University.
In the early 1980s, a virology professor’s
vision for the future of science led to 
a long term papillomavirus research in
Sweden. In collaboration with the
Department of Medical Genetics at
Uppsala University, several PhD-thesis
and numerous scientific papers about
papillomavirus research were produced
during the eighties. This paper describes
the whole story from the initial informal
meeting to the results obtained during
more than a decade including some
unfortunate and funny stories that in
some way promoted the research on
papillomaviruses around the world.

TACK
Tack till alla finansiärer (framför allt det
tidigare Skogs- och Jordbrukets Forsknings-
råd, SJFR, Cancerfonden, Medicinska
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FIGUR 7. James Watson vid ett offentligt föredrag 1992. Även om han inte var förestån-
dare för CSHL längre dök han ibland upp på seminarier där och ställde kritiska frågor.
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forskningsrådet, Naturforskningsrådet och
kolleger, ingen nämnd och ingen glömd
(som bidragit till forskningen genom årens
lopp). 
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Föreningen Veterinärhistoriska 
Museets Vänner avhåller 

årsmöte 
2016

torsdagen den 10 november 
kl 18.00 

i Veterinärhistoriska Museets 
lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötes-
förhandlingar visas 

Bilder ur museets digitala arkiv

Välkommen!
Styrelsen

kallar till

ÅRSMÖTE 2016
OCH PRESENTATION AV BÄSTA EXAMENSARBETE

Fredag 11 november, kl 11:00–13:00
Sal K, Undervisningshuset, Ultuna

Motioner och anmälan skickas till elina.asbjer@lansstyrelsen.se 
senast den 24 oktober.

Anmälda bjuds på lättare lunch.

Möteshandlingar skickas ut till sektionens med  lemmar med e-post  
1–2 veckor före årsmötet.

        Välkommen!
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CAMPYLOBACTERINFEKTIONERNA HAR
ÖKAT I ANTAL
Campylobacterios är den mest rapporterade
zoonosen hos människa i ett flertal länder,
inklusive Sverige. Antalet rapporterade fall har
ökat de senaste åren både i Sverige och i resten
av EU. Det finns en tydlig säsongsvariation
med fler rapporterade insjuknanden under
sommaren. Under sommarmånaderna 2016
ökade antalet campylobacterfall med 23 pro-
cent jämfört med fjolåret. Det skedde också en
ökning av antalet fall 2013–2014 och 2014–
2015, vilket under en femårsperiod inneburit
en kraftig uppgång.

I den svenska rapporteringen finns regionala
skillnader i campylobacterincidensen. Forskarna
känner inte till varför förekomsten varierar
mellan olika län men skillnaden kan bero på
olikheter mellan laboratorier, provtagningskri-
terier eller faktiska variationer. 

Vid ett flertal tidigare studier har det indike-
rats att fjäderfä är den viktigaste smittkällan 
till Campylobacter-infektion. Smittvägen för
människa kan dock, förutom konsumtion av
kycklingkött, även vara exponering via miljön.
I Sverige finns ett övervakningsprogram för
Campylobacter hos svensk kyckling. Det har
Svensk Fågel som huvudman och syftet är att
minska förekomsten av smittämnet hos kyck-
ling. Under samma period som en ökning av
humanfall noterats under 2016 har Campylo-
bacter, trots övervakningsprogrammet, påvisats
hos en större andel kycklingflockar jämfört
med tidigare år. 

Generellt har den svenska produktionen och
konsumtionen av kycklingkött ökat, liksom
importen av kycklingkött. Dessutom har för-
säljningen av ekologisk kyckling ökat. Campy-
lobacter förekommer ofta hos kycklingar som
fötts upp ekologiskt eller med tillgång till ute-
vistelse. I år har även försäljningen av färsk
kyckling ökat jämfört med försäljningen av
fryst kyckling. Campylobacter är känsliga för
frysning och upptining vilket innebär att det är
mer sannolikt att färsk kyckling är kontamine-

Under sommarmånaderna 2016 ökade antalet cam-

pylobacterfall hos människor med 23 procent jämfört

med fjolåret. Fjäderfä anses vara den viktigaste smittkällan för Campylobacter-

infektion och flera förändringar i konsumtionsmönstret av kyckling kan ligga

bakom ökningen. Epizteln är denna gång sammanställd av Mikael Propst, SVA.

MÅNADENS EPIZTEL

Under samma period som en ökning av humanfallen ses 2016 har Campylobacter,
trots övervakningsprogrammet, påvisats hos en större andel kycklingflockar jäm-
fört med tidigare år. 
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rad med Campylobacter än  djupfryst kyckling-
kött. Campylobacter dör vid upphettning men
en korskontamination sker lätt vid bristande
hygienrutiner i köket.

Även i Danmark, som har en stor kyckling-
produktion, noterades en ökning av antalet fall
hos människa och en ökning av andelen cam-
pylobacterpositiva kycklingar under samma
period. 

Eftersom större delen av humanfallen med
Campylobacter är sporadiska är smittspårning
problematisk. Campylobacter-isolat typas inte
rutinmässigt vilket leder till att spridda utbrott
inte upptäcks. Det är nu viktigt att bryta den
ökande incidensen av campylobacterfall. I detta
arbete behövs insatser från alla parter i kedjan
från jord till bord.

FAKTA OM CAMPYLOBACTERSMITTA
Campylobacter är den vanligaste rapporterade
bakteriella orsaken till tarmsjukdom hos män-
niskor i Sverige och övriga Europa. Här bedrivs
därför ett övervakningsprogram för Campylo-

bacter sedan 1991. Andelen positiva slaktkyck-
lingflockar minskade från 20 procent i början
av programmet till 11,6 procent 2015.

Campylobacterios hos människa är anmäl-
ningspliktig enligt smittskyddslagen. Campylo-
bacter-förekomst hos slaktkyckling är anmäl-
ningspliktig.

Symtom hos människa
Akuta symtom består av diarré, kräkningar,
buksmärtor, feber och illamående. Komplika-
tioner och följdsjukdomar såsom irritabel tarm,
reaktiv artrit och Guillain-Barrés syndrom före-
kommer i enstaka fall. 

Sjukdomsstatistik 
De senaste åren har mellan 7 000 och 9 000 fall
hos människor rapporterats årligen i Sverige.
Mörkertalet är dock stort och det verkliga anta-
let bedöms vara drygt tio gånger fler. Av dessa
är cirka 40–50 procent inhemska fall, övriga är
utlandsresenärer som smittats t ex under semes-
ter i södra Europa eller Sydostasien.  ■

MÅNADENS EPIZTEL

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

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

Further details will be posted at www.nkvet.org

First nnouncement

NKVet Symposium 2017

January 2017, Campus Adamstua, Oslo, Norway
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Vilken är din diagnos? – Hästsjukdomar

En tioårig hingst togs till veterinär efter att en
gammal svullnad på ena kinden börjat orsaka
hästen besvär och ett onormalt tuggnings-
mönster. Fallet är sammanfattat och tolkat 
av Miia Riihimäki, Institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU med hjälp av Jessica Ingman,
bilddiagnostik UDS och Tamas Toth, Hästklini-
ken UDS.

Pura Raza Española, hingst, tio år
ANAMNES: Hästen blev attackerad av jordgetingar för
över två år sedan och fick efter det en svullnad på ca
4 cm i diameter på vänster sida vid kinden. Djuräga-
ren upplever nu att hästen är störd av svullnaden som
sitter under nosgrimman vid ridning och att den haft
ett onormalt tuggningsmönster.

STATUS: Hästens allmäntillstånd är gott, den har 
normalhull och är välmusklad. Rektaltemperatur
37,7°C, hjärtfrekvens 40 slag/minut. Den kliniska
undersökningen är utan anmärkning förutom att
enstaka upprepade extraslag hörs över hjärtat, inga
auskulterbara blåsljud. Andningsfrekvensen är 12
andetag/minut, normal andningstyp, auskultation
pulmonale utan anmärkning, submandibulära
lymfknutor palpatoriskt utan anmärkning, hostpro-
vokation negativ, inget näsflöde. Gastrointestinal 
auskultation är utan anmärkning. En hård, icke
ömmande, flyttbar resistens kan palperas subkutant
vid vänstra maxilla, se Figur 1.

FRÅGESTÄLLNING: Vilken vidare diagnostik vill du
utföra och vilka är tänkbara differentialdiagnoser? 

FIGUR 1. En hård, icke ömmande, flyttbar resistens, ca 
4 cm i diameter, kunde palperas subkutant vid vänstra
maxilla.

SVAR SE SIDAN 54

Köp årets rosa band
Bandet säljs på ICA, Lindex och Apotek Hjärtat
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onsumenterna (och djur -
ägarna) söker information
om varor och tjänster på fler
ställen än någonsin tidigare.
Tidigare var det tillräckligt

som företagare att synas i en eller två
medier som telefonkatalogen och lokal-
tidningen. Så är det inte längre. Ett före-
tag upplevs idag som oseriöst om det
inte har en webbplats. Hittills har det
inte förekommit företagsprofiler på
Facebook, men trenden går i den rikt-
ningen. Den ökade öppenheten som
människor själva levererar och upplever
formar uppfattningen av vad som är
normalt. Det betyder att om ett företag
är tillbakadraget eller slutet finns det en
risk att det uppfattas som arrogant och
otillgängligt. Och det är något som är
destruktivt i veterinärbranschen.

MÅLET ATT FINNAS PÅ FACEBOOK
Låt mig göra två saker fullständigt klara:
Facebook är inte nytt och spännande
längre. Det är idag en naturlig del av
många människors vardag, sociala liv
och konsumtion. Man ska inte vänta 
på att Facebook ska finna fasta former.
Mediet är kontinuerligt under utveck-
ling och kommer att fortsätta vara det.
Det är sant att det är mer moget nu än
vad det har varit, men Facebook kom-
mer aldrig att bli en ”färdig” produkt.

Facebook är också allt annat än gratis
marknadsföring. Man kan fortfarande se
den typen av yttranden från experter,
men det stämmer inte. Mediet är mycket
bättre på andra saker än klassisk mark-

nadsföring (visst kan man fortfarande
köpa annonser, men det är en helt annan
sak).

Facebook kan jämföras med en tele-
fon eftersom det oftast används för per-
son-till-person-kommunikation. Som
veterinärer kanske vi tror att vi kan nå ut
till alla våra kunder på en gång, men

som jag ska förklara senare är det ett
misstag. Användarna av Facebook ser
mediet fortfarande som sin egen person-

liga kommunikation med vän-
ner (och varumärken som de
gillar). För mig klarar Face-
book inte mer marknadsföring
än telefoner. Telefoner är verk-
tyg vi använder för att minska
våra djurägares oro, öka förtro-

endet för vår kompetens och komma
överens om en väg framåt. Telefonerna
gör oss tillgängliga (att köpa från), men
kan inte användas för massreklam. Det-
samma gäller för Facebook.

Digital kommunikation för veterinärer, del 1

Hur går det med din 
Facebookstrategi?

Søren Drimer Pejstrup skapade tidigt en Facebooksida för sin klinik och låg bakom Danmarks 
första Facebookgrupp för smådjursveterinärer. I två artiklar delar han med sig av sin omfattande erfarenhet 

kring digital kommunikation för veterinärer, med tonvikt på Facebook. Den första artikeln 
publicerades ursprungligen i Dansk Veterinærtidsskrift nr 3 2016.

SØREN DRIMER PEJSTRUP, leg veterinär*

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  12 • 2016 23

➤

Facebook är inte nytt och spännande längre. Det är idag en naturlig del av många männi-
skors vardag, sociala liv och konsumtion.
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Facebook är ett socialt medium. Social
är ett personlighetsdrag, inte ett smart
marknadsföringstrick.

Søren Drimer Pejstrup
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VAD KAN DU FÅ UT AV DET?
Det var lättare när det bara fanns den
lokala telefonkatalogen och tidningen.
Men Facebook har en stor fördel: du kan
få personlig kontakt med dina kunder
utan att de behöver uppsöka dig först.
Veterinärer befinner sig i en särskild
situation som bara kan jämföras med få
andra branscher. Vi talar direkt med våra
kunder, ibland en hel kvart i taget. Och
vi pratar om viktiga saker som betyder
mycket för dem.

Facebook är fantastiskt för den typen
av samtal. Du har möjlighet att vara den
expert som djurägare vänder sig till. Du
kan visa din personlighet och visa att du
också är en människa. Du kan berätta
om din goda service och hur skickligt
och empatiskt du kan hjälpa till. Och 
du kan göra det från en person till en
annan. Direkt. Du kan lyfta fram dig
själv och de expertegenskaper du vill
understryka. Du känner kundgruppen
och kan få bra kontakt med den.

KAN DET LÖNA SIG?
Eftersom vi som veterinärer inte säljer
våra primära tjänster i online-butiker, är
det nästan omöjligt att följa digitala spår
hela vägen fram till ”köpet”. Man får
inte direkt reda på hur stor betydelse ens
ansträngningar på nätet har haft. Fak-
tum är att människor normalt har
många kontaktpunkter innan de tar
beslutet att välja en viss tjänst. Det är

bara en fråga om hur snabbt du kan ge
dem tillräckligt med kontaktpunkter för
att välja just dig. Facebook spelar en stor
roll i detta.

Vi kan skriva en lång informations-
text och kanske även stärka den med en
annons: Har din katt ont när den kissar?
Men om inte katten har det går infor-
mationen över huvudet på djurägarna.
Vi måste tänka långsiktigt. I stället
måste vi bygga upp en relation med våra
kunder så att de kommer ihåg oss och
ser oss som en naturlig hjälp att vända
sig till när katten plötsligt en dag får
problem att kissa.

Det lönar sig att skapa en relation
med djurägarna och det kommer att
påverka deras val av veterinär om man
har tagit sig tid att bygga upp ett förtro-
ende. Det lönar sig därför att vara aktiv
på Facebook men man får inga konkreta
siffror som kan bevisa det. Jag förstår om
du som läsare fortfarande är skeptisk.

TRE VANLIGA RESERVATIONER
Facebook är för oöverskådligt
Det är sant att Facebook är alltmer kom-
plicerat och utvecklingen har gått riktigt
snabbt de senaste åren. Men man behö-
ver inte känna till alla detaljer för att
kunna använda Facebook och få ut
något av det. 80/20-regeln gäller: man
kan få 80 procent av resultaten med 20
procents kunskap om funktionerna. Det
finns ingen verklig risk att man kommer

att begå irreparabla misstag. Facebook är
förlåtande eftersom allt händer så snabbt
att misstag kan vara glömda i morgon.
Fel visar också mänsklighet. Det största
bakslag du kan få på Facebook är att
dina ansträngningar förbigås med tyst-
nad. Naturligtvis kan det vara frustre-
rande när det händer, men du kan expe-
rimentera dig fram till nya lösningar
utan att riskera en storm av negativa
kommentarer.

Vi vill inte ha negativa 
kommentarer
Du kanske är rädd att Facebook ger kri-
tikerna en kanal för att kunna bråka. Så
kan det vara, men du får också möjlighet
att visa dig på banan och stå för din pro-
fessionalism eller ge en lämplig ursäkt,
om det behövs. Att hålla sig borta från
Facebook kan jämföras med att avstå
från att svara i telefonen av rädsla för att
det skulle kunna vara någon som klagar
i andra änden. Men här är en sanning
som man inte kan fly från: Folk klagar
oavsett om man lyssnar eller inte. Om
människor är missnöjda visar det sig på
Facebook oavsett om man är där eller
inte.

Mitt råd är att du uppträder som en
vuxen, respektfull, tålmodig och förstå-
ende veterinär. Klagomål med en nega-
tiv ton är ofta mycket känslomässiga och
fyllda med färggranna superlativ. Var tro-
gen ditt eget språk men bli inte provoce-
rad och behåll en objektiv ton, sänk dig
inte till en osaklig nivå (se faktarutan).

Det tar för lång tid
Som med så mycket annat kan man
spara en hel del tid genom god planering
av en Facebooksida. Efter lite övning
räcker en timmes investering för att
planlägga ett skelett av uppslag och en
strategi för en månad i taget. Då behö-
ver man inte tänka på det varje dag.

Kom också ihåg att ta många bilder
varje dag, även om du inte har en Face-
bookstrategi i åtanke. De kan komma
till god användning senare när du behö-
ver illustrera en berättelse.

Har man en gång tänkt igenom sin
plan kan man snabbt referera till den
och bestämma vilka ändringar och till-
lägg som man behöver göra. Det kom-
mer att finnas mer konkreta tips om pla-
neringen i del 2 av denna artikel.
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Människor har normalt många kontaktpunkter innan de tar beslutet att välja en viss
tjänst. Det gäller att ge dem tillräckligt med kontaktpunkter för att välja just dig.
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BEHÖVS EN STRATEGI?
Man kommer längre om man funderar
på vad man vill få ut av Facebook, men

det är ingalunda ett krav. Det viktigaste
är att man är konsekvent och tydlig med
sina värderingar. Några exempel:

– Har du en åsikt om vilken typ av
klinik du arbetar på och vilka värden
den står för?

– Har du en uppfattning om hur djur-
ägarna ska tas emot på telefon? Och tas
emot i väntrummet?

Om du har det, jättebra! Det var din
första strategi som kan sparas direkt.
Lägg bara till ”Facebook” i rubriken och
du har fått en bra start. En strategi behö-
ver ingalunda vara ambitiös och ställa
stora krav på budgeten. Strategin kan
helt enkelt vara att umgås med och
underhålla sina kunder. Det är helt upp
till användaren vad man vill uppnå och
hur mycket energi man vill investera i
den.

Ställ dig själv dessa två frågor:
– Vilka värden vill jag signalera via

Facebook?
– På vilket sätt och med vilket språk

ska människor tas emot på min Face-
booksida?

FÖRFINA DIN STRATEGI
Att förfina sin strategi skiljer sig inte
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Kom ihåg att ta många bilder varje dag, även om du inte har en Facebookstrategi i
åtanke. De kan komma till god användning när du behöver illustrera en berättelse.
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Kom ihåg att du skriver ditt svar minst lika mycket till alla
andra läsare som till den klagande. Även om du skulle kunna
önska andra omständigheter kan ett klagomål vara ett till-
fälle att visa empati och god service.

1. Förståelse och erkännande
Sammanfatta med egna ord vad du läst i klagomålet. Und-
vik att referera detaljer om processen och försök inte 
försvara dig själv. Att återberätta vad den klagande skriver
kan tyckas meningslöst, men du måste visa att du lyssnar
och förstår.

”Jag förstår att du känner dig illa mottagen på kliniken
och att vi gjorde undersökningar som du anser onödiga. Du
skriver att testerna bara togs så att vi kunde tjäna pengar
innan katten ändå avlivades i slutändan.”

2. Förklara processen som du kommer ihåg den
Beskriv nu fakta, som du kommer ihåg dem. Undvik fort-
farande att kommentera anklagelserna eller göra känslo-
mässiga utspel. Du bör inte dela specifika testsvar utan bara
beskriva åtgärderna i allmänna termer.

”Du kom med Skipper onsdag förra veckan. Han var på
dåligt humör och hade gått ner i vikt. Du sa att han hade
kräkts två gånger och inte ätit så mycket som han brukade.
Vi enades om att ta ett blodprov och ett urinprov för att 
bedöma hur bra eller dåligt hans organ fungerade. Vi dis-

kuterade att det kunde vara nödvändigt att ta röntgenbilder
av hans mage. Efter att du lämnat kliniken valde vi också
att köra test för kattaids och kattleukemi.”

3. Ge din version av historien men tänkt dig för!
Nu kan du ge din förklaring av processen, men ta det lugnt.
Du får inte bättre resultat av att komma med aggressiva 
påståenden eller kritisera en redan missnöjd kund. Du bör
förklara dina tankar men inte anklaga tillbaka. Undvikt t ex:
”Det var du själv som ...”.

”Det är sant att den typ av cancer som din katt hade inte
alltid syns på röntgen. Jag anser inte heller att det var vad vi
pratade om när du var på kliniken. Jag är ledsen att jag inte
kunde förklara det tydligare. Planen var både att leta efter
tecken på sjukdom och samtidigt försöka utesluta andra dia-
gnoser.”

4. Berätta vad du tänker göra
Ta klagomål på allvar, oavsett hur dumt du tycker det låter,
och visa hur du nu kommer att agera på dem.

”Vi har pratat om Skipper på vårt morgonmöte och hur
vi kan förklara vårt diagnostiska tänkande bättre. Det stäm-
mer att vi inte kom överens om FIV/FeLV-testerna och jag
vill ge dig pengar tillbaka för det. Jag förstår att du inte
längre vill använda oss, men du ska veta att du är alltid väl-
kommen om du ändå vill komma igen.”

ATT SVARA PÅ NEGATIVA KOMMENTARER PÅ NÄTET
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väsentligt från hur man vill att kliniken
ska uppfattas och presenteras externt.
Man har några värderingar som man vill
förmedla, man har en uppfattning om
vilka kunder man vill attrahera och hur
de ska tas emot, hur länge de måste
vänta, vad man kan erbjuda dem osv.
Allt detta kan översättas till en Face-
bookstrategi som innehåller dessa sex
punkter: värderingar, form, målgrupp,
budget, målsättning och kontroll.

Värderingar
De värden som du ska förmedla på Face-
book bör stämma med klinikens värde-
budskap. Om du inte har klargjort dessa
har du en del extra arbete att utföra. 
Det viktiga är att alla som deltar i han-
teringen av Facebook är med på hur 
stilen ska vara. Till exempel signalerar
formuleringarna ”grundlighet i varje
liten behandling” kontra ”konkurrens-
kraftig yrkesmässig kompetens” stora
skillnader i vilka historier man väljer att
berätta på Facebook.

Form
Sättet och formen som kommunikatio-
nen sker på bestäms också delvis av kli-
nikens värderingar. Språkbruk på nätet
kan ibland vara ganska kraftigt samtidigt
som företag ofta försöker uttrycka sig
mjukt utan att trampa någon på tårna.
Du bestämmer var i spektrumet du vill

ligga för att få bäst genomslag. Din stra-
tegi bör bara innehålla en punkt om just
detta.

Målgrupp
Målgruppen för Facebooksidan glöms
alltför ofta bort i strategin. Om du för-
söker nå ut till alla blir din strategi otyd-
lig och du riskerar att inte tilltala någon.
Du kan däremot prova att nå flera 
målgrupper – bara inte samtidigt. Tänk

på vem du helst vill komma åt: män eller
kvinnor? Vilka djurslag? Allmänmedi-
cin, internmedicin eller kirurgi? Alla
dessa, kanske du tänker, men jag kan
garantera att det kommer att bli mycket
roligare och lättare att hantera din stra-
tegi om du vet vem du skriver för.

Budget
Budgeten är möjligen lite mer ett nöd-
vändigt ont. Hur mycket tid kommer du
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Om du försöker nå ut till alla blir din strategi otydlig och du riskerar att inte tilltala någon.
Du kan prova att nå flera målgrupper - bara inte samtidigt. 
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att spendera på Facebooksidan? Vill du
köpa annonser och i så fall för hur
mycket? Vill du själv gå på Facebook-
kurs eller köpa extern hjälp? Mitt kon-
kreta råd är att sätta din ekonomiska
ram till vad du tidigare har använt i tele-
fonkatalogen.

Målsättning
Målsättningen kan vara utomordentligt
svår att bestämma om man inte känner
det sociala mediet väl. Det är mycket
svårt att få objektiva försäljningssiffror
på hur mycket Facebook drar in, djur -
ägarnas engagemang på sidan är det tyd-
ligaste tecknet på framgång. Jag skriver
mer om detta i nästa artikel men kort-
fattat ska man prioritera de följare som
också blir kunder till verksamheten. Det
kan tyckas självklart, men alltför ofta
hör jag om kolleger som sätter målet att
få så många följare som möjligt istället
för att registrera hur engagerade de är.
Antalet följare är en tom siffra som inte
berättar något om hur man lockar fler
riktiga kunder. Försök istället uppnå att
dina följare är mer engagerade än t ex 
de som finns på din grannkliniks Face-
booksida.

Kontroll
Övervakning är viktig för att bedöma
om din strategi är bra eller kräver juste-
ringar. Du bör utvärdera alla parametrar

i strategin och bedöma de krav du ställer
på dem. Om strategin inte står i propor-
tion till den tid du lägger ner och de
pengar du investerar, måste du naturligt-
vis ändra något. En bra Facebookstrategi
måste ses över med jämna mellanrum,
precis som alla andra affärsstrategier på
kliniken. Du behöver inte vara orolig för
om ditt mål är helt korrekt eller tillräck-
ligt ambitiöst. Om du bara får lite ”jord
under naglarna” kan du anpassa detaljerna
senare.

Hela strategin bör resultera i en kon-
kret plan för vad som behöver lyftas
fram, när det ska ske och hur du ska

följa upp den kontakt som du får med
djurägarna.

FORTSÄTTNING FÖLJER
I del två av denna artikel kommer jag att
berätta mer specifikt om hur man kon-
struerar sina inlägg, anpassar sig till sin
målgrupp och vilka parametrar man kan
använda för att utvärdera sin framgång.

*SØREN DRIMER PEJSTRUP, leg veterinär,
Husum Dyreklinik, Frederikssundsvej 326, 
2700 Brønshøj, Danmark.
www.spørgdyrlægen.dk och 
www.succesivetpraksis.dk
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PIONJÄR PÅ FACEBOOK 

Søren Drimer Pejstrup skapade
webb platsen SpørgDyrlægen.dk 
för sex år sedan och lanserade 
sam tidigt en Facebooksida med
samma namn. Han är också 
mannen bakom Danmarks första 
Facebookgrupp för veterinärer 
som arbetar med sällskaps djur. 
Gruppen är fortfa rande den mest 
aktiva i landet i sitt slag. Sedan 
dess har flera andra Facebook-
sidor skapats som Søren Drimer 
Pejstrup bidragit till och även 
hjälper till att hantera.

• Differentiering mellan ny (aktiv)  
och gammal infektion möjliggörs

• Antikroppsbildning efter  
vaccination kan bekräftas 

• Ospecifika korsreaktioner  
kan upptäckas eller uteslutas

• Överflödig behandling med  
antibiotika kan förhindras  
genom en säkerställd diagnos

Vi erbjuder en helt ny analys för borreliadiagnostik:

Borrelia IgG Line blot

Nu har vi möjlighet att skilja på ny och gammal borreliainfektion!

adress: Box 7065, 300 07 Halmstad   tel: 035-22 81 40    e-mail: info@canilab.se    hemsida: www.canilab.se
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ed orden ”rehabilitera
mera” kan man summera
erfarenheterna från den
internationella re hab -
konferens som hölls på

Ultuna i augusti. Konferensen, med
huvudarrangörerna SLU och The Inter-
national Association of Veterinary Re -
habilitation and Physical Therapy
(IAVRPT), samlade 270 personer från
36 länder och sex kontinenter.

Mötet anordnades för första gången i
Sverige och den allmänna uppfattningen
bland såväl deltagare och utställare som
sponsorer var att VH-fakultetens nya
lokaler fungerade utmärkt som konfe-
renslokaler.

WET LABS
Sammankomsten inleddes med en för-
beredande dag där deltagarna erbjöds ett
smörgåsbord med elva olika ”wet labs”,
dvs halvdagslånga kurser med möjlighet
att praktiskt träna på olika undersök-
nings- och behandlingsmetoder. Det var
en febril aktivitet i universitetsdjursjuk-
husets lokaler, med koordinering av ca
187 deltagare, 24 hundar, tre katter och
18 hästar – med respektive djurägare. 

I ridhuset demonstrerade Lesley Goff
från Australien undersökning och be -
hand ling av problem från sakroiliakale-
den (SI-leden) hos häst, baserat på hen-
nes avhandling som validerat manuella
undersökningsmetoder. Hennes konklu-
sion var att det inte finns något enskilt
sätt att bedöma en SI-leds funktion,
man behöver använda ett batteri av
undersökningar. I ett annat ridhus fick
deltagarna träna på tejpning (Cajsa Eric-
son, Sverige) och på att få hästar att ut -
föra olika terapeutiska övningar (Jo Paul,
England), för att stimulera muskelakti-
vitet eller stabilisera områden med en

förhöjd rörlighet. Inne på bilddiagnos-
tiklaboratoriet höll Jean-Marie Denoix,
Frankrike, med assistens av Helena 
Treffenberg, SLU, en underhållande
demonstration av ultraljudsundersök-
ning av hästryggar. Birthe Vogelius, Sve-
rige, visade, med hjälp av bland annat 
en tryckmätningsmatta, hur en ryttares
fysiska funktion och motoriska kontroll
kan bedömas. Detta är ett område som
ligger i tiden då Svensk Ridsport har en
satsning på ryttaren som idrottare.

På smådjurssidan tränades terapeutisk
tejpning (Matt Brunke, USA), myo -
fascial teknik med Kristina Porenta, 
Slovenien och vestibulär teknik med
Angela Martin, Spanien. Detta är tre
relativt nya metoder som används mer
och mer vid behandling av hund. Carrie
Adrian, USA, tränade deltagarna i att
designa ortroser för hundar med bland
annat knäproblem. Astrid Hardie från

Norge visade att det visst går att göra
avancerade rehabiliteringsövningar på
katt. Terapeuten behöver bara vara mer
uppfinningsrik för att kunna utnyttja
kattens egen drivkraft att utföra övningen.
Hardie betonade vikten av en noggrann
undersökning för att definiera funk-
tionsbortfall och kunskap för att kunna
designa specifika övningar för just det
aktuella bortfallet. Slutligen demonstre-
rade på ett föredömligt sätt Kjerstin Pet-
tersson, Annika Bergström och Charles
Ley, SLU, hur man ”multidisciplinärt”
kan arbeta tillsammans för att få en opti-
mal undersökning av en hund.

TEMA RÖRELSE
Efter den inledande praktiska dagen
startade den 4,5 dagar långa konferen-
sen. Varje dag inleddes med en gemen-
sam ”State of the art”-föreläsning, innan
deltagarna valde att antingen följa små-

Rehabilitera mera
Den 8–12 augusti stod SLU i Uppsala värd för det nionde internationella symposiet kring 

veterinärmedicinsk rehabilitering och fysioterapi. Experter från stora delar av världen samlades 
för att förmedla de senaste kunskaperna inom rehab för såväl hästar som hund och katt.

ANNA BERGH, leg sjukgymnast, leg veterinär, VMD, universitetslektor*
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Terapeutisk tejpning – med syftet att påverka djurets rörelse. 
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djurs- eller hästföreläsningarna. Temat
för konferensen var rörelse (movement),
med olika underrubriker för varje före-
läsningsdag.

David Levine, USA, inledde med att
gå igenom de olika sätt som används 
vid registrering av rörelse och problem 
i rörelseapparaten, med jämförande
exempel från humansidan. Konklusio-
nen var att det är viktigt att diskutera
den kliniska relevansen av eventuella
registrerade förändringar. Därefter foku-
serade hästföreläsningarna på undersök-
ning och behandling av hästryggar

inklusive SI-leden tillsammans med
Jean-Marie Denoix och Lesley Goff. På
smådjurssidan förelästes bland annat be -
handling av mjukdelsskador (Elizabeth
LaFond, USA) och vad som bör göras
om patienten inte blir bättre (Darryl
Millis, USA). Carrie Adrian, USA, pra-
tade om ”dynamisk stabilitet” av knäle-
den, dvs den stabilitet som krävs för att
hålla en led stabil under rörelse. Hennes
forskning har bland annat visat en bris-
tande aktivering av hamstringsmuskula-
turen vid korsbandsskador hos hund
och man diskuterade om detta kunde

användas som ett tidigt diagnostiskt
tecken.

Onsdagens tema ”Movement with
respect to nerves and neuromuscular
systems” började med en gemensam
föreläsning av Helen Nicholson på länk
från Australien. Trots tidvis cyberbrus
var det ett uppskattat föredrag där fokus
låg på forskning inom neurologi och
motorisk kontroll på humansidan och
hur resultat från denna kan appliceras på
djur. Resten av dagen delade veterinärer
och fysioterapeuter med sig av sina kun-
skaper om undersökning och behand-
ling av neurologiska tillstånd (Cathy
McGowan, Lesley Goff och Heli Hyy-
tiäinen på hästsidan och Tarja Pääkkö-
nen och Anna Boström på smådjur).
Den senare refererade bland annat till
sin egen forskning för att ta fram ett
validerat testbatteri för bedömning av
hundar med neurologiska problem,
”The Finnish neurological function tes-
ting-battery for dogs”. 

Tidigt på morgonen, innan ordinarie
föreläsningar, kunde deltagarna äta sin
frukost under så kallade ”Expert break-
fasts”, där specifika områden diskutera-
des med ledning av en expert. Insprängt
i programmet fanns också presentatio-
ner av vetenskapliga abstracts samt
utställning med ett 30-tal postrar.

RÖRELSE, SMÄRTA OCH FUNKTION
Torsdagens tema var ”Movement with
respect to pain and critical care”. Nu
hölls den gemensamma föreläsningen 
av Martin Eriksson Crommert, Sverige,
en forskare på motorisk kontroll hos
människor. Han höll även nästa dags
uppskattade ”State of the art”-föreläs-
ning, vilket innebar att deltagarna fick
en god överblick av ämnet. Dessutom
väcktes en diskussion om de likheter och
olikheter som finns mellan människa
och fyrfota djur gällande den motoriska
kontrollen av rörelse, där de senare anses
ha en större del reflektorisk motorisk
styrning. Denna diskussion är viktig 
då många behandlingar, särskilt inom 
neurologi och vid smärta, innehåller
moment av återinlärning av rörelseför-
mågan. Under resten av dagen behand-
lades ämnen som behandling av smärta
(Anna Hielm-Björkman, Finland) och
registrering av smärta hos häst via dess
ansiktsuttryck (Pia Haubro Andersen,
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Jean-Marie Denoix visar hur man med ultraljudsteknik kan undersöka ryggmuskler hos
häst.
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Carrie Adrian demonstrerar manuell undersökning för hundar med knäproblem.
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SLU). Görel Nyman, SLU och Suzanne
Cottrail, England, betonade vikten av
ett arbetsteam bestående av veterinär,
djursjukskötare, fysioterapeut och djur -
ägare för att kunna ge det kritiskt sjuka
djuret en optimal vård. 

Två relativt nya områden, rehabili -
tering och andningsvård hos föl, väckte
stort intresse under föreläsningarna av
Heli Hyytiäinen, Finland. Hon gav tips
på sätt att underlätta mobiliseringen av
inneliggande föl. Dessutom diskuterades
under paneldebatter frågan ”Hur mycket

smärta är för mycket?” mot bakgrund av
att rehabiliteringsarbetet kan innebära
en balansgång mellan för liten eller för
stor belastning. Detta i sin tur kan med-
föra ett visst lidande för djuret. Det dis-
kuterades också vikten av att objektivt
kunna bedöma såväl smärta som funk-
tion för att kunna utföra ett gott rehabi-
literingsarbete.

Sista dagen ägnades åt rörelse i rela-
tion till övergripande funktion av rörelse -
apparaten. På hästsidan förelästes bio-
mekanisk jämförelse mellan ridhästar

och travare (Elin Hernlund, SLU).
Kompensatoriska hältor förelästes både
på hund- och hästsymposierna (Con-
stanza Gomez-Alvarez, England, Pia
Gustås, SLU och Marie Rhodin, SLU),
baserat på egna studier av inducerade
hältor där man beskrivit hur den verti-
kala rörelsen av huvud, bäcken och lår
ändras utifrån typ av hälta. Rehabilite-
ring av den äldre patienten diskuterades
av Ann Essner, Sverige och hur ryttaren
påverkar hästen av Hanna Touminen,
Finland. Heli Hyytiäinen presenterade
tankar kring träning av hästens muskler,
vilket också gjordes på hundsidan av
Barbara Bockstahler. Dessa två föreläs-
ningar gick på ett elegant sätt igenom
funktionell anatomi, hur olika leder och
muskler arbetar under olika sorts rörelse,
för att ge en ökad kunskap om vilka
terapeutiska rörelser som passar till vil-
ket funktionsbortfall. 

UTVECKLING MOT EVIDENS-
BASERAD REHABILITERING
Under konferensens slutanförande sum-
merade undertecknad – som trött men
lycklig huvudansvarig – några av de
trender som framkommit. Utvecklingen
pekar mot en ökad evidensbaserad reha-
bilitering, att det är viktigt att definiera
var det saknas evidens och arbeta för att
öka densamma och att tydligt definiera
ansvarsområden för olika professioner.
Målet är att tillsammans stimulera ut -
vecklingen av en framtida kvalitetssäk-
rad veterinärmedicinsk rehabilitering. 

Arrangörerna vill passa på att tacka
dem som hjälpte till att ordna allt prak-
tiskt (särskilt Elin Hernlund och Anna
Wistedt) samt Formas och övriga spon-
sorer för finansiell support. Ni som 
missade årets rehabhändelse – konfe-
rensboken kan hittas på www.iavrpt.org
under ”member-section”. 

Sist men inte minst – varmt välkomna
till nästa konferens, the ”10th Interna-
tional Symposium on Veterinary Reha-
bilitation and Physical Therapy” i USA
2018.

*ANNA BERGH, leg sjukgymnast, leg veterinär,
VMD, universitetslektor, Institutionen för anatomi,
fysiologi och biokemi, Sveriges lantbruksuniversi-
tet, Box 7011, 750 07 Uppsala.
Anna.Bergh@slu.se
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Terapeutiska övningar för katter går ofta bättre än man tror om man utnyttjar kattens
egen drivkraft att utföra övningen. 

Lesley Goff förevisar manuella undersökningstekniker som kan användas vid bedömning
av SI-ledens funktion.
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 17:15–18:00
 FÖRMINGEL
 Huvudsponsorerna Trofasts, Swevets  
 och Agria Djurförsäkrings monter

 17:30–18:00
 POSTERTUR
 Loftet
 Kom och ta del av de 12 presenta- 
 tionerna och rösta fram bästa pos-
 ter! Prisutdelningen sker senare   
 under kongressmiddagen.

 18:00–19:00
 MINGEL OCH BAR 
 TILL SJÄLVKOSTNADSPRIS
 Loftet
 Ta chansen att träff a gamla kolle-  
 ger, knyta kontakt med nya och   
 mingla fram till middagen.

 19:00  
 KONGRESSMIDDAG 
 MED BAGGE
 Ultunarestaurangen
 Anders Bagge står för underhåll-  
 ningen under middagen och   
 kvällen med musik, quiz och   
 mycket mer! 
 Pris 475:– per kuvert.
 Sista anmälningsdag 30 oktober, 
 begränsat antal platser – först till  
 kvarn.

MIDDAG
MED
BAGGE

VINN EN...

TÄVLA!

Mer information hittar du här:

svf.se/sv/sallskapet/veterinarkongressen/

Vinn middagsbiljetter till Veterinärkongressen

i Uppsala torsdag den 10 november 2016.

Du hittar tävlingen och regler på

Veterinärförbundets Facebooksida,

facebook.com/svf1860.

ULTUNA-
RESTAURANGEN

UPPSALA

PLATS

19.00
TID

TORSDAG
10 NOV

DATUM

LYCKA
TILL!

 KONGRESS-
MINGEL
 Torsdag

Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Kongressavgifter (inkl moms)

Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 5 500:-  En dag 4 100:-

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar
Hela kongressen 2 750:-  En dag 2 050:-

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen 8 800:-  En dag 6 500:-

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

Information & anmälan

All information och anmälan hittar du på 
www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen
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Fredagen den 11 november

Aulan

09.00
Plenarsession
Vetenskap och klinisk 
vardag

10.25
KAFFE

10.45–12.00
Plenarsession

13.00 
Smådjurs-
symposium
Infektionssjukdomar
hos hund och katt

14.30
KAFFE

15.00–16.45 
Smådjurs-
symposium

Sal J

13.30
Laboratory animal 
session
Genetic monitoring
and breeding of mice

14.30
KAFFE

15.00–17.00
Laboratory animal 
session

Sal O

13.00
Husdjurs-
symposium I
Få dina råd att
räknas

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Husdjurs-
symposium I

Ultunabibliote-
kets läsesal

13.30
Husdjurs-
symposium II
Hobbyhöns 

14.30
KAFFE

15.00–16.30
Husdjurs-
symposium II

Sal K

13,00
Symposium veterinär
folkhälsa– Smådjurs-
zoonoser
Zoonoser i Sverige

14.20
KAFFE

14.50–17.15
Symposium veterinär
folkhälsa

Stora Hörsalen, 
Loftet

13.00
Hästsymposium 
– Vi håller hov!
Hoven ur veterinär-
och hovslagarper-
spektiv

14.00
KAFFE

14.30–16.15
Hästsymposium

Loftets stora sal

13.00
Presentation av
aktuell forskning
Alla sektioner

14.38
KAFFE

15.10–17.00
Presentation av
aktuell forskning

Aulan

08.30
Smådjurs -
symposium I
Infektionssjuk-
domar hos
hund och katt

10.00
KAFFE

10.30
Smådjurs-
symposium I

12.00
LUNCH 
se sal L 

13.30
Smådjurs-
symposium I

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Smådjurs-
symposium I

Sal L

08.45
Smådjurs-
symposium II
Forskningsinforma-
tion och aktuell
information från
smådjurssektionen

10.00
KAFFE

10.30
Smådjurs-
symposium II
Abstracts

12.05–13.30
LUNCH – årsmöte 
Små djurssektionen 

Sal K

09.00
Symposium veterinär
folkhälsa – Smådjurs-
zoonoser
Exotiska zoonoser – 
närmare än du tror

09.45
KAFFE

10.15
Symposium veterinär
folkhälsa

11.10
LUNCH – årsmöte 
Sek tionen för veterinär
folkhälsa

13.15
Symposium veterinär
folkhälsa

14.45
KAFFE

15.15–16.25
Symposium veterinär
folkhälsa

Sal J

09.00
Laboratory 
Animal Session
Need for high stan-
dard in our research
animals

10.00
KAFFE

10.30
Laboratory 
Animal Session

11.30
LUNCH – årsmöte 
Försöksdjurssektionen

13.15
Laboratory 
Animal Session

14.15–15.00
KAFFE

Stora Hörsalen, 
Loftet

08.30
Hästsymposium 
– Vi håller hov!
Hoven ur veterinär-
och hovslagarper-
spektiv

10.00
KAFFE

10.30
Hästsymposium

12.00
LUNCH

13.00
Hästsymposium
Aktuella forsknings-
presentationer 
(börjar kl 13.45)

14.45
KAFFE

15.15–16.30
Hästsymposium

Sal O

08.30
Husdjurs-
symposium I
Få dina råd att 
räknas

10.00
KAFFE

10.30
Husdjurs-
symposium I

12.00
LUNCH – årsmöte  
Husdjurssektionen

13.30
Husdjurs-
symposium I

14.30
KAFFE

15.00–1600
Husdjurs-
symposium I

Ultunabibliotekets
läsesal

08.30
Husdjurs-
symposium II
Biprogram i 
samverkan med
Sektionen för
veterinär folkhälsa

10.00
KAFFE

10.30
Husdjurs-
symposium II

12.00
LUNCH 
se sal O

13.30
Husdjurs-
symposium II
Aktuellt från 
fältet, nötkreatur

14.30
KAFFE

15.00–16.20
Husdjurs-
symposium II
Aktuellt från 
fältet, gris

PROGRAMÖVERSIKT
Detaljerat program, se följande sidor.

Torsdagen den 10 november
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Program för Veterinärkongressen 2016
Datum: 10–11 november 2016
Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 10 november 2016

Aulan
PLENARSESSION

Vetenskap och klinisk vardag

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM 

Infektionssjukdomar hos hund och katt

Moderator: Sofie Van Meervenne, 
AniCura Läckeby Djursjukhus

13.00–13.45 Feber – vän eller fiende?
Henrik Rönnberg, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.45–14.30 Valpsjuka, HCC, Parvovirus
Ulrika Windahl, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.45 Borrelios, Anaplasmos, TBE
Ulrika Windahl

15.45–16.45 Canine bacterial and viral respiratory
diseases
Sanna Viitanen, 
University of Helsinki, Finland

Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION
Genetic monitoring and breeding of mice

09.00–09.10 VÄLKOMSTHÄLSNING
Marja Tullberg, ordförande 
Sveriges Veterinärförbund och 
Torkel Ekman, vice ordförande 
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

09.10–09.25 Presentation av huvudsponsorer

Moderator: Susanna Sternberg Lewerin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.25–09.55     Evidensbaserad veterinärmedicin
Jens Häggström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.55–10.25 Vardagsepidemiologi
Jenny Frössling, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

10.25–10.45 K A F F E

10.45–11.05 Vetenskaplighet i smådjursklinikerns
vardag
Per Eksell, XL Vet AB

11.05–11.25 Vetenskaplighet i hästklinikerns vardag
Anna Kendall, Mälaren Hästklinik

11.25–12.00 Paneldiskussion
Pekka Olson, Agria Djurförsäkring, 
Björn Sandgren, If /Sveland Djurförsäkring,
Anne-Sofie Lagerstedt, f d Veterinära
Ansvarsnämnden, 
Karin Holm-Forsström, Ansvarsnämnden
för Djurens Hälso- och Sjukvård

Moderator: Anna Granlund, 
Karolinska Institutet

13.30–14.30 Genetic monitoring of mice 
– yes, you should!
Kathleen R Pritchett-Corning, 
Harvard University Faculty of Arts 
and Sciences, USA

14.30–15.00 K A F F E

15.00–16.00 More mice more quickly: colony 
management practices
Kathleen R Pritchett-Corning

16.00–17.00 Paneldiskussion
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Sal K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 

– Smådjurszoonoser
Zoonoser i Sverige

Sal O
HUSDJURSSYMPOSIUM I

Få dina råd att räknas

Moderator: Kaisa Sörén, Statens veterinär-
medicinska anstalt

13.00–13.45 Zoonoser på sällskapsdjur – hur sam-
arbetar myndigheterna?
Ann Lindberg, 
Statens veterinärmedicinska anstalt  

13.45–14.05 Smittskyddsläkarens roll vid zoonoser
Helena Palmgren, Landstinget Uppsala Län

14.05–14.20 Zoonoser och arbetsmiljö – arbetsgiva-
rens ansvar
Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket

14.20–14.50 K A F F E

14.50–15.30 Riskkommunikation vid zoonoser
Elina Lahti, Statens veterinärmedicinska
anstalt och Helena Palmgren

15.30–15.50 The truth about toxoplasmosis in cats
and humans
Andy Sparkes, 
International Cat Care, Storbritannien

15.50–16.10 Salmonellosis in cats – what is the risk?
what is the significance?
Andy Sparkes

16.10–16.25 Ringorm som zoonos – myter och 
sanningar
Karin Bergström, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

16.25–16.45 Falska zoonoser
Helena Palmgren

16.45–17.15 Paneldiskussion
Samtliga föreläsare under eftermiddagen

Moderator: Cecilia Hultén, Statens veterinär-
medicinska anstalt, ESS

13.30–14.15 Sjukdomar, klinisk undersökning och
provtagning
Desirée Jansson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.15–14.30 Värphöns – kommersiellt vs småskaligt
Magnus Jeremiasson, Svenska Ägg

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 Ektoparasiter hos fjäderfä – hur gör
man?
Ylva Lindgren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

15.30–16.00 Biosäkerhet för hobbyhöns
Magnus Jeremiasson

16.00–16.30 Epizootier och andra smittor från vilda
fåglar
Linda Ernholm och Caroline Bröjer, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

Ultunabibliotekets
läsesal HUSDJURSSYMPOSIUM II

Hobbyhöns 

Moderator: Jonas Carlsson, Växa Sverige

13.00–13.45 Profitability of veterinary advice on
dairy farms  
Marjoleine Derks, Inra, Frankrike

13.45–14.30 Djurvälfärd, ekonomi och motivation
Helena Hansson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.30–15.00 Sälj din kunskap, nöt
Paulina Lingers, Växa Sverige Österfärnebo

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.30 Hälsoläge och produktivitet i sero-
grisproduktion samt kostnader för 
produktionsförluster till följd av sjuk-
dom hos grisar i Sverige          
Per Wallgren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

16.30–17.00 Produktionsrådgivning med inriktning
att förbättra hälsoläget och minska det
negativa inflytandet från infektioner,
exempel gris
Per Wallgren
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Stora Hörsalen, 
Loftet HÄSTSYMPOSIUM – Vi håller hov!

Hoven ur veterinär- och hovslagarperspektiv

Moderator: Karin Holm Forsström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.00–14.00 The anatomy of the equine hoof and
distal limb demonstrated with the
”Hoof Explorer”
Jenny Hagen, Vetmed Uni, Leipzig

14.00–14.30 K A F F E

14.30–15.30 Biomechanics of the equine hoof 
and distal limb; normal and how 
it is affected by trimming, shoeing 
and corrective measurements
Jenny Hagen

15.30–16.15 Akuta hovskador; hovslagar- och 
veterinärperspektiv på hantering 
och behandling, forts fredag
Henrik Jansson och Ove Wattle, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Loftet
POSTERPRESENTATION 

På torsdag ordnas en postertur klockan 17.30–18.00. Därefter, fram till 19.00, blir det mingel med
bar till självkostnadspris på Loftet. Då har kongressdeltagarna möjlighet att rösta på bästa poster
och prisutdelning sker senare under kvällen på kongressmiddagen.

1. Control of fasciolosis in Swedish livestock: Do we
have to worry about anthelmintic resistance?
Adam Novobilský, Sveriges lantbruksuniversitet

2. Förekomst av juversår och hasskador hos svenska
mjölkkor
Lisa Gustafsson, Statens veterinärmedicinska anstalt

3. Fatala komplikationer associerade med anestesi 
hos häst
Sofia Thelin, Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

4. Datortomografisk diagnostisering av traumatisk
skada i cervikothorakalregionen av kotpelaren 
hos häst: 4 fall
Linda Wright, Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

5. Uroperitoneum hos föl: Kort- och långtidsöverlevnad
Linda Wright, Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

6. Datortomografi (DT) och DT-myelografi av hästens
halskotpelare: 91 fall
Celina Lindgren, Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

7. Teaching the 3R principles; 3R reflection by toxi-
cology master students after an in vivo course 
with rats indicates deep learning of the concept 

of replacement, reduction and refinement
Elin Törnqvist, Swetox

8. Laparoscopy in the emergency setting: Successful 
treatment of hemoabdomen in a dog
Michael Brückner, Evidensia Djursjukhuset Strömsholm

9. Whole genome sequencing a promising additional
tool in epidemiologic investigations of transmission
of methicillin-resistant Staphylococcus pseudinter-
medius (MRSP)
Ulrika Windahl, Statens veterinärmedicinska anstalt

10. Mätegenskaper hos 4LegCheck® – ett utvärderings-
instrument för mätning av viktdistribution i stående
hos hundar
Charlotte Orrfors, Fysiohund

11. Update on specific gravity measurement: Cat refrac-
tometers are inaccurate for determination of feline
and canine urine specific gravity
Harold Tvedten och Inger Lilliehöök, 
Sveriges lantbruksuniversitet

12. New computerized staging method to analyze mink
testicular tissue in environmental research
Ellinor Spörndly-Nees, Sveriges lantbruksuniversitet

Huvudsponsor Huvudsponsor Huvudsponsor
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Loftets 
stora sal PRESENTATION AV AKTUELL FORSKNING

Smådjurssektionen
13.00–13.12 Urine metabolites in lean and over -

weight dogs during a feed-challenge
test
Josefin Söder, Sveriges lantbruksuniversitet

13.12–13.24 Ligering av mesovariet vid kastration
av tik med ett resorberbart självlåsande
implantat – jämförelse med traditionell
ligering  
Odd Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet

13.24–13.36 Head and pelvic vertical displacement
in induced swinging limb lameness in
dogs
Anna Bergh, Sveriges lantbruksuniversitet

13.36–13.48 Inertial sensors based system for lame-
ness detection in trotting dogs with
induced lameness
Marie Rhodin, Sveriges lantbruksuniversitet

B E N S T R Ä C K A R E

Moderator: Per Jonsson, fd länsveterinär

13.50–14.02 Movement symmetry of the withers
can be used to discriminate primary
forelimb lameness from compensatory
forelimb asymmetry in horses with
induced lameness
Emma Persson Sjödin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.02–14.14 Bensylpencillin för intramuskulär 
injektion hos häst – en studie av 
plasmakoncentrationen efter giva 
av bensylpenicillinprokain respektive 
bensylpenicillin i kombination med
lidokain och adrenalin
Amelie Lind och Judith Grossman, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.14–14.26 The refractive state of the eye in 
Icelandic horses heterozygous for 
the Silver mutation
Maria K Johansson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.26–14.38 Equine welfare assessed using official
animal welfare control data
Jan Hultgren, Sveriges lantbruksuniversitet

14.38–15.10 K A F F E

Hästsektionen

15.10–15.22    Potential for the use of official animal
welfare control data in animal welfare
surveillance
Linda Keeling, Sveriges lantbruksuniversitet

15.22–15.34    Studies aiming at improving cost 
efficiency of Salmonella control 
in Swedish cattle
Estelle Ågren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

15.34–15.46    Historical cases of anthrax in Sweden
from 1916 to modern times
Marianne Elvander, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

Sektionen för veterinär folkhälsa

15.46–15.58    Ett djur är inget djur? – Om individ-
och gruppbedömning av djurvälfärd
Charlotte Berg, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.58–16.10    Vad mjölkproducenter efterfrågar hos
sin veterinär
Hanna Lomander, 
Distriktsveterinärerna Tibro

B E N S T R Ä C K A R E

16.12–16.24    KNS betydelse på juverhälsoområdet
Ann Nyman, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

16.24–16.36    Milk-leakage at dry-off in three Danish
dairy herds
Kaspar Krogh, Ceva Vetpharma

Husdjurssektionen

16.36–16.48 Oral glucose tolerance test in pigs, 
and assessment of insulin, glucagon
and glucagon-like peptide-1 responses
Elin Manell, Sveriges lantbruksuniversitet

16.48–17.00 Comparisons of plasma levels and anal-
gesic effect between oral transmucosal
and subcutaneous administration of
buprenorphine in rabbits 
Emma Freijs, 
Blå Stjärnan Djursjukhus Göteborg 

Försöksdjurssektionen
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Fredagen den 11 november 2016

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM I

Infektionssjukdomar hos hund och katt

Sal L
SMÅDJURSSYMPOSIUM II

Forskningsinformation och aktuell information från smådjurssektionen

Moderator: Mikael Svensson, 
AniCura Läckeby Djursjukhus

08.45–09.05 Klinisk forskning – när behövs etiskt
tillstånd – och hur går jag tillväga?
Marianne Jensen Waern, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.05–10.00 Hur tar man reda på om något 
”fungerar”? – Erfarenheter från 
en nyligen genomförd klinisk läke-
medelsprövning
Jens Häggström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.00–10.30 K A F F E

10.30–10.45 Abstract: Prevalens av mitralis- 
och trikuspidalisinsufficienser hos 
asymptomiska norfolkterrier
Anna Bodegård Westling, 
AniCura Djursjukhuset Albano

10.45–11.00 Abstract: Effects of sedation with 
dexmedetomidine and buprenorfine
on echocardiographic variables, blood
pressure and heart rate in healthy cats
Einar Johard, 
AniCura Djursjukhuset Albano

11.00–11.15 Abstract: Kontroll av Malassezia-
dermatit hos hund med en topikal 
lösning innehållande urea, butylen- 
glykol, 1,2-propandiol, mjölksyra, 
laureth-9, pantenol och zink (APTUS®

DERMA SPOT ON CONCENTRATE): 

en randomiserad, dubbel-blindad, 
placebo-kontrollerad klinisk studie
Ylva Sjöström, 
Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg

11.15–11.30 Abstract: Riskfaktorer för diabetes 
hos svenska katter
Malin Öhlund, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.30–12.00 Information från Normgruppen

12.00–12.05 Prisutdelning bästa abstract

12.05–13.30 L U N C H
och årsmöte med Smådjurssektionen.
Föranmälda medlemmar bjuds på
lunch.

Moderator: Sofie Van Meervenne, 
AniCura Läckeby Djursjukhus

08.30–09.15 Gastrointestinala infektioner hos hund I
Linda Toresson, 
Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

09.15–10.00 Gastrointestinala infektioner hos hund II
Linda Toresson

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Feline GI infections – relevance, 
diagnosis and management
Andy Sparkes, International Cat Care, 
Storbritannien

11.15–12.00 Feline infectious peritonitis – where
are we now
Andy Sparkes

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Smådjurssektionen, 
se sal L. 

13.30–14.15 Feline infectious upper respiratory
tract disease
Andy Sparkes

14.15–15.00 Feline lower urinary tract disease and
the importance of bacterial cystitis
Andy Sparkes

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Infektioner i urinvägarna hos hund
Lena Pelander, 
Sveriges lantbruksuniversitet

16.15–17.00 Reproduktionsrelaterade infektioner
hos hund och katt
Bodil Ström Holst, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Abstracts
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Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Need for high standard in our research animals

Sal K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 

– Smådjurszoonoser
Exotiska zoonoser – närmare än du tror

Moderator: Patricia Hedenqvist, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–10.00 The secret life of mice
Kathleen R Pritchett-Corning,
Harvard University Faculty of Arts 
and Sciences, USA

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.30 What’s new in rodent health 
monitoring
Kathleen R Pritchett-Corning

11.30–13.15 L U N C H
och årsmöte med Försöksdjurs -
sektionen (Råttary). 
Föranmälda medlemmar bjuds på
lunchsallad och dryck.

Moderator: Aina Moe Bäck, 
Göteborgs universitet

13.15–13.45 Fenotypning
Raoul Kuiper, Karolinska Institutet

13.45–14.15 Characteristics of some frequent used
inbred mouse strains
Raoul Kuiper

14.15–15.00 K A F F E

Moderator: Erika Chenais, Statens veterinär-
medicinska anstalt

09.00–09.25 Rabies – utifrån och in
Cecilia Hultén,
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.25–09.45 Brucella canis – kliniska aspekter och
hantering i Sverige
Bodil Ström Holst, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.45–10.15 K A F F E

10.15–10.30 Brucella canis – kliniska aspekter och
hantering i Sverige forts
Bodil Ström Holst 

10.30–10.50 A changing perception of Echinococcus
multilocularis in Sweden 
Andrea L Miller, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.50–11.10 Hantavirus – gnagarnas hemlighet
Veronica Rondahl, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

11.10–13.15 L U N C H
och årsmöte med Sektionen för 
veterinär folkhälsa samt presentation
av bästa examensarbete. 
Föranmälda medlemmar bjuds på 
lättare lunch.

Moderator: Maria Karlsson, 
Djursjukhuset Sundsvall

13.15–14.00 Bokstavsbakterier (ESBL, MRSA, MRSP)
hos sällskapsdjur ur ett zoonos -
perspektiv
Ulrika Windahl, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.00–14.45 Den resande/importerade hundens 
kliniska infektioner ur ett zoonos-
perspektiv
Ulrika Windahl

14.45–15.15 K A F F E

15.15–15.45 Tuberkulos – inte bara en teoretisk risk
Sanna Sternberg Lewerin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.45–16.25 Salmonella hos reptiler och andra van-
liga zoonoser hos exotiska smådjur
Cecilia Trägårdh, Fågelkliniken
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Sal O
HUSDJURSSYMPOSIUM I

Få dina råd att räknas

Moderator: Agneta Schultzberg, 
Växa Sverige, Stockholm

08.30–09.15 Djurhälsokostnader nöt
Claes Åkerberg, Växa Sverige Falkenberg

09.15–10.00 Lönsam produktionsrådgivning nöt
Annica Hansson, Växa Sverige Lilla Böslid

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.00 Djurägaranpassad rådgivning
Karin Sjöström, 
Sveriges lantbruksuniversitet 

11.00–12.00 Samarbeta kring ko-kunskap för goda
resultat
Helena Kättström, Växa Sverige Tranås 
och Kalle Sand, Rickelstorp Eksjö

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Husdjurssektionen.
Årets examensarbete utses. 
Föranmälda medlemmar bjuds på
wraps.  

Moderator: Thomas Svensson, 
Distriktsveterinärerna

13.30–13.50 Konsekvenser av krav på bete för 
mjölk kor
Karin Alvåsen, Sveriges lantbruksuniversitet

13.50–14.10 Amsuggor i svensk smågrisproduktion
Rebecka Westin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.10–14.30 Socioekonomiska effekter av afrikansk
svinpest i Uganda
Erika Chenais, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 Sälj din kunskap, gris
Axel Sannö, Gård & Djurhälsan, Uppsala

15.30–16.00 Samarbete för goda resultat
Jeanette Elander, lantbrukare

Ultunabibliotekets
läsesal HUSDJURSSYMPOSIUM II

Biprogram i samverkan med 
Sektionen för veterinär folkhälsa

Moderator: Arja Kautto, Livsmedelsverket

08.30–09.00 Grundläggande om biodling
Mari-Ann Andersson, 
Länsstyrelsen Stockholm

09.00–09.30 Kontroll inom primärproduktionen
Mari-Ann Andersson

09.30–10.00 Material i kontakt med bin och
honung
Åsa Lagerstedt Norström, 
Livsmedelsverket

10.00–10.30 K A F F E

10.30–12.00 Bisjukdomar och deras behandling
Klemens Krieger, Bayer, Tyskland

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Husdjurssektionen, 
se sal O

Moderator: Anna Ohlson, 
Växa Sverige, Stockholm

13.30–14.00 Mycoplasma bovis, Finland
Vera Haapala, Helsingfors Universitet, 
Finland

14.00–14.15 Mycoplasmapneumoni
Virpi Welling, Gård & Djurhälsan, Uppsala

14.15–14.30 Mycoplasmamastit
Maria Carlson, 
Distriktsveterinärerna Tomelilla

Aktuellt från fältet
Mycoplasma bovis hos svenska nötkreatur

Sponsor för 
Smådjurssymposium

Sponsor för symposium
veterinär folkhälsa

Sponsor för 
Försöksdjurssymposium

Sponsorer för 
Hästsymposium
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Ultunabibliotekets
läsesal

HUSDJURSSYMPOSIUM II forts.

Stora Hörsalen, 
Loftet HÄSTSYMPOSIUM – Vi håller hov!

Hoven ur veterinär- och hovslagarperspektiv

Moderator: Anette Graf, 
Hallands Djursjukhus

08.30–09.15 Akuta hovskador; hovslagar- och 
veterinärperspektiv på hantering och
behandling, forts från torsdag
Henrik Jansson och Ove Wattle, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.15–10.00 The basics of farriery as a prelude to
therapeutic farriery
Hans Castelijns, Equine podiatry consultant
and referrals, Italien

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Hoof pathologies, abscesses, cracks,
onycomicosis, keratoma, thrush, 
canker, hoof wounds and other cases
of hoof pain
Hans Castelijns

11.15–12.00 Laminitis and founder update, from
the hoof care perspective
Hans Castelijns

12.00–13.00 L U N C H

Moderator: Ulrika Lagerquist, 
Brunmåla hästklinik

13.00–13.45 Therapeutic shoeing for podotrocleosis,
desmitis, tendinitis and arthrosis; 
adjusting the shoeing to precise clinical
parameters
Hans Castelijns

13.45–14.00 Abstract: Infectious arthritis following
intra-articular injection in horses not
receiving prophylactic antibiotics: 
a retrospective study of 14 124 injec-
tions
Anna Bohlin, 
Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

14.00–14.15 Abstract: Antikroppar mot kvarka-
bakterien Streptococcus equi ssp equi
hos hästar med kolonisation av luft-
säckarna
Gittan Gröndahl, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.15–14.30 Abstract: Head and pelvic movement
asymmetries at trot in riding horses
perceived as sound by their owner
Marie Rhodin, Sveriges lantbruksuniversitet

14.30–14.45 Abstract: Hematogen septisk artrit 
hos föl: Kort- och långtidsresultat 
och analys av faktorer som påverkar
prognosen
Linda Wright, 
Evidensia Djursjukhuset Helsingborg

14.45–15.15 K A F F E

15.15–16.30 Bilddiagnostik av hoven
Helena Pettersson Treffenberg, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 Nya spädgrisdiarrén, Sverige
Jenny Larsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.30–16.00 Nya spädgrisdiarrén, Danmark
Hanne Kongsted, 
Pig Research Center, Danmark

16.00–16.20 Luftvägspaketet
Tomas Jinnerot, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

Aktuellt från fältet
Nya smittor hos gris

Aktuella forskningspresentationer
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Sveriges Veteri-
närförbund 
har sedan den 
1 oktober en

kostnadsfri
inkomstförsäkring

för alla medlemmar, som ger 80
procent av den försäkrades a-kasse-
grundande lön om man skulle bli
ofrivilligt arbetslös. Vissa villkor 
gäller dock innan man har rätt till
ersättning från inkomstförsäkringen.

FRÅGA
Jag har hört så mycket om inkomstför-
säkring, vad innebär den och har Sveriges
Veterinärförbund en sådan?

SVAR
Äntligen kan Sveriges Veterinärförbund
er bjuda samtliga medlemmar en in -
komst  försäkring, som en kostnadsfri del
av medlemskapet. Den infördes den 1
oktober i år. 

Inkomstförsäkringen innebär att du
får upp till 80 procent av din inkomst
om du ofrivilligt skulle bli utan arbete.

Givetvis finns några villkor som måste
vara uppfyllda för att få denna ersätt-
ning.

Man måste vara medlem i Akademi-
kernas a-kassa, AEA, och påbörja en ny
ersättningsperiod hos dem. Man ska ha
arbetat i tolv månader av en 18-måna-
dersperiod innan försäkringen betalas
ut. Man ska också ha varit medlem i
Sveriges Veterinärförbund i minst tolv
månader. Detta utgör kvalificeringstiden
för försäkringen. Man måste vara fortsatt
medlem under tiden som försäkringen
betalas ut.

För att kunna få ersättning ska man
inte ha blivit uppsagd på grund av otill-
börligt uppförande eller ha avslutat sin
anställning på egen begäran. Om man
själv sagt upp sig ska det finnas godtag-
bara skäl för detta, a-kassans bedöm-
ningar gäller där.

Sveriges Veterinärförbund har tillsam-
mans med försäkringsbolaget Folksam
byggt upp en hemsida för sina medlem-
mar med mycket matnyttig information
om försäkringen, se www.inkomstforsak-
ring.com/svf. Där kan man hitta svaren
på många frågor men det går även bra
att ringa och ställa frågor om förbundets

inkomstförsäkring. Det görs på telefon-
nummer 0770-78 20 50. De handläggare
som svarar har expertkompetens kring
försäkringen. 

Alla SVF-medlemmar som varit med
i förbundet under minst tolv månader är
automatiskt kvalificerade till försäkringen
förutsatt att man har haft en lön under
samma medlemstid. Skulle du t ex bli
arbetslös i november 2016 och gick med
i förbundet senast november 2015 har du
som medlem rätt till 80 procent av din
inkomst under 120 a-kassedagar, vilket
innebär sex till sju månader som heltids-
arbetslös. 

Jag hoppas nu att du är med i akade-
mikernas a-kassa AEA. Om inte: gå med
direkt. Det kostar bara 100 kronor per
månad och är en billig försäkring om
man skulle bli utan arbete.

Inkomstförsäkringen gäller även den
som har ett eget företag, men med
samma begränsningar som a-kassan har
för företagare. Detaljerad information
om dessa regler kan fås från AEA, se
www.aea.se.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

FACKLIGA FRÅGAN

Inkomstförsäkring för SVF-medlemmar

SLU i topp inom växt- och djurvetenskap
❘❙❚ Det amerikanska medieföretaget US News har rankat univer -
sitet internationellt, och i kategorin ”Plant and Animal Science”
hamnar SLU vid den senaste rankningen på 15e plats av de 250
internationella universitet som ingått i undersökningen. Kategorin
”Plant and Animal Science” omfattar ämnen som växtforskning,
växtpatologi, växtnäring, veterinärmedicin, marin- och sötvattens-
biologi samt zoologi. SLU rankas i denna grupp som sjätte univer-
sitet av de 118 europeiska lärosäten som värderats. Av de fyra
universiteten i topp är totalt tre amerikanska: Cornell, Davis och
Berkeley. På delad tredjeplats återfinns holländska Wageningen.

I TNS Sifos årliga enkät om förtroendet för landets lärosäten
hamnar SLU på en åttondeplats, rapporterade universitetet vidare
i ett pressmeddelande den 5 september. SLU ligger därmed före

både Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. Anseende -
index för svenska lärosäten har genomförts av TNS Sifo sedan
2012. I den senaste undersökningen intervjuades drygt 2 600 
personer i en webbaserad enkät.  ■

❘ ❙❚ noterat
Det blåser medvind för SLU i
flera aktuella undersökningar.
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Personliga
händelser
som gifter-

mål, skilsmässa, barn som föds och
någon som dör kan påverka ett
företags förutsättningar. Som före-
tagare är det bra att vara förberedd
på att det inte alltid går som man
tänkt sig.

Ett generellt råd till alla företagare är att
med några års mellanrum ha ett före-
byggande samtal med någon jurist som
är duktig på familjerätt. Detta eftersom
personliga händelser i företagarens liv
som giftermål, skilsmässa, barn som föds
och någon som dör kan påverka företa-
gets förutsättningar. Som företagare är
det bra att vara förberedd på att det inte
alltid går som man tänkt sig.

Ibland ger de familjerättsliga lagreg -
lerna en lösning som är bra för alla parter
utan att man behöver göra något. Men i
andra fall kan det bli aktuellt att skriva
avtal om samäganderätt, samboavtal,
äktenskapsförord, testamente, aktieägar-
avtal, göra en bodelning och/eller ge en
gåva.

Dessa ibland obehagliga samtal med
berörda familjemedlemmar kan vara
svåra. Men för att det i en krissituation
ska gå så smidigt som möjligt är det bra
att tidigare ha pratat om tänkbara pro-
blem. Helst ska också alla respektera den
lösning som de inblandade kommer
fram till.

SAMBO ELLER GIFT?
Är du i dagsläget sammanboende och
omfattas av sambolagens regler ingår
inte ditt företag i bodelningen när sam-
manboendet avslutas. Sambor ärver inte
heller varandra. Men ni kan äga ett före-
tag gemensamt och gör ni det bör ni
fundera på om ni i förväg ska ha en lös-
ning för separation och dödsfall.

Under bestående äktenskap äger var-

dera maken sina saker. Det är först i
samband med en bodelning som det kan
bli aktuellt med en omfördelning. Men
det kan vara så att makarna äger vissa
saker gemensamt. Det kan också vara så
att en är registrerad ägare men den andre
har en så kallad dold äganderätt. Med
hjälp av en jurist kan man reda ut vad
som skulle kunna hända i ens eget fall

vid en skilsmässa, om man bara har gifto-
rättsgods som ingår i bodelningen eller
om man som makar har viss del eller allt
som enskild egendom.

KOMPANJONSKAP
Är ni flera veterinärer som gemensamt
äger företaget kan det vara bra att ha dis-
kuterat vad som händer om någon dör

Att prata om det vi inte vill ska hända

FVF INFORMERAR

Är det flera veterinärer som gemensamt äger företaget kan det vara bra att ha diskuterat
vad som händer om någon dör eller skiljer sig.

FO
TO

: K
ZE

N
O

N

➤

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

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan www.actavetscand.com.
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eller skiljer sig. Ofta är detta frågor som
tas upp i ett aktieägaravtal mellan del-
ägarna i företaget.

Det man skriver i aktieägaravtalet 
gäller bara mellan parterna. För att vara
säker på att en make eller ett dödsbo ska
bli bundet av t ex ett krav att överlåta
aktierna till tidigare delägare gäller det
att ha med det i bolagsordningen.

Ibland vill parterna i aktieägaravtalet
skriva in att delägarna har en skyldighet
att ha aktierna som enskild egendom,

dvs att alla måste upprätta ett äkten-
skapsförord. Men ett äktenskapsförord
är som ett avtal mellan varje delägare
och hans/hennes make/make och båda
måste gå med på det.

Ni har kanske en kompanjonsförsäk-
ring. Det är en livförsäkring som ger 
de kvarvarande kompanjonerna bättre
förutsättning att lösa ut dödsboet från
ägandet. Men ibland är det inte nödvän-
digt med denna typ av försäkring efter-
som det antingen går bra att ha ägare som

inte är aktiva eller att kompanjonerna
har möjlighet att köpa aktierna ändå.

TESTAMENTE
Även om man är sambo eller gift kan det
vara bra att fundera över om man behö-
ver skriva ett testamente. Eller åtminstone
förbereda den eller de som kommer att
ärva, på att ta över företaget. 

När man har tagit ställning till vad
som behövs i sitt eget fall för att säkra
företagets och familjens framtid gäller
det att uppdatera handlingarna när så
behövs. Eftersom det är lätt att glömma
kan det vara bra att göra en översyn av
testamenten, äktenskapsförord m m med
några års mellanrum, t ex i samband
med vinter-OS eller annat lämpligt åter-
kommande evenemang.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen,
FöretagarnaSVS Hästsektions vinterkurs och årsmöte

3–4 februari 2017 
Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

med traditionell ”tjuvstart” torsdag kväll 2 februari

”Under bältet” 
Sjukdomar och skador i hästens könsorgan

Penisskador, Kastration – metoder och komplikationer,  
Avelshingstens problem, Dysuri hos sto och hingst, Problem i sen 

dräktighet, Förlossningsskador, Metrit, Mastit m m

Ylva Hedberg Alm, UDS, SLU, Fred Barrelet, Rossdales, UK,  
Susanne Demmers, UDS, SLU, Johan Hellander, Menhammar samt  

Casper Lindegaard, Evidensia Helsingborg

Vad kan och bör du göra i fält? Vad kan man göra på djursjukhuset?

Anmälan och kursinformation: 
Se kursens hemsida www.vinterkurs.se

Vid förfrågningar angående anmälan, resor och boende:
Annika Höglund, HighGrove AB, +46 (0)703-404 606,  

annika@highgrove.se

Välkomna! SVS Hästsektion

FVF INFORMERAR

Svenska Militärveterinärsällskapet 
håller sitt årsmöte 2016 fredagen 
den 11 november i Uppsala, i slu-
tet av Veterinärkongressen.

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

FÖV informerar om den aktuel la  
verksamheten. Sedvanlig bloms-

-
mötet.

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSMÖTE 2016 
för 

Svenska 
Militärveterinär-

sällskapet

➤
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➤

MsC Oskar Karlsson Lindsjö, Institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap (BVF), Enheten
för virologi, SLU, försvarade fredagen
den 23 september sin avhandling
för filosofie doktorsexamen med
titeln ”Metagenomic characterisa-
tion of the gastrointestinal virome
of neonatal pigs”. Opponent var
Marc Elliot, professor of virology 
at the Veterinary School of Maisons
Alfort and head of the Pathogen
Discovery Laboratory at Institut 
Pasteur, Paris.

Alla högre djur, inklusive människan, är
koloniserade av ett komplext samhälle av
mikroorganismer. Detta mikrosamhälle
kallas med ett ord för mikrobiomet och
är i konstant förändring. Det anpassar
sig efter värdens hälsa och dess födointag
likväl som efter invasion av skadliga
mikroorganismer, infektioner. Till mik -
ro biomet räknas bakterier, parasiter,
arkéer, virus och faktorer som påverkar
dem.

De virus som uppehåller sig inom
mikrobiomet kallas med ett ord för viro-
met. Det påverkar både mikrobiomet
och värddjuret. Viromet är därmed vik-
tigt att studera då dess egenskaper kan
vara avgörande för hälsa såväl som för
sjukdom. Tack vare det senaste årtion-
dets utveckling av sekvenseringstekno -
login, den molekylärbiologiska metod
med vilken man läser av arvsmassa hos
organismer, kan forskare nu läsa arvs-
massan i viromet. Dessa dataset kallas
metagenom. Med hjälp av den informa-
tionen kan man härleda vilka typer av
virus som är närvarande i viromet och

därmed få insikter i vilka egenskaper
som ett djurs individuella virom har. För
att genomföra detta måste man först iso-
lera viromet, vilket sker genom att man
reducerar närvaron av värddjurets och
andra mikroorganismers arvsmassa. Det
sker genom filtrering, centrifugering och
behandling med nukleas, ett enzym som
bryter ner fri arvsmassa så att endast
skyddad arvsmassa består. Det sista steget
är möjligt då viruspartiklar är byggda
med en kapsel, en så kallad virion, som
skyddar virusets arvsmassa från att bry-
tas ner av nukleasbehandlingen. Efter
behandlingen återstår väldigt lite arvs-
massa. För att man ska kunna sekvensera
den måste man amplifiera arvsmassan.
Därefter genomförs sekvensering och
arvsmassan i provet läses av. Den resul-
terande datamängden uppgår ofta till
flera gånger den mänskliga arvsmassan
och är mycket komplex. Med hjälp av
datorer kartläggs den genetiska informa-

tionen från viromet, vilket kallas för bio-
informatik.

I avhandlingen har både den moleky-
lärbiologiska metodbiten och bioinfor-
matiken utvärderats och förbättrats. Ett

Karaktärisering av virom hos 
nyfödda grisar

disputationer
Avhandlingsarbetet utvecklade metoder som kunde säkerställa att virus inte orsakade sjuk-
domen hos de undersökta smågrisarna. 

FO
TO

: J
O

H
A

N
BE

C
K
-F

RI
IS

SVFs och Agrias 
understödsfonder
Medel ur förbundets understödsfond
och Agrias understödsfond för veteri-
närer utdelas i form av understöd till
hjälpbehövande veterinärer och deras
efterlevande.

Ansökningsblankett och närmare
upplysningar kan erhållas av förbunds -
kansliet, tel 08-545 558 20, e-post
office@svf.se.

Skriftlig ansökan skickas till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94
Stockholm.
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program har utvecklats för att analysera
viromet och visualisera dess innehåll.
Metoderna testades sedan på två fall, ett
där en möjlig virusinfektion undersöktes
hos spädgrisar och ett där man studerade
likheter mellan viromet hos vuxna djur
och nyfödda individer av människa och
gris.

I fallet med spädgrisarna hittades inte
något virus som förklarade sjukdomstill-
ståndet. Dock hittades ett antal tidigare
kända virus utspridda i de individuella

viromen. Tack vare data från den här
studien kunde man nu med säkerhet
säga att virus inte orsakade sjukdomen
hos smågrisarna. 

I det andra fallet jämfördes likheter
mellan nyfödda och vuxna individer.
För att göra jämförelsen använde man
sig av tre grupper av data förutom det
tidigare nämnda: spädbarn, vuxna grisar
och vuxna människor. Man hittade
gemensamma nämnare för viromet över
samtliga grupper i den del av viromet

som infekterar bakterier. Även i den del
av viromet som infekterar värddjuren
hittade man likheter, främst mellan
vuxna individer av de två djurslagen.
Studien ger en första inblick i hur två
arter som lever och utvecklats tillsam-
mans delar egenskaper i sitt virom. Om
resultaten stämmer även vid större stu-
dier innebär det en framtida möjlighet
att modifiera viromet för ökad hälsa och
välbefinnande bos både djur och männi-
skor.  ■
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Avspärrningarna för
mjältbrand borttagna 
kring Omberg
❘❙❚ Arbetet med att sanera områdena där
de mjältbrandssmittade djuren befunnit 
sig är klart och avspärrningarna plockades
bort den 9 september, meddelade SVA
samma dag. Det finns inga nya, kända fall
av mjältbrand i djurbesättningar omkring
Omberg i Östergötland.

– En lång tids arbete med att sanera mar-
kerna där de mjältbrandssmittade djuren
påträffats är klart och avspärr ningarna
bortplockade. Det innebär att det är fritt
fram att röra sig i hela området igen, säger
Lotta Andersson, operativ chef i Jordbruks-
verkets krisorganisation.

Nötkreatur och får som betar inom 
vaccinationsområdet omkring Omberg är
nu vaccinerade mot mjältbrand. Myndig-
heterna hittade i början av september
ytterligare en älg som dött av mjältbrand
ca en månad tidigare, men den förändrar

inte läget i stort. Den hittades inom vacci-
nationsområdet och både tid och plats
tyder på att det inte är ett nytt sjukdoms-
utbrott.

– Mjältbrandsutbrottet i Omberg har
varit lärorikt. Spridningen både geografiskt
och bland djurslag gav upphov till många
frågor kring smittspridning och smittkällor.
Det vi har lärt oss ska vi använda för att
bättre förebygga och bedöma risker för
nya utbrott i framtiden, säger Ann Lind-
berg, statsepizootolog vid SVA i press -
meddelandet.  ■

❘ ❙❚ noterat

Nötkreatur och får som betar inom vaccinationsområdet omkring Omberg är nu vaccine-
rade mot mjältbrand. 
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Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster som 
kortare vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!

kallar till

ÅRSMÖTE 2016
Fredag 11 november, kl 11:30

Sal J, Undervisningshuset, 
Ultuna

Kallelse med föredragningslista 
skickas ut till alla medlemmar.

Vi bjuder på lunchsallad och dryck 
till medlem som anmäler sig före 

den 8 november till 
anna.granlund@ki.se.

Välkommen!

SVS
Försöksdjurssektion

RÅTTARY
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En artikel i veterinärtidningen 11/16
beskriver skaderisker för djur som
övernattar på slakteri. Debattören
har en lång yrkeskarriär som besikt-
ningsveterinär/officiell veterinär
bakom sig och håller med om pro-
blembeskrivningen. Enligt hennes
erfarenhet är endjursboxar inte
lämpliga för uppstallning av vuxna
kor över natt.

I veterinärtidningen nummer 11/16
finns en intressant artikel  av journalist
Håkan Frisell om skaderisker för djur
som uppstallas på slakterier. Han beskri-
ver ett fall där en ko hittades liggande
med brutet ben i slaktstallet efter att ha
varit uppstallad över natt. Det diskutera-
des bland annat om rutinerna för tillsyn
av djuren i slaktstallet hade varit tillräck-
liga. Lotta Berg, professor på SLU, inter-
vjuades och sade bland annat: ”Det som
slakterierna kan göra för att förebygga
skador är att kontrollera att alla boxar är
korrekt utformade så att skaderisken
minimeras.”

Det är just på detta område, inred-
ning och utformning av boxarna, som
jag anser att det har funnits brister och
tydligen fortfarande finns djurskydds-
problem. Jag skulle önska att det fokuse-
rades mer på djurens säkerhet och välbe-
finnande i slaktstallet, att olycksfall och
tillbud registrerades både av veterinär
och av slakteriets personal och att olika
uppstallningssystem jämfördes.

PROBLEM MED UDDEVALLA-
SYSTEMET
På bilderna av den skadade kon som
omtalas i artikeln tycker jag mig se att

hon befinner sig i en endjursbox i ett
uppstallningssystem som kallas ”Udde-
vallasystemet”. På 1980-talet när jag
började som besiktningsveterinär (offi -
ciell veterinär som det heter idag) var
detta nytt. Systemet användes först på
slakteriet i Uddevalla och jag trodde då
att det skulle vara en förbättring för dju-
ren. Varje nötkreatur har sin egen box
och slipper konflikter med andra djur.
Boxarna är placerade i rader med upp-
fällbara luckor mellan djuren så att det
blir en drivgång när man fäller upp luck-
orna. Detta är praktiskt när djuren ska
föras till slakt. 

Men efter över 20 års tjänstgöring
som veterinär på slakteri har jag ändrat
uppfattning om dessa boxar. Framför
allt har jag sett så många olycksfall i just
den här typen av box. Kon som omtalas
i artikeln hade fastnat med ett ben  mel-

lan boxväggen och golvet. Detta var
tyvärr inte någon ovanlig händelse i
samband med dessa boxar, fast oftast
kunde djuret hjälpas loss utan skador.
De boxar som fanns där jag arbetade
hade sidoväggar bestående av kraftiga,
parallella, horisontella järnrör. Länge 
var avståndet mellan boxväggens nedre
rör och golvet i detta stall så stort att
vissa djur lyckades få ut huvudet när de
försökte ta sig ur boxen (många djur
stressades av att bli instängda och för-
sökte komma därifrån). Det resulterade i
mycket obehagliga fastklämningsolyckor,
stressande och smärtsamma för djuren,
men oftast lyckades personalen med
stora ansträngningar få loss djuren utan
att de blev allvarligt skadade. 

Hände det nattetid var det värre.
Besvärligt var det också när djur fast -
nade med en fot mellan två av rören.

Endjursboxar olämpliga för uppstall-
ning på slakterier

➤

replik

DEBATT

I Uddevallasystemet är boxarna placerade i rader med uppfällbara luckor mellan djuren så
att det blir en drivgång när man fäller upp luckorna. 
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Unga nötkreatur kan hoppa och
sparka bakut när de blir oroliga, då
kunde en fot komma ut genom
gallret ganska högt över golvet och
djuret kunde fastna så att det inte
kunde lägga sig ner utan att bryta
benet. Äldre kor hade det trångt i
en sådan box, även om måtten var
lagliga. Stora juver tar plats så det 
är svårt att placera bakbenen, här
fanns tyvärr fastklämningsrisk.

Samtidigt fanns även vanliga
”gammaldags” flerdjursboxar för
djur som var vana att gå tillsam-
mans. Dessa boxar hade gallerväg-
gar med vertikala rör. Här var det
inte alls vanligt med olycksfall och
jag kommer inte ihåg ett enda fall
med djur som klämts fast i inred-
ningen. Hände det så var det mycket
sällan.

ENDJURSBOXAR INTE 
LÄMPLIGA FÖR VUXNA KOR
Som jag ser det är endjursboxar,

”Uddevallaboxar”, inte lämpliga
för vuxna kor. Särskilt inte för
uppstallning över natt. Ungnöt
har lättare för att få plats att ligga
ordentligt i endjursboxarna men
de uppvisar inte sällan stress och
”klättra-på-väggarna-beteende”
när de stängs in i en sådan box.

De olycksfall som jag beskrivit
rapporterades alltid till slakteri-
ledningen och kommunen/djur-
skyddsinspektören. Utökad till-
syn över djuren hjälper inte när
det rör sig om fastklämnings-
olyckor. En ensam nattvakt kan
inte klara av att hjälpa ett stort
nötkreatur som har fastnat i in -
redningen. Det enda som hjälper
är att bygga bort olycksriskerna
och se till att uppstallning över
natt sker så lite som möjligt och
på ett lämpligt sätt.

CHRISTINA WASÈN

Pensionerad besiktningsveterinär

➤

DEBATT

Endjursboxar är inte lämpliga för vuxna kor, särskilt
inte för uppstallning över natt. 
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Svenska veterinärer utbildar
sig utomlands
❘❙❚ Allt färre av landets veterinärer utbildas
i Sverige, påtalar SLA-Svensk Djursjukvård 
i ett pressmeddelande den 12 september.
Idag har 37 procent av veterinärerna i
SLAs medlemsföretag utländsk utbildning
och statistiken från Jordbruksverket visar
att 65 procent av de veterinärer som legi -
timerades i Sverige 2015 hade fått sin
utbildning utomlands. Maria Lundvall,
branschansvarig inom SLA-Svensk Djur-
sjukvård, menar att en konsekvens kan 
bli att den praxis man lär ut i Sverige, 
t ex sparsamhet med antibiotika, inte 
längre är självklar.

Enligt SLA är de svenska djursjukvårds-
företagen beroende av veterinärutbild -
ningarna i Europa för att klara sin kom -
petensförsörjning. Svensk Djursjukvårds
branschrapport 2016 visar att medlems -
företagen behöver rekrytera 161 veterinä-
rer och 191 djursjukskötare de kommande
tolv månaderna. I Sverige antas årligen
bara 100 veterinärstudenter och 60 djur-

sjukskötarstudenter vid landets enda vete-
rinär medicinska fakultet i Uppsala. 

Behovet av mer resurser till de veterinär-
medicinska utbildningarna bekräftas av
prodekan vid SLUs fakultet för veterinär-
medicin och husdjursvetenskap, Henrik
Rönnberg. 

– De svenska veterinärmedicinska ut -
bildningarna måste få mer resurser, både
för att vi ska kunna möta den kraftigt
ökade efterfrågan och för att vi ska säkra
den praxis som vi byggt upp i Sverige, t ex
när det gäller antibiotikaanvändning, säger
Henrik Rönnberg i pressmeddelandet.  ■

❘ ❙❚ noterat

Enligt SLA-Svensk Djursjukvård är de svenska djursjukvårdsföretagen beroende av veteri-
närutbildningarna i övriga Europa för att klara sin kompetensförsörjning.
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➤

Två djurägare anmälde veterinären
XX för bristfällig undersökning innan
deras nioåriga hund avlivades. Vete-
rinären bestred anmälan.

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
Djurägarnas nioåriga hund började på
eftermiddagen den 29 juli visa tecken på
att inte må bra. Allt var normalt under
morgonpromenaden och vid rundan vid
middagstid. Ägarna hade tre dagar tidi-
gare lämnat ett avföringsprov och fått
svaret att det var bra. Hunden hade varit
på rymmen till grannens trädgård tre
dagar tidigare och hittat ett kyckling-
skrov. Den hann tugga i sig delar av det
innan en av ägarna fick ut det som var
kvar. Ägaren tror hunden svalde flera
bitar innan hon upptäckte skrovet och
blev orolig att den skadat sig invärtes då
bitarna var vassa. 

När de kom till kliniken cirka kl 23
kände veterinären XX på hunden och sa
att den verkade uttorkad och att den
inte såg ut att må bra. Veterinären beslu-
tade att röntga hunden. Ägarna förstod
att det kunde vara allvarligt. Det togs
bara en bild då sköterskan sa att rönt-
genapparaten hängt sig. XX sa att man
kunde se konturerna och nöjde sig med
den bilden. Veterinären visade på en stor
grå fläck och sa att det inte var bra. XX
sa att det antingen var en stor tumör
eller vätska/blod i buken. Veterinären
stack hunden i buken och fick ut rent
blod. Ägarna förstod att det var slutet.
När de befann sig i röntgenrummet frå-
gade de XX flera gånger om det inte
fanns något att göra för hunden. Ägarna
kunde inte förstå att den skulle avlivas.
De frågade om det inte gick att operera
bort tumören, om det fanns någon, men
operation var inget XX ville rekommen-

dera. XX betonade att det bästa för hun-
den var att få somna in med hänsyn till
dess höga ålder, nio år. Ägarna ansåg inte
det var någon hög ålder då hunden fram
till eftermiddagen varit frisk och aktiv. 

Några dagar efter hundens bortgång
hade ägarna av en tillfällighet kontakt
med en annan rutinerad veterinär som
frågade vad hunden drabbats av. De
berättade att det var oklart men att XX
trodde att det var en allvarlig tumör.
Veterinären undrade om ägarna fått
erbjudande om att öppna hunden då
blod i buken inte alltid betydde dödlig
utgång. De talade om att allt hade gått
så fort när de anlände till djursjukhuset.
Hunden var då inte nära döden utan
hälsade på en annan hund och var
intresserad av dofterna i väntrummet. 

Vid möte med chefveterinären den 17
augusti fick ägarna veta att de skulle fått
erbjudande om operation senare på nat-
ten. De undrade hur det skulle gått till
då djursjukhuset bara var bemannat av
XX och en sköterska. Chefveterinären sa
att XX kunnat göra ingreppet på natten.
Hade ägarna fått den chansen hade de
till 100 procent svarat ja eftersom det
var hundens enda chans att överleva. 

Det största skälet till anmälan var att
ägarna inte fick något erbjudande om
operation av hunden och att ingen med
klarhet kunde säga anledningen till var-
för hunden måste avlivas efter en helt
normal dag fram till vid 18-tiden, då
tröttheten uppstod. XX gissade sig fram
till en diagnos som ledde till att hunden
avlivades, vilket var helt obegripligt för
ägarna. Att det fanns felaktigheter i jour-
nalen var av mindre betydelse.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
När hunden kom in till akuten var den
dämpad, trött och måttligt bukspänd
vid undersökningen. Efter röntgen som
visade en generaliserad diffus bild togs
ett bukpunktat som innehöll rent blod.

XX förklarade för djurägaren och hen-
nes son att prognosen var reserverad. En
blödande mjälttumör var en misstanke
då en större massa blod kunde urskiljas
kranialt i buken på röntgen och buk-
punktatet bestod av rent blod.

Majoriteten av de tumörer som upp-
kommer i mjälten hos äldre hundar är
maligna enligt Ettingers ”Veterinary
Internal Medicine” och överlevnaden är
kort även med behandling. En differen-
tialdiagnos skulle kunnat vara blödande
levertumör, vilken också har en reserve-
rad prognos. XXs rekommendation var

ansvarsärende

Ansvarsärende

Hund med buksymtom avlivad utan
provlaparotomi

Husdjurssektionen
inbjuder till

Obduktionskurs
för fältpraktiker

Lördagen den 28 januari 2016
kl 10–16 i Skara

Anmälan/frågor ställs till
jessica.olsson@dv.sjv.se

senast den 20 januari.

Begränsat antal platser, först 
till kvarn gäller!

1 000 kr för medlemmar.
1 500 kr för icke medlemmar.

Välkommen!
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➤ att antingen låta hunden somna in eller
göra en provlaparotomi. XX sade aldrig
till djurägaren att hunden definitivt
hade cancer utan att det fanns en risk för
det och att risken var reell. Djurägarna

var mycket ledsna och upprörda men
bestämde sig till slut för att låta hunden
somna in.

Vid ett senare möte mellan ägarna
och chefveterinären var djurägarna inte

helt överens sinsemellan om händelse-
förloppet på några punkter. Sonen kom
ihåg att provlaparotomi hade nämnts
som ett alternativ vilket mamman inte
hade någon minnesbild av. Då djurägarna
befann sig i en svår och chockartad
situation när de kom till akuten kan det
vara svårt att ta till sig allt som sägs. 
Djurägarna ifrågasatte bemanningen på
djursjukhuset men den är helt normal
för ett djursjukhus i Sverige. Ägarna frå-
gade heller inte om vem som skulle ope-
rera deras hund den aktuella dagen. XX
beklagar verkligen att djurägarna inte
kunde ta till sig allt de pratade om och
att kommunikationen dem emellan inte
gick fram så bra som hon önskat. Det
innebär dock inte att XX inte förklarade
alternativen för dem. Hon beklagar att
ägarna i efterhand ångrade sitt beslut att
låta hunden somna in.

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

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Hunden uppvisade akuta och allvarliga
symtom som tillsammans med resulta-
ten av röntgenundersökning och buk-
punktat talade för ett allvarligt tillstånd
med blod i bukhålan och en sannolikt
dålig prognos. Veterinär XX rekommen-
derade utifrån det att låta avliva hunden.
Ansvarsnämnden ansåg att XX agerat
helt korrekt och det fanns ingen anled-
ning att rikta någon kritik mot henne.
Anmälan ledde inte till någon disciplin-
påföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

Sällskapet för 
veterinärmedicinsk forskning

ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs 
stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning samt Jan Skogsborgs
stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond
Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedels -
 hygienens område eller inom områden som har direkt betydelse för livs-
medel och livsmedelshygien.
Disponibelt för årets utdelning är cirka 500 000 kr. 

Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad  
utbildning rörande hundsjukdomar
Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning och studier  
rörande hundars sjukdom och deras behandling. Ett speciellt och över-
ordnat intresse ska tillägnas taxars sjukdomar. Fonden stödjer även studie-
resor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus för att 
göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att ägna sig åt forskning.
Disponibelt för årets utdelning är cirka 150 000 kr. 
Medel till lön beviljas normalt inte.

Ansökan till Sandbergs fond respektive Skogsborgs stiftelse ska 
vara på maximalt 5 sidor och innehålla:
Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och 
metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Notera 
att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer 
än högst 14 % (exkl moms i förekommande fall) i budgeten. Dessutom 
önskas ett kortfattat CV för huvudsökande.

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till 

Se även Sällskapets hemsida: www.vetmedforsk.se

TILL SALU
Smådjursklinik i expansiv del 

av Malmö säljes.

  Funnits i 18 år och har ett väl  
 inarbetat klientel.
  Digitalröntgen, blodanalys,  

 uppvakningsburar.
  Lämplig för 1–2 veterinärer.
  Kontakta ägaren via mail:

 mvh@limvet.se
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TIDSSCHEMA INFÖR EXAMEN 2017

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för examensarbeten passerad
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten passerad
Sista anmälningsdag för examination 2017  21 nov 2016 
(inklusive samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2017 9–10 feb 2017

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten passerad
Sista anmälningsdag för examination 2017  28 nov 2016 
(inklusive samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2017 9–10 mars 2017

AVGIFTER INFÖR EXAMEN 2017 (exklusive moms)

Specialistkompetens Steg 1
Inträdesavgift 12 400:–
Avgift för bedömning av examensarbete 9 900:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 3 inom ett år) 5 000:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 2 inom ett år) 2 200:–
Avgift för tillgodoräknande av publicerad vetenskaplig artikel 2 500:–
Examinationsavgift 19 800:–

Specialistkompetens Steg 2
Inträdesavgift 9 000:–
Granskningsavgift 5 400:–
Examinationsavgift rörligt belopp beroende på examinationskostnaderna

TIDSSCHEMA INFÖR EXAMEN 2018

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för examensarbeten 13 feb 2017
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten 7 aug 2017
Sista anmälningsdag för examination 2018  20 nov 2017 
(inklusive samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2018 8–9 feb 2018

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten 14 aug 2017
Sista anmälningsdag för examination 2018 (inklusive 27 nov 2017
samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2018 8–9 mars 2018

AVGIFTER INFÖR EXAMEN 2018 (exklusive moms)

Specialistkompetens Steg 1
Inträdesavgift 13 000:–
Avgift för bedömning av examensarbete 10 400:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 3 inom ett år) 5 300:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 2 inom ett år) 2 400:–
Avgift för tillgodoräknande av publicerad vetenskaplig artikel 2 600:–
Examinationsavgift 20 800:–

Specialistkompetens Steg 2
Inträdesavgift 9 500:–
Granskningsavgift 5 600:–
Examinationsavgift rörligt belopp beroende på examinationskostnaderna

Tidsschema, avgifter och 
granskning av examensarbeten 
för specialistutbildningsprogrammen 2017 och 2018

Inför granskning av examensarbeten
Sällskapet/Specialistutbildning steg 1/

Sidoutbildning skriftligt arbete
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-
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Vilken är din diagnos? – Svar

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR 
OCH DIAGNOS
Ultraljudsundersökning utfördes av svullnaden vid vänster
maxilla.

I de subkutana vävnaderna rostralt om massetermusku-
laturen och ventralt om crista facialis ses en struktur som
är åtminstone 3 cm lång i rostrokaudal riktning och 
1,5 cm hög. Strukturen skapar ett hyperekoiskt gränsskikt
med distal skuggning, i tvärsnitt är strukturen rund. När
den följs i kaudal riktning kan man se att den ligger inuti
en tubulär, vätskeinnehållande kanal. Kanalen har jämna
distinkta väggar och fortsätter i kaudoventral riktning
längs laterala delen av vänster mandibula. Ingen doppler-
signal kan ses i den vätskefyllda kanalen. Kanalen kunde
inte följas längre kaudalt än sträckningen längs med late-
rala delen av mandibula.

Ultraljudsdiagnos
Spottkörtelsten/spottsten (sialolith) i spottkörtelgången
från parotis.

Munhåleundersökning 
Vid munhåleundersökning sågs en prenormalslitning av
P2:orna och små låsningar vid P3 på båda sidor av under-
käken. Hästen hade en avsprängningsfraktur på M1 i

höger underkäke men frakturen var inte öppen till pulpa-
kaviteten. Kroniska sår sågs på tungan och kindslemhin-
nan i M1–M3-regionen på vänster sida, troligtvis till följd
av grundproblemet med sialolith + prenormalslitning. 

Diagnosen spottsten, sialolith, i parotis utförsgång ställ-
des efter undersökningarna. Differentialdiagnoser kan t ex
vara sialadenitit, abscess, rotspetsabscess eller neoplasi. 

KIRURGISK BEHANDLING
Beslut togs att operera bort spottkörtelstenen. Hästen pla-
cerades i höger sidoläge under allmän narkos. Arteria och
vena facialis samt dorsala grenen av facialnerven identi -
fierades med palpation och ultraljudsundersökning före
ingreppet. Ett semilongitudinellt hudsnitt gjordes över
stenen och ductus parotideus frilades med vass och trub-
big dissektion. Därefter lades ett longitudinellt snitt i duc-
tus lumen och stenen som mätte ca 4 x 2 x 1 cm (Figur 2
och 3) avlägsnades. En kateter (urinkateter avsedd för
hanhund) placerades i ductus parotideus och fördes sedan
ut från munhålan rostralt om P3 och syddes fast i huden.
Ductus parotideus vägg suturerades och såret stängdes
efter lavage. En dränslang applicerades subkutant. Måttlig
fokal svullnad konstaterades i operationsområdet postope-
rativt men inget tecken på facialispares kunde ses (Figur 4).

Hästen behandlades med meloxikam och sulfadia-
zin/trimetoprim per oralt i tolv dagar. Den var ca tio
månader efter operationen kliniskt obesvärad men hade
en kvarstående mjuk svullnad vid kinden. 

DISKUSSION
Sialolither, spottstenar, uppbyggda av calciumkarbonat
och calciumoxalat finns beskrivna hos hästar och åsnor
som fallrapporter i litteraturen. Hos häst är stenen rap-

FIGUR 2. Vid operationen avlägsnades spottstenen. FIGUR 3. Sialolithen från det aktuella fallet mätte ca 4 x 2 x 1 cm.
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porterad enbart i parotis utförsgång. Diagnos ställs genom
kliniska fynd, palpation och bilddiagnostik. Etiologin är
okänd men man tror att främmande kroppar bestående av
organiskt material kan framkalla en inflammatorisk reak-
tion eller ge upphov till bakteriell infektion som initierar
uppbyggnaden av spottstenen. I det aktuella fallet fick
hästen symtom efter att den hade blivit stucken av jord-
getingar, vilket kan förklara etiologin. Hästens digestions-
organ är beroende av normal salivproduktion och hästar
producerar stora mängder saliv, upp till 50 ml/minut och
ca tolv l/dygn. Kliniska symtom av sialolithbildning varie-
rar från till synes obesvärade individer till ockludering 
av spottkörtelns utförsgång med åtföljande infektioner i
området, fibros och atrofi i parotis och ulcerationer i mun-
slemhinnan. Sekundära ulcerationer kan uppträda i mag-
säcken liksom ruptur av spottkörtelgången från parotis. 
Behandlingen är kirurgisk med perkutan eller transoral
kirurgi. Potentiella risker med kirurgin utöver narkos och
uppvaknande är t ex infektion, fistelbildning från parotis
utförsgång och traumatisering av facialnerven. 

FIGUR 4. Måttlig fokal svullnad konstaterades 
i operationsområdet postoperativt men inget
tecken på facialispares kunde ses.

Rävens dvärgbandmask ovanlig 
men smitthärdar finns
❘❙❚ Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis,
anses ha mycket begränsad förekomst i Sverige och har 
hittills bara hittats i fem områden. Nu visar SLU-forskare att
det finns områden där ”bakgrundssmittan” är relativt hög.

– I ett land där rävens dvärgbandmask har begränsad
utbredning är det svårt, men viktigt, att hitta de platser där
förekomsten ändå kan vara jämförelsevis hög. Genom vår
forskning har vi nu en strategi för hur detta arbete bör
bedrivas, säger Andrea Miller, doktorand vid SLU i ett press-
meddelande den 15 september.

När rävens dvärgbandmask hittades första gången hos en
svensk räv 2011 inledde SVA en riksomfattande övervakning
av parasitförekomsten hos rävar. Av 2 985 rävar som sköts
under 2011 var tre positiva, från platser i närheten av Bor-
länge, Katrineholm och Uddevalla. Parasitens utbredning 
i landet har utifrån detta bedömts som mycket låg.

2013 påbörjade SLU fältstudier i fyra områden för att ta
reda på vilken betydelse olika gnagararter har i parasitens
livscykel. Resultaten från gnagarinventeringen har redovisats
tidigare och visade att parasiten hittades hos vattensork
(åtta av 439 dissekerade) och åkersork (en av 187), men inte
hos andra undersökta smågnagare. Nu har forskarna analy-
serat klart parasitförekomsten i de rävspillningsprover som
samtidigt samlades in i undersökningsområdena – ett mått
på ”bakgrundssmittan”. Rävens dvärgbandmask hittades 
i knappt sex procent av proverna. Störst var andelen i ett
avgränsat område utanför Gnesta/Nyköping, där parasiten
fanns i drygt 20 procent av proverna. Sex av de nio smittade
gnagarna fångades på exakt samma fält. Forskarna påpekar
att andelen smittade avföringsprover på en plats inte är ett
exakt mått på parasitens förekomst hos räv, eftersom flera
av proverna kan komma från samma individ.

– Det viktigaste är att vi visat att det finns ”öar” i land-
skapet där parasitförekomsten hos rävar och gnagare är
mycket högre än det genomsnitt som anges i den nationella
övervakningen, säger Johan Höglund som lett studien.  ■

❘ ❙❚ noterat

I SLU-studien hittades rävens dvärgbandmask bland annat hos
vattensorkar, varav flera kom från samma fält som det där 20
procent av avföringsproverna från räv innehöll parasiten.
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Förstärkt 3R-centrum för bättre djurskydd
❘❙❚ Regeringen föreslår i bud-
getpropositionen 2017 ett 
tillskott på 15 miljoner kronor
årligen 2017–2020 till kom -
petenscentrum för 3R-frågor.
Området för alternativa meto-
der till djurförsök, 3R-frågor
(från engelskans replace, 
reduce och refine) är brett 
och omfattar olika slag av
verksamheter med ett flertal
aktörer inblandade. Budget -
tillskottet ska bidra till att stärka djurskyddet genom samordning och kompetensutveck-
ling på djurförsöksområdet. Verksamheten ska också stödja de djurförsöksetiska nämn-
derna i frågor om alternativa försöksmetoder. 

Jordbruksverkets nyinrättade 3R-centrum har till uppgift att koordinera 3R-frågorna 
i landet. Det handlar om att ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar
djur (replace), att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en
mindre mängd använda djur (reduce) och att förfina metoderna för att minimera even-
tuell smärta och obehag hos försöksdjuren (refine).

– Sverige är ett föregångsland vad gäller djurskydd men det går alltid att förbättra.
Därför känns det både naturligt och bra att vi nu kan komma i gång ordentligt med
verksamheten för att minska behovet av djurförsök, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i ett pressmeddelande den 16 september.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet. ■

Nytt webbverktyg för livsmedelskontroll
❘❙❚ Den 19 september lanserade Livsmedelsverket Kontrollwiki, ett webbaserat verktyg
för livsmedelskontroll. Verktyget innebär ett nytt sätt att hitta bland annat lagtexter och
den information från vägledningar och handböcker som behövs för livsmedelskontrollen.

Kontrollwiki är ett av de steg som Livsmedelsverket tar för att digitalisera livsmedels-
kontrollen. Den fungerar som ett modernt upp-
slagsverk där informationen från lagstiftning, väg-
ledningar och handböcker är samlad på samma
ställe. Inspektörer kan alltid räkna med att ha till-
gång till senaste upplagan av informationen. Dess -
utom kan företagen enkelt se vad som gäller.
Genom Kontrollwiki är informationen tillgänglig 
för alla.

– Ett stort plus är att genom Kontrollwiki har
både inspektörer och företagare tillgång till samma
information. Det hoppas vi kommer att göra livs-
medelskontrollen ännu bättre för båda parter, säger
Jan Sjögren, chef för avdelningen Support på Livs-
medelsverket.

Den nya tjänsten finns tillgänglig genom webben
(https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se) och kan
nås var som helst genom Kontrollwiki-appen som
fungerar även när det inte finns tillgång till inter-
net. Appen går att ladda ner från App Store för
iPhone och i Google Play för Androidtelefoner.  ■
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Ny förbundsjurist på 
veterinärförbundet
Den 1 september började Henrik Sjö  sten
som förbundsjurist på Sveriges Veteri-
när förbunds kansli. Henrik kommer att
arbeta tillsammans med chefjurist Jessica
Berlin eftersom Anders Graneld avslutat
sin anställning. 

Henrik kommer närmast från Hyres-
gästföreningen där han arbetade som
förhandlare. Tidigare har han varit verk-
sam som handläggare på STs a-kassa. På
båda arbetsplatserna engagerade Henrik
sig fackligt genom att vara ordförande
samt skyddsombud för personalklubben
på STs a-kassa och sekreterare för perso-
nalklubben på Hyresgästföreningen. 

– Jag har genom mitt fackliga engage-
mang fått erfarenhet av arbetsrätt i prak-
tiken, därför kändes det som ett naturligt
steg att söka mig till fackföreningsrörel-
sen. Arbetsrätt är det rättsområde jag
brinner för, säger Henrik Sjösten.

Henrik hoppas och tror att hans tidi-
gare erfarenheter från myndighetsut -
övning, förhandling och arbetsrätt ska
komma veterinärförbundets medlemmar
väl tillgodo. Han ser också fram mot att
lära känna veterinärerna som yrkeskår
och fördjupa sig i de utmaningar de
möter på sina arbetsplatser runt om i
landet. 

kanslinytt

Henrik Sjösten är sedan den 1 september
ny förbundsjurist på veterinärförbundet. 
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❘ ❙ ❚ noterat

Regeringen avsätter 15 miljoner kronor årligen
2017–2020 till kompetenscentrum för 3R-frågor. 
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Kontrollwiki fungerar som ett upp-
slagsverk där informationen från
lagstiftning, vägledningar och
handböcker är samlad på ett ställe.
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Så var höstterminen
äntligen igång.
Första veckan
bjöd på en 
helt fantastisk

inspark. De
senaste åren har

välkomnandet av de nya studenterna
utvecklats till ett skådespel utan dess
like – såklart i positiv bemärkelse. 

VETERINÄR- OCH djursjukskötarstuden-
ter sparkas in tillsammans under den
gemensamma benämningen protozoer.
Amöborna är fortsatt amöbor, medan
djursjukskötarettorna är plankton.
Iklädda kliniktröjor och operations-
mössor vallas de i dagarna fem runt av
välkomstvärdinnor i reflexväs tar och
de lite mer spektakulära VVK (VMFs
VälkomstKommitté). Det är nästan
omöjligt att låta bli att le när de nya
studenterna står och målmedvetet övar på årets 
protozodans tillsammans med VVK mellan föreläsningarna. 

Som äldrekursare är det en fröjd att se hur gamla traditio-
ner blandas med nya inslag: faddermiddag (i år serverades
tacos istället för ärtsoppa), frukost på kåren, nationsinskriv-
ning, lekar, slektträff och så självklart årets kanske bästa 
gasque. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var lite avundsjuk
på protozoerna – tänk att få uppleva den insparksveckan, och
inte minst att ha alla fantastiska år på Stutis framför sig. De
anar inte hur mycket de kommer att få lära sig, uppleva och
utvecklas. 

Men nu är insparken över och studentlivet har raskt blivit
rutin igen. På kåren planerar vi nu närmast inför en väl-
komstkväll med efterföljande välkomstvecka. Tanken är att
alla utskott ska ha kortare möten anpassade för protozoer, och
på så vis ge ett smakprov på hur roligt det är att vara kåraktiv.
Dessutom närmar sig årets tredje föreningsmöte och ett flertal
mindre projekt och samarbeten ligger i startgroparna. Exempel
på ett sådant är en case-tävling under årets lantbruksmässa på
Elmia, där SLU-studenter från olika utbildningar ska lösa ut -

maningar med hållbart lantbruk i fokus. Är ni på plats hoppas
jag att ni svänger förbi och hejar på de VMFare som deltar.

Utöver detta laddar vi inför fikaförsäljning och mikrofon-
spring på Veterinärkongressen, och ett kommande fokusråd
med övriga studentkårer på universitetet. Årets Nordiska Vete-
rinärmästerskap i Norge är i skrivande stund bara ett par 
helger bort och det kommer självklart åka ett helt gäng från
Uppsala för att mäta krafterna mot grannländerna. 

Avslutningsvis tänkte jag passa på att dela med mig av lite
information till er som är stödmedlemmar i vår fantastiska kår.
Vi har under sommaren bytt medlemssystem och har därmed
nya betalningsrutiner för medlemskap. Istället för fakturor
sker betalningen nu med betalkort via en länk på vår hemsida.
Så vill ni vara säkra på att få nästa nummer av Bladmagen –
klicka er in på vmf.slu.se och uppdatera ert stödmedlemskap.
Vi ses på kåren. 

IDA BRANDT

ordförande VMF 2016
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FRÅN STUDENTERNA

Bland protozoer och plugg  

Årets VVK vakar över några protozoer utanför kårhuset. 
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

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

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

14–15/10 -16. KURS TUMÖRSJUKDOMAR

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

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

OF THE SPORTS HORSE, Strömsholm. 
Arr: VetPD. 

Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=241

14–15/10 -16. RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI

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

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

20/10 -16. PRE- OCH POSTOPERATIV

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

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

21–22/10 -16. KURS NEUROLOGI SMÅDJUR,
Sigtuna. Arr: Neurovet. 
Info: www.neurovet.se 

21–22/10 -16. SYMPOSIUM MED AKTUELL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17–18/11 -16. MJUKDELSKIRURGI BUK

FÖRDJUPNING (DEL 3), Uppsala. 

Brinner du för svenskt lantbruk?
- förebyggande djurhälsovård är framtidsjobbet!

Nu söker vi en djurhälsoveterinär med placering 
i Sydöstra Sverige - nöt och får

Läs mer om tjänsten på 
www.gårdochdjurhälsan.se

Gård & Djurhälsan Sverige AB är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet högt 
hälsoläge i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Vår vision är en lönsam 
djuruppfödning med världens bästa djurhälsa och vårt motto är friska djur ger välmående 
gårdar. Besök vår hemsida för mer information www.gårdochdjurhälsan.se
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➤

BESKRIVNING AV TJÄNST  
AniCura Falu Djursjukhus fortsätter att växa och 
vi utökar nu vår verksamhet med 3 legitimerade 
veterinärer för tillsvidaretjänstgöring på 100%. 

Tjänsterna som nu utlyses kommer till viss 
del att formas efter vem DU är och efter dina 
kvalifikationer. De flesta veterinärer hos oss roterar 
på djursjukhusets olika avdelningar. För dig som 
lockas av mer självständigt arbete finns möjlighet 
att anpassa tjänsten så att mer tid läggs på filial. 

Arbetet utförs utöver dagtid även under kvällstid, 
med nattberedskap och helgarbete. 
 
KVALIFIKATIONER OCH VÄRDERINGAR  
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete 
på djursjukhus. En specialistexamen i hundens 

och kattens sjukdomar är meriterande men vi 
söker även dig som är i början av din karriär 
och vill påbörja din specialistutbildning. Extra 
meriterande är det med en vidareutbildning eller 
ett specialintresse inom neurologi, akut- och 
intensivvård eller hud. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.

Läs mer om tjänsterna på: http://www.anicura.se/
falu-djursjukhus/om-oss/lediga-tjanster/
 
Har du frågor om tjänsten?  
Vänligen kontakta vår veterinärchef: 

  • jessica.olsson@anicura.se

    Ansökan med CV skickas till:
  • falun.jobb@anicura.se

ANICURA FALU DJURSJUKHUS är 
ett modernt djursjukhus beläget i 
vackra Dalarna. 

Utöver vår polikliniska mot- 
tagning för primärvård har vi 
hud- ögon- och hjärtmottagning, 
akutmottagning, dygnet-runt-be-
mannad stationärvård, kirurgi/ort-
opedi-team och tandvårds-team. 
Under hösten kommer vi att utöka 
våra diagnostiska möjligheter med 
installering av CT.

Vi söker 3 veterinärer.
AniCura Falu Djursjukhus växer!

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

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

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

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

24–25/11 -16. EKG – NÄR HJÄRTAT SLÅR

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

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

26–27/11 -16. AKUTNEUROLOGI HOS HUND

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

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

1–2/12 -16. ARTROSKOPI SMÅDJUR, FÖR -
DJUPNING, Halmstad. 

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

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

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

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

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

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

NY 9–10/12 -16. ORTOPEDISKA BESVÄR

HOS HUND OCH KATT, 2-DAGARSKURS FÖR

VETERINÄRER, UDS, Uppsala. 
Arr: Swevet, UDS. 
Info: www.swevet.se, Lina Junker,
utbildning@swevet.se, 070-202 18 22

v 3, 2017
20–22/1 -17. NORDIC SMALL ANIMAL VETERI-
NARY CONFERENCE, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnan akademin. 
Info: www.blastjarnanakademin.se
(se annons i denna tidning)

v 4
NY 28/1 -17. OBDUKTIONSKURS FÖR

FÄLTPRAKTIKER, Skara. 

Arr: SVS Husdjurssektion. 
Info: jessica.olsson@dv.sjv.se
(se annons i denna tidning)

v 5
NY 3–4/2 -17. ”UNDER BÄLTET” – SJUK-
DOMAR OCH SKADOR I HÄSTENS KÖNSORGAN,
Stockholm. Arr: SVS Hästsektion. 
Info: www.vinterkurs.se 
(se annons i denna tidning)

INTERNATIONELLA

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

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

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

20–22/10 -16. SOUTHERN EUROPEAN

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

Ordförande Telefon
MARJA TULLBERG 072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
HELEN LOOR 073-097 62 97

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA SÖDERBERG 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Vice ordförande
TORKEL EKMAN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

HANNA BREMER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
VAKANT

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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v 43
26/10 -16. ESSENTIAL VETERINARY

CHIROPRACTIC FOR EQUINE AND COMPANION

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

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

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

NY 28–29/10 -16. INTERNATIONAL CONGRESS

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

v 44
3–7/11 -16. EQUINE MR + CT DAYS

– READING & USING MAGNETIC RESONANCE AND

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

v 46
15–18/11 -16. JUNIORKURS SVIN 2016,
Horsens, Danmark. 

Arr: Boehringer Ingelheim. 
Info: claus_blaabjerg.larsen@boeh-
ringeringelheim.com 

19–20/11 -16. EVIDENCE-BASED FARRIERY

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

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

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

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

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

v 2, 2017
NY 11–12/1 -17. NKVET SYMPOSIUM 2017 
– CONTROL- AND SURVEILLANCE PROGRAMS FOR

HEALTH AND WELFARE IN PRODUCTION ANIMALS,
Oslo, Norge. Info: www.nkvet.org 
(se annons i denna tidning)

v 5
3–4/2 -17. EVALUATING RADIOGRAPHS TAKEN

FOR PRE PURCHASE EXAMS AND EVALUATION OF

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

v 8
24–26/2 -17. EQUINE REPRODUCTION DAYS –
EMBRYO TRANSFER, OVUM PICK-UP AND INTRA-
CYTOPLASMIC SPERM INJECTION, Lüsche,
Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe Pferd.
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 9
4–6/3 -17. EQUINE ACUPUNCTURE CASE DAYS,
Müggenhausen och Heimerzheim,
Tyskland. Arr: Arbeitsgruppe Pferd.
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 14
NY 5/4 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIRO -
PRACTIC FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS,
Sittensen, Germany. Arr: International
academy of veterinary chiropractic.
Info: www.i-a-v-c.com

➤
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Kliniskt vademecum

DET FINNS TVÅ välkända bibelbälten i Sverige. Det mest
kända är nog det i Småland, men bägge har de en förmåga 
att skapa goda författare. Ett bra exempel är smålänningen
Vilhelm Moberg.

I norr har vi det västerbottniska med sitt epicentrum i
Norsjö veterinärdistrikt. Där växte t ex Torgny Lindgren och
Sara Lidman upp. PO Enquist tillbringade sina första år strax
utanför distriktet närmare kusten, men han var säkert på -
verkad av Norsjö. Denna trakt var känd för sin intensiva 
frikyrklighet.

Ett par sommarmånader i början av min karriär stapplade
jag fram på den veterinära banan i den västerbottniska 
metropolen. En av resorna gick till en gammal dam med en
liten sliten ladugård och ett fåtal kor. En av dessa låg nu 
i kalvningsförlamning. Min tidigare erfarenhet av denna
maladi var minst ett tiotal fall, så jag kände mig trygg i min
yrkesutövning. 

Hjärtat hoppade på det lilla kreaturet så droppet fick då
och då avbrytas. Till slut tyckte jag att kossan hade fått nog.
Den gamla damen var hela tiden tyst och hennes ansikts -
uttryck var sammanbitet. Hon uppfattade nog att läget  var
allvarligt.

Så småningom blev kon så pass pigg att den kunde ligga på
bröstet. Den gamla kvinnan förstod att den akuta krisen var
över och nu började hon prata: ”För några år sedan hade jag
en kalvningsförlamning och den kossan var lika dålig eller
sämre än den här. Jag såg att veterinären var bekymrad. Till
slut tog han fram Bibeln och började läsa över kon. Detta
hjälpte och hon klarade sig. Du läste ingenting, men det är
nog skillnad mellan veterinärer.”

”Så kan det säkert vara”, svarade jag och vågade inte fråga
vad det kunde bero på att denna kollega hade Bibeln som
hjälpmedel. Damen var alltför tagen av stundens allvar.

Så gick några år och vi djurbotare möttes vid ett veterinär-
möte. Jag stötte på min föregångare hos den gamla damen
med kon och den sakrosankta frågan som hade legat obesva-
rad och nött dök nu upp: ”Var det Bibeln eller Luthers 
Postilla som du läste över den där pareskon i Norsjö?”. 

Ett brett leende spred sig över djurläkarens ansikte. Han
förklarade: ”Det var min första kvacksommar och för säker-
hets skull hade jag alltid med mig ett kliniskt vademecum i
fickan”.

BJÖRN WENNMAN
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NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

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

3 23 FEB 2 FEB 26 JAN

4 15 MAR 23 FEB 16 FEB

5 12 APR 15 MAR 8 MAR

6–7 10 MAJ 19 APR 12 APR

8–9 21 JUN 31 MAJ 24 MAJ

10 30 AUG 9 AUG 2 AUG

11 20 SEP 30 AUG 23 AUG

12 11 OKT 20 SEP 13 SEP

13 1 NOV 11 OKT 4 OKT

14 22 NOV 1 NOV 25 OKT

15 13 DEC 22 NOV 15 NOV

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

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

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

Födelsedagar i november 2016
EWA SEVELIUS, Höganäs, 70 år den 1/11
FINN KNUDSEN, Filipstad, 90 år den 2/11
LENA E GUSTAFSSON, Kiruna, 60 år 
den 2/11
BIRGITTA GUSTAVSSON, Linköping, 60 år
den 3/11
GUNVOR LYDIN, Järfälla, 75 år 
den 9/11
NICLAS HELLSTRÖM, Uppsala, 50 år 
den 9/11
CRAWFORD GRANT, Stockholm, 85 år 
den 10/11
CARIN HÅKANSSON, Täby, 75 år 
den 14/11
SUNE JERRE, Kvidinge, 60 år 
den 14/11
MIKAEL J HOLMSTRÖM, Munkedal, 60 år
den 15/11
JAN OLOF LINDQVIST, Skara, 75 år
den 24/11
ASTRID BORG, Lund, 50 år den 26/11
HANS ANDRÉN, Limhamn, 80 år 
den 27/11
ANNE WALDEMARSSON HALLDÉN, Årsta,
60 år den 28/11
THOMAS MANSKE, Stenstorp, 50 år 
den 28/11
ANNA WACHTMEISTER, Kågeröd, 50 år
den 29/11
LENA ROUPÉ, Lund, 50 år den 30/11

Avlidna
Veterinär LENA ÅHL, född Jacobson, avled
den 21 juni 2016. Hon föddes 1937 i
Säter, Kopparbergs län, tog studenten 
i Hedemora 1956 och veterinärexamen
1962. Hon innehade diverse vikariat
innan hon fick tjänst som förste besikt-
ningsveterinär vid kontrollslakteriet i
Gällersta 1970 och vid kontrollslakteriet
i Örebro 1977–1993.

Veterinärmedicinsk doktor SVEN REILAND

avled den 9 september 2016. Han föd-
des 1935 i Örebro, tog studenten där
1955 och veterinärexamen 1966. Han
började arbeta som laboratorieveterinär
vid patologisk-anatomiska avdelningen
vid SVA 1965, vid bakteriologiska avdel-
ningen 1967 och som konsulent i svin-
sjukdomar 1972. Han försvarade sin 
av handling för veterinärmedicine dok-
tors examen 1975 och utnämndes till
docent i patologi 1976. Fr o m 1981
arbetade han som patolog och försöks-
djursveterinär vid institutionen för 
Vatten- och Luftvårdsforskning, fr o m
1983 som patolog vid Toxikologiska labo-
 ratoriet på AB Astra och som patolog på
BioVet AB. Han var även verksam som
Director of Pathology, Safety Assessment,
Astra Zeneca Södertälje fr o m 1990.
Han pensionerades 2000.

PERSONNOTISER

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

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

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

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

MittNorrlands Djursjukvård är det största djursjukvårdsföretaget i Mellan norrland med 
djursjukhus och kliniker i Åre, Östersund, Sundsvall och Härnösand. Vi har gott om 
duktiga leg DSS, men behöver förstärka bemanningen på veterinärsidan då vi fortsät-
ter att växa.
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Färdigblandat kombinationsvaccin för skydd mot både porcint circovirus  
typ 2 (PCV2) och Mycoplasma hyopneumoniae (M Hyo).

Dubbelt skydd          Enkel injektion

Porcilis® PCV M Hyo 
Färdigblandat vaccin för svin, bara att montera sprutan på flaskan och börja vaccinera.

Porcilis® PCV M Hyo reducerar:
• Viremi

• Virusförekomst i lungor och lymfatisk vävnad

• Virusutsöndring orsakad av PCV2-infektion

• Lungskador orsakade av M Hyo-infektion

• Förlorad tillväxt under uppfödningsperioden  
 pga infektion av M Hyo och/eller PCV2

Hög säkerhetsprofil

Porcilis® PCV M Hyo innehåller det  
patenterade adjuvanset Emunade®, 
som har en mycket god säkerhets- 
profil. Mindre än 1% av vaccinerade 
djur upp visar övergående lokala reak- 
tioner på mindre än 2 cm i diameter, 
vilka försvinner på ett dygn.  

Skyddar mot PCV2 och M Hyo  
under hela uppfödningsperioden

Efter en vaccination skyddar Porcilis® 
PCV M Hyo mot PCV2 i 22 veckor 
och mot M Hyo i 21 veckor, vilket i  
normala fall räcker ända fram till slakt.

Färdigblandat enkeldosvaccin

Vaccinet behöver inte blandas, vilket 
sparar både tid och arbete. Anta let 
injektioner för grisarna reduceras 
också, eftersom Porcilis® PCV M Hyo 
ges som en enkeldos.

Förpackningsstorlek: 100 ml (50 doser)

Porcilis® PCV M Hyo. Receptbelagt läkemedel.  
Injektionsvätska, emulsion. Datum för godkännande 

av produktresumé: 2014-11-07.  
För mer information: www.fass.se.
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